Vážení spoluobčané,
letošní rok je už ve své polovině, ve které se postupně rušila různá protiepidemická
opatření a mohly se tak ve druhém čtvrtletí uskutečnit plánované kulturní a společenské
akce, jak tomu bývalo před koronavirem. Byly to především Hody s právem, ale i jiné akce,
o kterých se dočtete uvnitř zpravodaje. Vzhledem k současné situaci je předpoklad, že
se budou moci v nastávajícím období uskutečnit všechny plánované akce. Přestože je
jeden problém zatím zdá se za námi, odborníci nás přesto varují, že ještě není nebezpečí
spojené s covidem úplně zažehnané a reálně lze očekávat v podzimní měsících další vlnu.
Dělejme a chovejme se tak, aby tomu bylo v co nejmenší míře, nejlépe vůbec.
Trápí nás ale další problémy, které jsou pro nás všechny velmi nepříjemnou skutečností
a musíme se s nimi umět co nejlépe vyrovnat. Jde o nejvyšší inflaci od změny režimu,
která s sebou nese nezvykle rychlé zdražování všeho možného, které postihuje všechny
skupiny obyvatel a snižuje tak kvalitu našeho života. Nemalý vliv na tuto situaci má už
čtyři měsíce trvající agrese Ruska na Ukrajině, jejíž konec se neodvažují odhadnout ani
odborníci na tuto problematiku. Věřme, že se situace co nejdříve vyřeší a věci se tak začnou
vracet do co nejpřijatelnější podoby. Se situací souvisí i neobyčejné množství uprchlíků
z Ukrajiny, kdy i u nás, díky ochotě některých z vás, našlo azyl kolem 30 ukrajinských žen
a dětí. Protože obec nemá žádné vhodné prostory na dlouhodobé ubytování utečenců,
je tato pomoc od občanů velmi vítaná.
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Přestože současná situace není ideální, běžný život se stejně nezastaví a my proto
pracujeme na realizaci či přípravě našich letošních plánů. Je dokončeno parkoviště
naproti kulturnímu domu. Kvůli připomínkách některých občanů ke stavebnímu řízení
nebylo doposud vydáno pravomocné stavební povolení na stavbu parkoviště v parku
za zastávkou u zdravotního střediska. Dodavatele máme sice vybraného, ale kdy bude
možné stavbu zahájit nelze nyní předvídat. Na rekonstrukci komunikace a chodníků
v ulici Zahradní dokončujeme výběr dodavatele a probíhá stavební řízení. Pokud toto
proběhne bez komplikací, předpokládáme zahájení prací kolem poloviny srpna. Při tom
zároveň plánujeme rekonstrukci veřejného osvětlení a rozhlasu a položení optických
kabelů. Finišuje také příprava nejnákladnější letošní akce rekonstrukce čistírny odpadní
vod (ČOV). Kolem poloviny července předpokládáme zahájení některých prací, tak aby
bylo možné ve vhodný čas celou ČOV odstavit a provést výměnu technologie. Z důvodu
nedostatku financí na MZe, nám zatím nebylo vydáno konečné rozhodnutí o přidělení
dotace. Podařilo se nám domluvit s E-onem na uložení vedení NN na sídlišti Na Výsluní
do země, proto intenzivně pracujeme na projektu rekonstrukce komunikace, zatím
Na Výsluní I a II. Součástí stavby je rozšíření komunikace a nový chodník podél celé
komunikace, nových rozvodů osvětlení, rozhlasu a optického kabelu. Příští rok by měl
následovat projekt Na Výsluní III a IV. Termín realizace bude záviset na kapacitních
možnostech dodavatelů E-onu, zatím předpokládáme s realizací někdy v letech 20232025. Po dokončení
projektu Na Výsluní,
začneme projektovat
rekonstrukci parkoviště
na náměstí vedle Jednoty,
kde se chceme pokusit
o dotaci z EU.
Ve dnech 12. - 14.
5. jsme se zúčastnili
slavnostního vyhlášení
výsledků
Evropské
ceny obnovy vesnice
v
hornorakouském
Hinterstoderu, kde jsme
obdrželi bronzovou
plaketu. Děkuji ještě
jednou všem, kteří se
podíleli na prezentaci naší
obce jak vloni v srpnu při
návštěvě komisařů, tak
nyní v Rakousku.
Závěrem Vás zvu na
připravované akce,
pozvánky najdete uvnitř
zpravodaje. Přeji Vám
všem pěkné, klidné
a ve zdraví prožité letní
měsíce a našim dětem
krásné prázdniny.

Ing. František Hajdůch,
starosta1

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

Výpis usnesení 73. schůze Rady obce
konané dne 21. 2. 2022 v kanceláři obecního úřadu.
Rada obce schválila:
- zařazení žádosti manž. K., Dolní Němčí o přidělení bytu
v DCHB Dolní Němčí do seznamu žadatelů
- zařazení žádosti p. VB, Uh. Brod o přidělení bytu v DCHB
Dolní Němčí do seznamu žadatelů
- výpůjčku KD Národopisnému krúžku Dolněmčan
na pořádání hodové zábavy dne 30. 4. 2022
- zařazení žádosti Centra služeb a podpory Zlín,o.p.s. Zlín
do seznamu žadatelů o poskytnutí veřejné finanční podpory
z rozpočtu obce na rok 2022
- zařazení žádosti ,,Malovaný kraj“, Břeclav do seznamu
žadatelů o poskytnutí veřejné finanční podpory z rozpočtu
obce na rok 2022
- pronájem KD OMS Uh. Hradiště za účelem konání zkoušek
z myslivosti dne 5. 3. 2022
- výpůjčku KD MS Lanka Dolní Němčí na přípravu a pořádání
Okresní chovatelské přehlídky trofejí ve dnech 6. - 10. 4. 2022
- přidělení bytu č. 3 na bytovce Vinohradská 656, Dolní Němčí
p. PM, Dolní Němčí od 10. 3. 2022
Dolněmčanský zpravodaj

- přidělení bytu č. 13 na bytovce Vinohradská 656, Dolní Němčí
p. OS, Dolní Němčí od 10. 3. 2022
- cenu za zhotovení projektové dokumentace na akci ,,Místní
komunikace ulice Zahradní, Dolní Němčí“
- účetní závěrku ZŠ a ZUŠ Dolní Němčí za rok 2021 a přidělení
hospodářského výsledku do rezervního fondu ZŠ a ZUŠ
Dolní Němčí
- odpisový plán HIM na rok 2022 v ZŠ a ZUŠ Dolní Němčí
- účetní závěrku MŠ Dolní Němčí za rok 2021
- odpisový plán MŠ Dolní Němčí na rok 2022
- plán účetních odpisů obce Dolní Němčí na rok 2022
- nákup techniky na údržbu trávníků v obci a na stadionu FK
- návrh řešení dispozice vybavení kuchyně v restauraci Rozkvět
- cenovou nabídku f. EKODRILL, s.r.o., Zlín na posílení
závlahového systému na hřišti FK Dolní Němčí.
Rada obce zamítla:
- žádost Domova pro seniory Nezdenice o sponzorský dar
z rozpočtu obce na rok 2022.
Výpis usnesení 74. schůze Rady obce
konané dne 14. 3. 2022 v kanceláři obecního úřadu.
Rada obce schválila:
- zařazení žádosti Nedoslýchaví Slovácka z.s., Uherský Ostroh
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do seznamu žadatelů o poskytnutí veřejné finanční podpory
z rozpočtu obce na rok 2022
- zařazení žádosti Českého svazu včelařů z.s., Dolní Němčí
do seznamu žadatelů o poskytnutí
veřejné finanční podpory z rozpočtu obce na rok 2022
- rozdělení finančních prostředků jednotlivým žadatelům
o podporu z rozpočtu obce na rok 2022 dle příloh č. 1 a 2
- žádost ŽPS Tetičky o výpůjčku KD k pořádání pohodového
posezení s dechovkou dne 3. 5. 2022
- výsledek výběrového řízení na akci „Místní komunikace
a parkoviště ulice Nivnická“ a pověřuje starostu obce
podpisem smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem, kterým je
firma VHS Břeclav s.r.o., Břeclav
- žádost SRPŠ o výpůjčku sálu a přísálí na Rodičovský ples dne
20. 5. 2022
- dodatek č. 1 k „Dohodě o vytvoření pracovního místa
poskytnutí příspěvku“ s mikroregionem Bílé Karpaty
- inventarizační zprávu k inventarizaci majetku provedené
k 31. 12. 2021
- zápis o provedení fyzické likvidace hmotného majetku
vyřazeného při inventuře, provedené 7. 12. 2021
- program 17. zastupitelstva obce Dolní Němčí
- žádost taneční skupiny „Retro babky“ o výpůjčku přísálí KD
na akci „Retro odpoledne“ dne 24. dubna 2022
- zařazení žádosti taneční skupiny „Retro babky“, do seznamu
žadatelů o poskytnutí veřejné finanční podpory z rozpočtu
obce na rok 2022
- zařazení žádosti paní MS na pořádání akce „Dětský den“
dne 4. června 2022 do seznamu žadatelů o poskytnutí VFP
z rozpočtu obce na rok 2022
- zařazení žádosti NK Dolněmčan do seznamu žadatelů
o poskytnutí VFP z rozpočtu obce na rok 2022
Rada obce zamítla:
- žádost spolku Zdravotní klaun, o.p.s., Praha o poskytnutí
veřejné finanční podpory z rozpočtu obce na rok 2022.
Rada obce doporučila ZO:
- schválit žádost mikroregionu Bílé Karpaty o poskytnutí
návratné finanční výpomoci a mimořádný příspěvek
na spolufinancování projektu „Podpora pracovních
příležitostí II“.
Výpis usnesení 75. schůze Rady obce
konané dne 24. 3. 2022 v kanceláři obecního úřadu.
Rada obce schválila:
- zařazení žádosti p. LB, Dolní Němčí o přidělení bytu v DCHB
Dolní Němčí do seznamu žadatelů
- přidělení bytu č.303 v DCHB Dolní Němčí p. LB, Dolní
Němčí od 25. 3. 2022
- žádost ZŠ a ZUŠ Dolní Němčí o souhlas zřizovatele s přijetím
účelově určeného finančního daru od WOMEN FOR
WOMEN, o.p.s, v rámci projektu obědy pro děti.
Výpis usnesení 76. schůze Rady obce
konané dne 4. 4. 2022 v kanceláři obecního úřadu.
Rada obce schválila:
- zařazení žádosti p. JK, Dolní Němčí o přidělení bytu v DCHB
Dolní Němčí do seznamu žadatelů
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- zařazení žádosti manželů M., Jablůnka o přidělení bytu
v DCHB Dolní Němčí do seznamu žadatelů
- poskytnutí finančního daru z rozpočtu obce na rok 2022
Domovu pro seniory Uherské Hradiště, ve výši dle přílohy
- poskytnutí finančního daru z rozpočtu obce na rok 2022
Domovu pro seniory, Nezdenice, ve výši dle přílohy
- navýšení výše věcného daru pro občany Dolního Němčí při
dožití jubilea 90 a 95 let na 1.000 Kč
- uzavření MŠ Dolní Němčí v době od 18. 7. do 12. 8. 2022
- cenovou nabídku firmy NVB Line, s.r.o. Kvasice na realizaci
oprav prasklin a spár na MK Dolní Němčí
- cenovou nabídku firmy Vrata na Povel, AS, Dolní Němčí
na realizaci sekčních vrat na DCHB v Dolním Němčí
- cenovou nabídku firmy Mramorit a.s., na realizaci nových
umyvadel v KD a restauraci Rozkvět
- cenovou nabídku Ing. MS - Eletroms, Karásek, Brno
na zpracování studie výměny svítidel veřejného osvětlení
v obci
- schvaluje vypracování projektu pro realizaci FVE na budovách
ZŠ a ZUŠ firmou Ferromet a.s. – Obnovitelné zdroje Veselí
nad Moravou
- nabídku firmy FK–Terosat, Hluk na úpravu ústředny
veřejného rozhlasu
- přidělení bytu č. 306 v DCHB Dolní Němčí p. JK, DN, od 5. 4.
2022.
Rada obce zamítla:
- žádost Linky bezpečí, z.s., Praha 8 o poskytnutí veřejné
finanční podpory z rozpočtu obce na rok 2022.
Rada obce doporučila ZO:
- schválit veřejnoprávní smlouvu s DH Dolněmčanka, z.s.
o poskytnutí veřejné finanční podpory z rozpočtu obce Dolní
Němčí na rok 2022.
Rada obce vzala na vědomí:
- zprávu o pozastavení projektu na výměny plynového kotle
a schvaluje zadání vypracování návrhu možnosti instalování
tepelného čerpadla v ZŠ
- zprávu z komise ŽP.
Výpis usnesení 77. schůze Rady obce
konané dne 25. 4. 2022 v kanceláři obecního úřadu.
Rada obce schválila:
- zařazení žádosti p. MK, Uherský Brod o přidělení bytu
v DCHB Dolní Němčí do seznamu žadatelů
- zařazení žádosti LS, Dolní Němčí o přidělení bytu v DCHB
Dolní Němčí do seznamu žadatelů
- zařazení žádosti p. JŘ, Hluk o přidělení bytu v DCHB Dolní
Němčí do seznamu žadatelů
- návrh rámcové smlouvy s J.D. Production s.r.o., Uh. Hradiště
na výrobu TV reportáží a jejich vysílání v programu
Regionální televize TVS
- zadávací dokumentaci pro výběrové řízení na akci „Místní
komunikace ulice Zahradní, Dolní Němčí“
- organizační harmonogram a seznam účastníků pro zájezd
na vyhlášení soutěže o „Evropskou cenu obnovy venkova“
v rakouském Hinterstoderu ve dnech 12. – 14. 5. 2022
- návrh na řešení rekonstrukce místní komunikace na ulici
Výsluní I. a II.
Dolněmčanský zpravodaj

Rada obce souhlasí:
- s investičními záměry ZŠ a ZUŠ a MŠ pro zařazení
do Strategického rámce Místního akčního plánu vzdělávání
ORP Uherský Brod.
Rada obce bere na vědomí:
- zprávu z komise ŽP.
Výpis usnesení 78. schůze Rady obce
konané dne 2. 5. 2022 v kanceláři obecního úřadu.
Rada obce schválila:
- zařazení žádosti p. KCH, Bánov přidělení bytu v DCHB Dolní
Němčí do seznamu žadatelů
- přidělení bytu č. 102 v DCHB Dolní Němčí p. LS, Dolní
Němčí od 3. 5. 2022.
Výpis usnesení 79. schůze Rady obce
konané dne 16. 5. 2022 v kanceláři obecního úřadu.
Rada obce schválila:
- žádost p. EJ, Dolní Němčí o prodloužení nájemní smlouvy
na byt č. 13 od 1. 7. 2022 do 30. 6. 2024
- zařazení žádosti p. JD, Dolní Němčí o pronájem obecního
bytu v Dolním Němčí do seznamu žadatelů
- finanční příspěvek obci Starý Hrozenkov na 66. ročník
„Kopaničářských slavností“, které se budou konat v termínu
15. – 17. 7. 2022

- smlouvu č. 9900106346 1/VB mezi obcí Dolní Němčí,
GasNet, s.r.o., Ustí nad Labem, Ing. LP, Bánov a ZP, Dolní
Němčí (investoři) o zřízení věcného břemene pro plynovou
přípojku k novostavbě na p.č. 764/20 v k.ú. Dolní Němčí
- cenovou nabídku f. Turbonet na kamerový systém, který bude
umístěn na budově obecního úřadu Dolní Němčí
- nabídku České spořitelny, a.s., Zlín na zhodnocení finančních
prostředků, které má obec Dolní Němčí uloženy na běžném
účtu u ČS
- vyvěšení záměru na pronájem pozemku p.č. 2280/1 na dobu
od 1. 7. do 31. 8. 2022
- nájemní smlouvu a smlouvu o budoucí smlouvě č. 1042/2022SML o zřízení služebnosti mezi obcí Dolní Němčí a Povodí
Moravy, s.p. Brno
- vyhlášení záměru a výběrového řízení na pronájem restaurace
Rozkvět v DN v termínu od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2027
s možností 5-leté opce
- smlouvu o poskytování služeb dotačního managementu
k výzvě „Základní školy“ v rámci programu „MMR IROP
2021 - 2027“ s firmou Z+M Partner, spol. s r.o., Ostrava –
Moravská Ostrava.
Rada obce bere na vědomí:
- informaci f. Rumpold UHB, s.r.o. o uplatňování palivového
příplatku za odvoz komunálního odpadu od 1. 5. 2022
- informace Ministerstva zemědělství k financování akce
„Modernizace ČOV Dolní Němčí.

Dokončili jsme

Nový kříž na konci Dolního Němčí
Dolněmčanský zpravodaj

Nový chodník se zábrádlím na Výsluní
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Slavnostní otevření skateparku 28. 4. 2022
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nohama, ani šatna nebyla plná kabátů, kožichů a kozaček,
nálada byla vskutku skvělá a plný sál má určitě na co vzpomínat.
Závěrem chci popřát všem žákům i zaměstnancům školy,
aby si zasloužené prázdniny i dovolené prožili podle svých
představ a těším se na nový školní rok 2022/2023.
Mgr. Milan Kvasnička

PITNÁ
VODA
BALENÁ
V roce 2017 Češi spotřebovali 146 litrů balené vody na osobu.
Nejvíce balené vody na osobu spotřebují Italové. Do roku 1970
se voda a nápoje všeobecně stáčely do skleněných lahví.V roce
1971 přišla společnost Dupont s nápadem vyrobit plastové
PET lahve, které mají mnoho výhod.
Průměrná cena jednoho litru balené vody je na našem
trhu kolem 7,50 Kč. V porovnání, cena litru kohoutkové vody
odpovídá přibližně 0,1 Kč. Výrobní náklady balené vody jsou
následující: samotná voda činí pouze 0,01%, výroba 15%,
balení 15%, distribuce 30% a prodej a marketing 40% .
Vedle těchto přímých nákladů bychom měli započítat
i ty nepřímé (včetně plastové lahve): na 1litr balené vody
spoptřebujeme 3 litry vody a 0,25 litru ropy a vyprodukujeme
150 gramů kysličníku uhličitého. Navíc jen menší část plastů je
recyklováno.
Balená voda je jednak kojenecká, vyráběná z kvalitní
vody z chráněného podzemního zdroje, který je vhodný pro
přípravu nejen kojenecké stravy, ale také pro všechny skupiny
obyvatel. Potom je to obyčejná balená pitná voda. Získává se
z jakéhokoliv vodárenského zdroje a upravuje se stejně jako
voda z vodovodu a rovněž požadavky na její jakost jsou shodné
s požadavky na jakost kohoutkové vody. Většina těchto vod je
ostatně z vodovodní (kohoutkové) vody vyráběna.
V balené vodě není fluor ani další chemikálie, které
nalezneme v kohoutkové vodě. Kritici ovšem namítají, že
PET lahve uvolňují chemikálie a dělají z balené vody nikým
nekontrolovaný toxický koktejl.
Výsledky testů balené vody ukazují, že se v podstatě jedná
jen o drahou kohoutkovou vodu v plastové láhvi.
Převzato z časopisu OF, Komise životního prostředí

. Dějepisná olympiáda
Letošního školního kola dějepisné olympiády s tématem
„Šlechta v proměnách času“ se zúčastnilo celkem 24 žáků ze
7.-9. ročníku. Nejlepších výsledků dosáhli následující žáci: o 3.
místo se podělili Adriana Kadlčková z 9.B a Kryštof Šumšal
z 9.A, druhé místo obsadil Jakub Mančík z 8.B a vítězem
s celkovým ziskem 56 bodů z 60 se stal Jakub Kolář opět z 8.B.
Kryštof Šumšal a Jakub Kolář nás reprezentovali také
v okresním kole, kde se Jakub umístil na krásném 3. místě
a postoupil do kola krajského, které se konalo v Kroměříži.
Ani tady se Jakub ve velké konkurenci neztratil a patřil mezi
úspěšné řešitele.
Nejenom Jakubovi gratulujeme a děkujeme za skvělou
reprezentaci školy.
			
Mgr. Kristýna Krchňáčková

. Zápis do 1. třídy
V letošním roce měly předškolní děti možnost seznámit se
se školním prostředím ještě před zápisem. Dvakrát totiž přišly
vyzkoušet si tzv. „školu nanečisto“. Ve třídě pro ně paní učitelka
připravila aktivity a hry v lavicích, na koberci i u tabule.
Ve čtvrtek 7. 4. 2022 pak navštívili školu natěšení budoucí
prvňáčci v doprovodu svých rodičů, aby se mohli zapsat
ke školní docházce na příští školní rok. Zápis probíhal formou
individuálního motivačního rozhovoru o jaru a Velikonocích.
Na připravené prezentaci s obrázky a pracovních listech děti
ukázaly např. komunikační a řečové dovednosti, početní
představy, znalost geometrických tvarů a barev, orientaci
v prostoru, sluchové a zrakové vnímání, úchop tužky atd.
Celkem se přihlásilo ke školní docházce 28 dětí. Mezi budoucí
prvňáčky budou patřit i čtyři děti, které přicestovaly z těžce
zkoušené Ukrajiny.
Jako památku na tento slavnostní den si budoucí školáčci
odnesli lapbook na téma Zápis do 1. třídy, který pro ně vyrobily
starší děti.

ZŠ a ZUŠ
Červen, neklamný symbol konce školního roku, je tady.
Říkává se, že to, co se nestihne do konce května, už se v červnu
bude stíhat jen těžko. Platí to samozřejmě pro zvládnutí učiva
ať už učiteli nebo žáky. Tento měsíc bývá nejbohatší na akce,
které přímo nebo nepřímo souvisejí s výukou. Začínáme
Dnem dětí, pokračujeme výukovým programem Policie ČR,
fotografováním tříd, akcemi v rámci projektu Rodiče vítáni,
návštěvou dopravního hřiště, pasováním na čtenáře, výletovým
týdnem, obhajobami absolventských prací, zájezdem do Anglie,
mnoha sportovními soutěžemi, dnem mimořádných událostí
a končíme závěrečnou pedagogickou radou a premiérově
slavnostním rozloučením s žáky 9. ročníku na obecním úřadě.
Již nyní je zřejmé, že školní vzdělávací program od první
do deváté třídy bude splněn. Jsem velmi rád, že se Sdružení
rodičů podařilo zorganizovat ples, jehož ozdobou byla již
tradičně polonéza deváťáků. I když venku nekřupal sníh pod
Dolněmčanský zpravodaj

Mgr. Jana Staňová

.Ukliďme Česko
Několikrát odložený úklid obce z důvodu nepříznivého
počasí se nakonec uskutečnil ve středu před Velikonocemi.
Žáci přišli vybaveni nejen rukavicemi, ale i pracovním nářadím
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a spolu s třídními učiteli vyrazili na předem určená stanoviště.
Žáci nižšího stupně uklízeli v posledních dvou vyučovacích
hodinách, vyšší stupeň v posledních třech hodinách. Deváťáci
z důvodu přijímacího řízení na střední školy uklízeli v úterý
26. 4.
Společnými silami naši žáci posbírali 36 pytlů odpadu,
rekordmany se stali žáci 9. A, ti nasbírali 8 pytlů. Obě deváté
třídy vyčistily okolí potoka od studánky u svaté Anny až
po ZEVOS. Dále se uklízelo kolem celé naší školy, mateřské
školy i Domu s pečovatelskou službou. Máme Hájek i jeho
okolí zbavený nevhodných věcí. Další stanoviště bylo kolem
kostela i hřbitova a nezapomněli jsme ani na žleb a jeho okolí
a také na park kolem autobusové zastávky u kostela. Dvě
třídy si rozdělily prostory u restaurace Rozkvět a u stromu
Milénia. Zákazníci obchodního domu Jednota si určitě všimli,
že po středečním úklidu bylo jeho okolí zametené a zbavené
odpadků. Troufnu si říct, že i maminky spolu s dětmi uvítaly
sesbíraní odpadků u dětského hřiště vedle hasičské zbrojnice.
Skatepark a okolí rybníka jsou také vyčištěné, a tudíž
připravené k slavnostnímu otevření. Cílem akce byl úklid obce,
komunikací a veřejných ploch, a tím aspoň trochu pomoci
k čistému životnímu prostředí v naší obci. Všichni žáci i učitelé
si zaslouží pochvalu za dobře odvedenou práci!
Mgr. Michaela Ambrosová

. McDonald´s Cup
Dne 28. – 29. 4. 2022 se v Uherském Brodě konalo okrskové
kolo fotbalového turnaje McDonald´s Cup.
Za krásného počasí naši školu reprezentovala mladší
kategorie fotbalistů: Lukáš Hrbáč, Roman Kadlček, Adam
Zedníček, Michal Šimčík. Adam Zimčík, David Chladil, Šimon
Holub, Jáchym Hájek, Antonín Klabačka a Matyáš Pachola.
Den poté jela do Uherského Brodu reprezentovat starší
kategorie žáků naší školy v této sestavě: Josef Vaněk Adam
Tinka, Matyáš Jančář, Teodor Kadlček, Tomáš Vávra, Adam
Blaho, David Blaho, Adam Ježek, Štěpán Tinka, Roman
Kaldček, Martin Kubeš.
Odměnou za nasazení a bojovnost byl postup do Uherského
Hradiště jak pro mladší, tak i pro starší kategorii hráčů. V nabité
okresní konkurenci se starší hráči z naší školy neztratili a naši
borci se umístili na krásném 5. místě. Mladší kategorie to
dotáhla ještě dál a do školy přivezli krásný pohár a medaile
za druhé místo, když prohráli až ve finále se sportovkou
Uherské Hradiště, která se nakonec stala celorepublikovým
vítězem.
Velké poděkování patří vedení školy a obce za zajištění
autobusu. Rodičům a trenérům velké díky za zajištění dresů
a koučování našich fotbalistů. Všechny naše hráče přišlo
podpořit spousta rodičů a také našich spolužáků. Touto cestou
bych jim chtěl za to poděkovat.
Mgr. Igor Hrdlík

. Přehled studijních a učebních oborů našich deváťáků
Ve školním roce 2021/22 si podalo přihlášky na střední
školy 44 žáků devátých tříd a jedna žákyně páté třídy. Všichni
žáci byli přijati v prvním kole přijímacího řízení. Na gymnázia
a střední školy s maturitou bylo přijato 33 žáků, na tříleté
učební obory 11 žáků a na víceleté gymnázium 1 žákyně.
Střední školy a gymnázia:
Gymnázia – 2 (Uh. Brod - 1, Velehrad - 1), mechanik
elektrotechnik, elektrotechnika – 10 (Uh. Brod – 6, Uh.
Hradiště - 4), sociální činnost – 4 (Uh. Brod), agropodnikání – 1
(Staré Město), praktická sestra – 4 (Uh. Hradiště), veterinářství
- 1 (Kroměříž), obchodní akademie - 1 (Uh. Hradiště),
informační technologie – 1 (Uh. Hradiště), aplikovaná chemie
– 1 (Otrokovice), hotelnictví - 1 (Uh. Hradiště), předškolní
a mimoškolní pedagogika - 2 (Bojkovice – 1, Vsetín - 1),
vojenské lyceum – 1 (Moravská Třebová), komerční právo – 1
(Kunovice), strojírenství – 1 (Uh. Brod), kosmetička – 2 (Uh.
Hradiště)
Tříleté učební obory: kuchař-číšník – 3 (Uh. Hradiště –
2, Luhačovice - 1), kadeřnice - 1 (Uh. Hradiště), autolakýrník
– 1 (Brno), instalatér – 1 (Uh. Brod), autoelektrikář – 1 (Uh.
Brod), mechanik opravář motorových vozidel – 2 (Uh. Brod),
podlahář – 1 (Uh. Brod), puškař – 1 (Uh. Brod)
Mgr. Jana Stojaspalová (výchovný poradce)
8

.Čarodějnický den
V pátek 29. dubna zasedli do lavic v 1. A třídě čarodějové
a čarodějnice. V matematice vypočítali různé druhy příkladů,
v českém jazyce velmi dobře zvládli čtení s porozuměním
a namíchali kouzelné lektvary, na které si předali recepty.
V tento den nechyběly ani hry a soutěže. Na školním dvoře
závodili v běhu s košťaty, na kouzelných vařečkách a lopatkách
přepravovali míče a zábava nechyběla ani ve třídě. Všem jim
děkujeme za pěkný den!
Mgr. Jana Pacholová
Dolněmčanský zpravodaj

pochvalu. Děkujeme všem maminkám za jejich účast na této
malé slavnosti.
				 Mgr. Ludmila Beníčková

. Pozorování slunečních skvrn

. Exkurze do skláren
Ve čtvrtek 5. 5. měly děti 3. třídy možnost na vlastní oči
vidět, jak se ručně vyrábí luxusní sklenice, poháry či karafy.
Navštívili jsme totiž Sklárny v Květné, kde nás mile přivítali
a paní průvodkyně nás provedla výrobou od roztavené skleněné
hmoty až po hotové zdobené skleničky. Někteří z nás měli
exkurzi obohacenou o nevšední zážitek. Mohli jsme si osobně
vyzkoušet, jak obtížné je vyfouknout nádherné tvary nebo jak
se kdysi brousily skleničky.
Na
závěr
jsme si každý
odvezli nějaký
pěkný
dárek
zakoupený
v
podnikové
prodejně. Velmi
zajímavou
exkurzi s námi
absolvovalo
i
sedm
maminek.
Všem se nám
ve
sklárnách
moc líbilo.
Mgr. Jana
Staňová

. Den maminek v 1. B
Ve čtvrtek 12. 5. se ve třídě 1. B sešly děti se svými
maminkami, aby jim společně popřály k jejich svátku. Děti
vystoupily s pásmem básniček a písniček, předaly maminkám
přáníčko a spolu s maminkami si pak ještě vyrobily pěknou
kytičku. Všechny děti byly moc šikovné a zasloužily si velkou

Dolněmčanský zpravodaj

18. květen byl, po několika letech nízké sluneční aktivity,
v naší škole velmi příhodným dnem pro pozorování Slunce.
Využili jsme hezkého počasí a na školní dvůr nainstalovali
hvězdářský dalekohled. Protože vlastníme kvalitní sluneční
filtr, nebylo sledování vůbec nebezpečné. Po letech jsme tak
opět pozorovali sluneční skvrny. Ty nejsou snadno viditelné,
ale s naší výbavou to bylo opravdu jednoduché. V tento den
bylo možno vidět až 8 těchto skvrn, přičemž dvě byly opravdu
velké a na ty náš dalekohled zaměřený. Otáčení naší Země
způsobovalo, že nám Slunce pořád někam odbíhalo, proto
byla nutná korekce polohy dalekohledu. Pokud nám situace
v atmosféře ještě dovolí, chceme do prázdnin ještě stihnou
pozorování Měsíce, včas vás na stránkách školy budeme o této
aktivitě informovat. skvrny
Mgr. Petr Kuřina

. Polonéza
Tento slavnostní večer, i když v netradičním termínu, se žáci
devátých tříd přeměnili v elegantní mladé slečny a elegantní
mladé pány. Ples zahájil pan ředitel, předsedkyně SRPŠ a hosty
přivítal také pár tanečníků. Letos hosté plesu zhlédli 17
šikovných tanečních párů.
Do tajů společenského chování a tance je uvedla p. asistentka
Šupková Šárka a paní vychovatelka Synčáková Simona, které
se nácviku polonézy a společenských tanců věnují už spoustu
let. Několikaměsíční úsilí se vyplatilo a žáci předvedli krásné
choreografie. Třešničkou na pomyslném dortu byly společenské
tance waltz, polka, jive a samozřejmě sólo s rodiči valčík.
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Polonézu si užili nejen samotní vystupující, ale i diváci
složení z rodičů, prarodičů, sourozenců a dalších příbuzných
a známých. Letošní ples nemůžeme hodnotit jinak, než že byl
opět vydařeným a těšíme se na další. Děkujeme za podporu
pochopení a pomoc všem rodičům, členkám SRPŠ, obci Dolní
Němčí, restauraci Rozkvět, Devil baru, sponzorům a také
vedení školy za umožnění této krásné akce, která nám všem
ve vzpomínkách zůstává napořád.
S. Synčáková, Mgr. Š. Šupková

. Atletická olympiáda
Dne 25. 5. 2022 se konala v Uherském Hradišti atletická
olympiáda pro I. stupeň. Naši školu jelo reprezentovat
hned 16 žáků. Sofie Bídová, Adam Blaho, David Blaho, Lea
Daňková, Šimon Holub, David Chladil, Roman Kadlček,
Natálie Kadlčková, Barbora Křapová, Vanessa Mikulcová, Elen
Ondruchová, Matyáš Růžička, Barbora Stojaspalová, Sofie
Uhrová, Tomáš Vávra a Adam Zimčík.
Ve velké konkurenci 10 škol včetně sportovní školy se
na stupně vítězů dostal Roman Kadlček za druhé místo v běhu
na 50 m. Ostatní sportovci si alespoň tento den zlepšili své
osobní rekordy. Po vyhlášení zbyl čas i na zmrzlinu. Všem
sportovcům děkujeme za jejich účast a reprezentaci školy,
těšíme se na další sportovní výkony.
Mgr. Igor Hrdlík

. Výšlap na Javořinu žáků 8. ročníku
Do třetice všeho dobrého. To platilo i v pondělí 30. května,
kdy se žáci 8. tříd vydali zdolat nejvyšší vrchol Bílých Karpat –
Javořinu. Plány dvakrát zmařila nepřízeň počasí, ale nakonec se
nebe smilovalo a my se mohli vydat k dominantě naší krajiny.
Celkem 35 žáků se vydalo autobusem na zastávku rozcestí
Javořina, známou též jako Hrabina. Odtud už po vlastních až
k vysílači. Mgr. Míšek, který učí zeměpis, si pro žáky přichystal
cestou dvě soutěže. První z nich bylo hledání kešek. Jedná se
o geocaching, tedy aktivitu, kdy při turistice hledáte ukryté
schránky pomocí zeměpisných souřadnic. Naši žáci měli
v keškách, tedy ve schránkách ukryté otázky, na které museli
správně odpovědět. Na správné luštitele nahoře čekala sladká
odměna. V druhé soutěži měli žáci během vycházky vyfotit
zajímavou fotografii přírody. Myslím, že některé z nich byly
opravdu vydařené.
Po úspěšném zdolání vrcholu bylo potřeba načerpat energii,
a tak zastávka na Holubyho chatě byla téměř nutností. Zde
na nás už čekala skupinka devíti žáků, kteří se v čele s panem
ředitelem rozhodli horu pokořit na kole. Klobouk dolů před
jejich výkonem.
Na zpáteční cestě, která vedla přes chráněnou přírodní
rezervaci, jsme se kochali rozkvetlým medvědím česnekem,
který celý les provoněl svou typickou vůní. Dolů jsme šli
po zelené značce, která vede do vesničky Květná. Tam jsme
nasedli na autobus a hurá k domovu.
Mgr. Šárka Šupková
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. Školní parlament
Na začátku 2. pololetí mohli členové školního parlamentu
přespat ve škole. Během večerního zasedání plánovali akce,
které by rádi upořádali pro ostatní. Večer nemohly chybět
hry, tancování a pizza. Školní parlament připravil pro žáky
akci Týden v barevném oblečení a pyžamu. Žáci mohli přijít
do školy v oblečení dle rozpisu barev a poslední den v pyžamu.
V tomto pololetí jsme zorganizovali dva turnaje – v piškvorkách
a v ping-pongu. Velký ohlas žáků měl Den bez aktovek, který
se konal 1. června. V tento den mohli žáci přinést své školní
pomůcky a učebnice v čemkoli jiném než v aktovce. Oceňovala
se hlavně originalita.
Mgr. Martina Kadlčková

Z činnosti ZUŠ
od března do června 2022…
. Okresní kolo ve hře na dechové nástroje
V pondělí 14. března 2022 se uskutečnilo Okresní kolo
soutěže ve hře na dechové nástroje – zobcové flétny v ZUŠ
Uherské Hradiště. Této soutěže se zúčastnilo celkem 25 žáků
z okolních ZUŠ okresu Uherské Hradiště. Naši ZUŠ zde
reprezentovala Veronika Polášková (V. kategorie do 12 let)
a Michael Zimčík (V. kategorie do 12 let) – žáci p. uč. Antonína
Daníčka. Veronika získala pěkné 3. místo a Michael čestné
uznání. Klavírní spolupráci zajistila p. uč. Hana Miklášová.
Děkujeme žákům za jejich výkony a vyučujícím za jejich
přípravu a přejeme mnoho radosti z další umělecké práce.

. Výstava obrazů akademického malíře

Ašota Arakeljana v knihovně Dolní Němčí

V polovině března se uskutečnila výstava obrazů Ašota
Arakeljana, žijícího v Horním Němčí, v místní knihovně. Byla
by škoda nezajít se na práci takového malíře podívat. Také naše
čtyři skupinky výtvarného
oboru
tuto
výstavu
navštívily. Povídali jsme si
o tom, jaké témata malíř
maloval, jakou barevnost
a techniku použil. Zjistili
jsme, že některé obrazy byly
malované štětci, některé byly
vytvářeny nanášením barev
špachtlemi. Hlavně nejstarší
výtvarníci zkoumali detaily
na
obrazech,
techniku,
světlo a barvy. Po příchodu
do školy jsme si vyzkoušeli
Dolněmčanský zpravodaj

vytvořit vlastní obraz, kdy jsme barvu nanášeli špachtlí, použili
jsme šablony a otiskování různých materiálů na obraz. Akce
byla velmi inspirativní a zajímavá.

. Jarní koncert
V úterý 22. března jsme v ZUŠ přivítali jaro krásným
koncertem našich mladých hudebníků. Samotný úvod patřil
žákyni LDO Šárce Prachařové, která nám citlivě přednesla
text Zbyňka Malinského "K čemu jsou klíče". K jarním
symbolům nesmí chybět píšťalička a při koncertu jsme si zvuk
zobcové flétny opravdu užili. Zahráli nám na ni žáci: Štěpán
Tinka, Michal Tinka, Petr Pavelka, Michael Zimčík, Aneta
Ježková a Veronika Polášková. Představili se také klavíristé:
Adéla Dufková, Anna Mitáčková, Natálie Minaříková, Klára
Bobčíková, Šimon Ondruch, Adéla Sokolová a Karolína
Uhrová. Na klávesy zahrála Aneta Ježková a na akordeon David
Chlebec a na kytaru Barbora Jančová a Aneta Slaníková spolu
s paní učitelkou Michaelou Pavelkovou. Klavírní spolupráci
zajistily paní učitelky Hana Miklášová a Klára Kolajová.

zastavili jsme se u památníku upálení studenta J. Palacha
a dozvěděli se další zajímavosti o Václavském náměstí. Prošli
jsme celým náměstím a srovnávali moderní architekturu s tou
historickou. Ve spodní části náměstí jsme odbočili do rušné
ulice Na příkopech a dozvěděli se něco o historii ulice. Po cestě
jsme narazili na dům hraček a galerii železných soch a nedalo
nám to, abychom nenahlédli dovnitř. Další zastávka byla
u Prašné brány, poznali jsme krásnou stavbu Obecního domu
a dozvěděli se, že je postavena v secesním slohu. Našim cílem
byla galerie optických iluzí na Staroměstském náměstí. Z oken
budovy jsme měli krásný výhled na orloj. Navštívili jsme také
Karlův most, Kampu, galerii v Sovových mlýnech. Podívali
jsme se na Tančící dům, Národní divadlo a na Národní třídě
na obří kovovou otáčecí hlavu sochy France Kavky od D.
Černého. Celý poznávací výlet jsme zakončili občerstvením
v KFC. Vyvrcholením našeho putování bylo tříhodinové
zpoždění vlaku a náš noční příjezd do Starého Města.

. Výzdoba

schodiště na ZUŠ

Ve čtvrtek 24. března
se nám podařilo vyzdobit
stěny
u
schodiště
do
ZUŠ.
Obrázky
vytvořily naše šikovné
děti z výtvarného oboru
a znázorňují symboly
vyučovaných
oborů
ZUŠ. Velmi děkujeme
dětem za krásné práce,
paní učitelce Aleně
Růžičkové za realizaci
a
panu
Miroslavu
Růžičkovi za instalaci. Umění je opravdu pestré.

. Návštěva výtvarného oboru ZUŠ v Praze
Po téměř dvou letech jsme konečně mohli uskutečnit naši
plánovanou návštěvu památek v Praze. Ráno 13. dubna v 6,00
hodin usedlo 12 dívek a 1 kluk ve věku 6. - 8. třídy do vlaku
Leo expres směr Praha. Všichni měli výbornou náladu,
batohy plné svačinek od maminek a plni očekávání si krátili
cestu povídáním a hrami, nesměly chybět ani bloky a tužky
na kreslení. Po příjezdu do Prahy jsme se vydali směrem
k Václavskému náměstí a po cestě jsme viděli zrekonstruovanou
budovu Státní opery a Národní muzeum. Na Václavském
náměstí jsme si prohlédli sochu sv. Václava od J. V. Myslbeka,
Dolněmčanský zpravodaj

. Krajské kolo lidových souborů
Ve čtvrtek 21. dubna 2022 jsme se s naší mladou cimbálovou
muzikou zúčastnili krajského kola soutěže lidových souborů
v Uherském Ostrohu. Soutěžilo zde celkem 9 souborů ze
zlínského kraje. Slyšeli jsme hrát tyto cimbálové muziky:
Valášek, Malina, Strunka a Strunečka – Zlín; Husličky – Uherské
Hradiště; Dolinka – Staré Město u Uh. H.; Marijánek – Rožnov
pod Radhoštěm. Konkurence byla opravdu veliká a výkony
profesionální. Přivezli jsme si diplom za účast a jsme moc rádi,
že jsme prožili krásné dopoledne s tak skvělými soubory, které
nás inspirovaly k další práci. Naše cimbálovka existuje teprve
pár let a jsme rádi, že jsme si mohli zahrát a že se o nás už
trošku ví. Přemýšlíme o tom, jak se budeme jmenovat…Kéž by
se naše řady rozrostly o nové hráče...Děkujeme všem: Anetce
Ježkové, Ivetce Križanové, Ríšovi Halíkovi, Adamovi Halíkovi,
Tobíkovi Kučerovi, paní učitelce Adélce Bruštíkové, ochotným
rodičům a také porotě soutěže za sladkou odměnu.
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. Absolventský koncert žáků ZUŠ
. Klavírní besídka a Akademie
V pátek 29. dubna 2022 jsme v odpoledních hodinách
prožili pěknou hodinku ve společnosti klávesových nástrojů.
Vystoupilo 15 dětí z naší ZUŠ, které vyučují paní učitelky Leona
Fibichrová a Klára Kolajová. Velmi pěknou akcí byla tradiční
Akademie ke Dni matek, která proběhla nejprve pro veřejnost
v neděli 8. května v 16.00 v KD a poté v úterý 10. května
v 10.00 pro učitele a žáky školy. Představil se hudební obor
a v něm cimbálová muzika, komorní soubor, pěvecký sboreček
Zpěvánek, žáci hudební přípravky a hudební nauky, sóloví
hráči na hudební nástroje. Několik vstupů připravil literárnědramatický obor a také obor taneční. Poděkování patří všem
účinkujícím za jejich vystoupení. Na přípravě Akademie se
podíleli učitelé: Adéla Bruštíková, Irena Cigánková, Antonín
Daníček, Leona Fibichrová, Lukáš Frýbort, Aneta Gajdůšková,
Radek Hais, Veronika Kaštánková, Klára Kolajová, Petr Kučera,
Hana Miklášová, Michaela Pavelková a Michal Vacek.

Ve čtvrtek 12. května 2022 v 17.30 hodin proběhl v sále
ZUŠ Absolventský koncert, na kterém se představilo 8 žáků
hudebního oboru se svým programem. Kamila Zderčíková
– zpěv 7/I., vyučující Aneta Gajdůšková; Marie Stojaspalová
– klavír 4/II., vyučující Klára Kolajová; Adéla Sokolová –
klavír 7/I., vyučující Leona Fibichrová; Lucie Šťastná – klávesy
7/I., vyučující Vanda Judasová; Justýna Nováková – klavír
7/I., vyučující Leona Fibichrová; Sofie Vondráková – klavír
7/I., vyučující Hana Miklášová; Viktor Želibabka – kytara
7/I., vyučující Michaela Pavelková; Magdaléna Zimčíková
– klavír 7/I., vyučující Hana Miklášová. Dále představily
4 absolventky výtvarného oboru své absolventské práce –
Romana Dvořáčková, Justýna Nováková, Kateřina Mikulková
a Tereza Kadlčková - vyučující Alena Růžičková. Vyslechli
jsme množství krásných skladeb a prohlédli zajímavé a krásné
výtvarné práce.

. Výchovný koncert pro MŠ
V pátek 20. května 2022 se uskutečnil v 9.30 hodin
Výchovný koncert žáků ZUŠ pro děti z předškolního
oddělení MŠ z Dolního Němčí. Představilo se celkem 14 dětí
na různé hudební nástroje, a to: Iveta Križanová (housle),
Dominika Tinková (klavír), František Bobčík (klavír), Sofie
Rosenzweigová (zpěv), Filip Zlomek (EKN), Sára Hájková
(kytara), Anna Kunčíková (kytara), Ondřej Minařík (kytara),
Daniel Juřenčák (kytara), Michael Zimčík (flétna), Štěpán
Tinka (flétna) a David Chlebec (trubka + akordeon). Literární
přednes pohádkového příběhu hezky zvládla Elen Prachařová.
Koncertem děti provedli maňásci Kočička a Pejsek, což byly
naše paní učitelky Michaela Pavelková a Irena Cigánková.
Všechny děti z MŠ byly velmi šikovné a hodné, poznaly spoustu
hudebních hádanek a písniček, které byly tentokrát zaměřeny
na melodie z televizních večerníčků a pohádek. Na závěr jsme
se všichni společně vyfotili na památku.
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. Bylinkový večer
Ve čtvrtek 26. května v 18.00 jsme uspořádali v rámci projektu
ZUŠ OPEN akci s názvem Bylinkový večer na Myslivecké
chatě, jejíž lokalita je jako stvořená pro takovou akci. Jednalo
se o celorepublikový projekt, kdy v daném termínu vystoupí
žáci ZUŠ ve veřejném prostoru. Bylinkový večer spojil všechny
vyučované obory naší ZUŠ a byl jakýmsi vyvrcholením naší
letošní činnosti s dětmi. Pásmo Bylinky, autorů Josefa Fojty
a Emanuela Míška, které každého pohladí krásnou hudbou
a poutavým textem, nacvičila paní učitelka tanečního oboru
Veronika Kaštánková se všemi děvčaty, které tento obor
navštěvují. Hudbu nastudovali pedagogové (Radim Vojtek,
Adéla Bruštíková, Michaela Pavelková, Lukáš Frýbort, Marek
Teimer, Vladislav Vystrčil, Lenka Bednářová, Klára Kolajová,
Aneta Gajdůšková, Antonín Daníček) a žáci hudebního oboru
(Iveta Križanová, Eliška Jurásková, Tomáš Mlýnek a děti
z pěveckého sborečku Zpěvánek) pod taktovkou paní učitelky
Hany Miklášové. Přednes poutavých textů připravila paní
učitelka Irena Cigánková s dětmi z LDO a výzdobu, dekorace
pro vystoupení a výstavu malby bylin a květin našich žáků
vytvořila paní učitelka Alena Růžičková s dětmi z výtvarného
oboru. Program byl rozdělen na dvě části. Nejprve se představil
taneční obor s choreografií Štěstí, dívčí kytarový soubor,
následovala taneční choreografie Zázrak a komorní soubor
ZUŠ. Druhou část tvořilo pásmo Bylinky, při kterém tančila
děvčata v krásných kostýmech, připomínajících jednotlivé
bylinky - Heřmánek, Mátu, Brusinku, Meduňku, Ostružiník,
Jmelí, Diviznu, Čekanku a celé pásmo bylo zakončeno
skladbou Štěstí voní po bylince. Po představení bylinkového

pásma zahrála cimbálová muzika pod vedením paní učitelky
Adély Bruštíkové. V rámci bylinkového večera jsme mohli
vidět dvě absolventky tanečního oboru, a to Aničku Richtrovou
a Simonku Zimčíkovou, které navštěvují 7. ročník studia.
Během večera připravil výtvarný obor rovněž dvě výtvarné
dílničky, a to tisk přírodnin na grafický list a tvorbu keramického
kachle s otiskováním květin a přírodnin, což uvítala celá řada
šikovných dětí. Krásné počasí přispělo k vytvoření té správné
atmosféry celého večera a hojná návštěvnost ze strany rodičů,
přátel školy a milých hostů nás přesvědčila o tom, že takové
akce mají smysl, že je děláme s dětmi a pro děti a že je nám při
tom moc dobře. Děkujeme všem těm, bez kterých by tato akce
nebyla možná.

. Naše plány na měsíc červen
Na přelomu května a června proběhne zápis nových
žáků do ZUŠ a v druhém červnovém týdnu čekají naše žáky
postupové zkoušky do dalších ročníků. Dále připravujeme
ve výtvarném oboru spaní ve škole s netradičními výtvarnými
technikami a rovněž třídní besídky hudebního oboru.
Mgr. Klára Kolajová a Alena Růžičková
Dolněmčanský zpravodaj
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Z dění v mateřské škole…
Letošní zimní období jsme zakončili vynášením oreny,
kterou jsme odnesli za doprovodu písní a říkadel k potoku
a na znamení konce zimy spálili, poté ji voda odplavila pryč.
S příchodem jara jsme s dětmi putovali za vodníčkem
Jozífkem. Během putování jsme se seznámili s péčí o životní
prostředí, jak šetřit vodu a starat se o ni. V průběhu putování
jsme s dětmi rozmístili po vesnici barevné kamínky, které děti
s rodiči sbírali a přinesli zpět do našeho „rybníčka“ v hale školky.
Putování za vodníčkem jsme zakončili cestičkou s úkoly, kterou
nám připravily maminky dětí. Cestička končila u rybníka, kde
už na nás čekal pan rybář, který nás seznámil s životem ryb
a vybavením na rybaření. Nakonec se nám vodníček vrátil zpět
do školky.
Při příležitosti dne země, jsme společně s dětmi čistily
zahradu od přebytečných šišek, větví a jehličí. S měsícem
duben jsme se rozloučili sletem čarodějnic, kdy se na celou
školku sneslo jakoby kouzlo a všechny proměnilo v čaroděje
a čarodějnice. Pro děti bylo nachystáno zábavně dopoledne
plné her jako strefování pavouka, let na koštěti, zábavná
diskotéka a další.
Děti z tanečního kroužku přivítaly měsíc květen hodovým
vystoupením u restaurace rozkvět. Kroje si děti oblekly
i o týden později, kdy s pásmem pro maminky vystoupily v sále
kulturního domu.
V květnu jsme s dětmi oslavili Den matek. Pro maminky
jsme si s dětmi připravili besídky, plné písniček, básniček
a tanečků. Jako poděkování děti zhotovily pro maminky drobné
dárky a přáníčka.
Na výlet jsme se s dětmi vypravili do Dinoparku ve Vyškově.
Přenesli jsme se do světa plného dinosaurů, kteří děti zaujaly
drobnými pohyby a zvuky. Výlet zahrnoval také návštěvu zoo,
kde děti poznávaly různé druhy zvířat.
Co nás čeká dál?
V červnu s dětmi oslavíme na zahradě den dětí, kde na děti
bude čekat dopoledne plné soutěží a her, zakončené opékáním
špekáčků. Také nás čeká s předškoláky výlet na dopravní hřiště,
kde si děti vyzkouší pravidla silničního provozu. Dále nás
čeká ŠKOLKA CUP, kdy na malé fotbalisty čeká turnaj s dětmi
z okolních vesnic.
V průběhu jarního období děti ze třídy motýlci a koťátka
chodily do kurzu plavání, který probíhal v bazénu ZŠ a ZUŠ
Dolní Němčí pod vedením učitelů tělocviku.
Školní rok zakončíme rozloučením s předškoláky, které
od září čeká nová životní etapa a to nástup do první třídy
základní školy.
Za kolektiv mateřské školy Lucie Ondrašíková
Blíží se závěr školního roku a všichni se těšíme na prázdniny.
Letošní školní rok nám po dvouleté pauze konečně dovolil
uspořádat všechny plánované akce k radosti našich dětí.
V mateřské škole se ve školním roce vzdělávalo celkem 101 dětí
v 5 třídách. Do základní školy letos odchází 22 dětí.
Zápis na nový školní rok proběhl 3. 5. 2022. Přihlášky
podalo prostřednictvím svých zákonných zástupců 46 dětí.
I přes navýšení kapacit tříd, se schválením zřizovatele MŠ,
bylo přijato pouze 35 dětí.
Za kolektiv celé naší MŠ Vám přejeme krásné prázdniny
plné slunce a odpočinku.
Veronika Dufková, ředitelka školy
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Z pohádky do pohádky
aneb dětský den 2022
V sobotu 4. 6. se u nás konal tradiční dětský den, který pořádala
místní farnost a hasiči. Jako obvykle se začínalo u "hasičky",
letošní novinkou byla cesta vedoucí podél potoka k hřišti
pod zdravotním střediskem, dál přes mostek a po cyklostezce
zase zpátky k hasičské stanici, kde na děti čekal královský
poklad. Po trase byla rozmístěna stanoviště s úkoly, na nichž
děti mohly potkat princezny, čerty, ježibaby, Šmouly, vodníky
a další pohádkové bytosti. Navzdory nevyzpytatelnému počasí
se dostavil rekordní počet účastníků (250 dětí)! A přestože
nás zhruba v polovině akce zastihla bouřka a vydatný déšť,
sluníčko brzy opět pracovalo na plné obrátky a závěr prožili
všichni v suchu a s úsměvem na tváři. Děkujeme obci Dolní
Němčí, všem účastníkům i dobrovolníkům na stanovištích,
díky kterým byl dětský den naprosto báječný.
Za organizátory Klára Stojaspalová
Dolněmčanský zpravodaj

Vzpomínka na školní léta
Na první školní léta moc vzpomínek nemám. Jenom
na paní učitelku Pospíškovou z první třídy si pamatuju. Byla
velice hodná, zbožná, pocházela z Hluku, občas chodila pěšky
domů. Měla jsem ji moc ráda. Byla pobožná, učila nás i modlit.
Tenkrát se ještě před vyučováním modlil otčenáš. Ty další už
mně splývají. Do školy jsem začala chodit za války, dokonce
jsem se začali učit německy. To ale brzy skončilo a pak přišla
ruština. Z počátku se nám zdála snadná, ale postupně se nám
přestala líbit. Nastávaly všelijaké změny, kříže musely zmizet ze
tříd, už jsme se nemodlili. Ještě před nástupem těchto opatření
si pamatuju na pomoc poválečné pomoci Evropě, americké
společnosti UNRA. U nás vypadala tato pomoc z mého
dětského pohledu takto. Každé ráno jsme všichni přinesli
do školy půl litru mléka a děvčata ze starších ročníků vařila
kakao. Pro nás to bylo něco neznámého. O přestávce jsme
dostali kakao a rohlík. I ten byl pro většinu dětí vzácnost.
A toto netrvalo dlouho. Mocnosti si rozdělily Evropu a začal
jiný pořádek. Do měšťanky se chodilo dobrovolně, kdo nechtěl,
mohl ukončit docházku doma. Do měšťanky do Hluku jezdilo
z počátku nákladní auto upravené pro
přepravu lidí. Nebo pěšky, což se stávalo
často, zejména cestou domů. Za rok se
systém změnil a už museli do měšťanky
všeci. My děvčata jsme chodily
po sedlcky (v kroji) a spolužačky se nám
posmívaly. K smíchu to bylo doopravdy,
když jsme v tělocviku musely skákat skok
do dálky i do výšky a sukně za nama
vlály. Na prvního máje se konával běh
míru. Bylo to pro všechny povinné.
Pokud jsme nechtěli jet do Hluku, toto se
konalo v neděli, mohli jsme běžet doma.
Od dolní hospody se běželo po MNV.
Museli jsme donést do školy potvrzení,
Dolněmčanský zpravodaj

že jsme se opravdu zúčastnili. Ustrojené jsme byly jako v neděli,
fěrtůšky nedělní, šátky ze skřapkama a tak jsme utěkaly.
Změny v roce 1948 jsem zaznamenala prvně doma. Přišla
jsem ze školy, u nás puštěné rádio, oba rodiče v pozoru,
maminka plakala a otec zatínal pěsti. Říkal, že už to nastane. Měl
pravdu. V měšťance jsme měli třídního učitele spravedlivého
komunistu. Když měl Stalin narozeniny, v celé republice se
sepisovaly zdravice. Samozřejmě i u nás ve škole. My jsme
měly dovolené vzít si bez dovolení klíč od WC a odejít. Zrovna
když nás třídní vyzval, abychom šli podepsat arch se zdravicí,
tak si moje sousedka vzala klíč a odešla. Seděly jsme v první
lavici, a tak to bylo na mě. Učitel mě vyzval, abych šla podepsat,
nešla jsem. Přikročil ke mně a vzal mě za rameno a chtěl mě
donutit podepsat. Řekla jsem, že podepsat nesmím, že bych
doma velice dostala. Už mě nechal na pokoji, ale po mém vzoru
nepodepsala půlka třídy. Samozřejmě se to s nama táhlo celou
školní docházku. Nikde do školy ani do učení jsem nesměla,
jedině na zedníka nebo přadlenu, ale až do Čech. A to doma
zavrhli.
Byla to doba plná zvratů, pochybností, neúspěchů. Nikdo
nevěděl, co bude dál.
Marie Ježková
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Naše úspěšná cesta do rakouského Hinterstoderu 12. - 14. 5. 2022
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.NOVÉ KNIHY V KNIHOVNĚ
Beletrie:
Pennyová Louise – Království slepých
Nikolai Maria – Čokoládovna – Osudová léta
Vondruška Vlastimil – Ďáblova čísla
Jakoubková Alena – Maminka vaří líp, miláčku
Gillerová Katarína – Mlha mezi námi
Dětská literatura:
Grynszpan Eva – Minecraft – Pekelná škola
Mornštajnová Alena – Kapka Ája
Simpsonovi – kolosální komiksové kompendium
Brezina Thomas – Klub tygrů – Ohnivé oko

.Výpůjční doba přes prázdniny:
Pondělí a čtvrtek: 8:30-11:30 12:30- 18:00
Jana Daňková, knihovnice

KNIHOVNA

V půlce března proběhla v knihovně ve spolupráci
s Literárním spolkem výstava obrazů Ašota Arakeljana,
arménského malíře žijícího v Horním Němčí. Návštěvnost této
výstavy byla výborná, celý týden byl plně vytížen, a to i díky
členkám Literárního spolku.
V dubnu byly v knihovně vystaveny malířské práce umělců
malujících nohama a ústy ve spolupráci s nakladatelstvím
ÚMUN.
V květnu pokračoval projekt Knížka pro prvňáčka návštěvou
paní knihovnice ve škole, kde ji děti předvedly, že už umí číst.
Paní knihovnice je s radostí pozvala na pasování na čtenáře.
Proběhly dvě přednášky s názvem Pojďme spolu porozumět
dětem. Paní učitelka ze zdejší mateřské školy, co by přednášející,
měla velký úspěch a v těchto přednáškách budeme pokračovat
i v budoucnu.
Konec června bude v knihovně patřit opět Žížalkám a jejich
vysvědčení. Celé prázdniny se cvičit nebude. Kdo bude mít
zájem navštěvovat tuto aktivitu v knihovně, přijďte se domluvit
s paní knihovnicí.
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Hodová sobota starší stárky
(berte to, prosím, s mírnou nadsázkou)

Tak už je osm ráno. Právě mi zazvonil budík. Ale klidně
bych ještě jednu nebo dvě hodinky spánku brala. Po pátečním
předhodovém večeru se nedá čemu divit. Ale jak se říká: večer
šohaj, ráno šohaj! Tak se musí vstávat. Ach, vidím, že zase nejsem
vzhůru první. Samozřejmě, na hody jsme opět pozvali téměř
celou rodinu, takže se už od rána vaří a vyhlíží příbuzenstvo.
A taky májky. Chlapy z obce by je měli někdy po ránu přivést.
Mezitím mě čeká zametání schodů a návratí. Ale májky už
jsou naštěstí tady! Taťka se strýcem už chlapy a májky vítají,
mamka přibíhá s talířem vdolečků a štamprlama. Ale moment,
nejsou náhodou v práci? Dobré, naštěstí aspoň řidič si nedal.
Tak prý jsme jedni z prvních, takže si můžeme májky vybrat
Dolněmčanský zpravodaj

dle vlastního vkusu. Já teda moc nevím, co na těch stromech
vidí, ale taťka tuto funkci vzal velmi poctivě. Májka musí být
dostatečně vysoká s bohatou korunou a hustým listovým.
Nakonec jsme teda našli pět kandidátů splňující tyto požadavky.
Dobré, zdobení si bere na starosti taky taťka. On je přece jenom
přes to „PR“ naší rodiny. Vše, co se týče reprezentace naší
rodiny a komunikace s veřejností. A řádně nazdobená májka
sem přece zaručeně patří. Tak zdobíme pod taktovkou našeho
tatínka. Já, on a strýc. Fakt jsem nepředpokládala, že by se toho
ujali naši chlapy. Nakonec nám ale před domem vyrostl docela
hezký a barevný březový háj. Ale májky nejsou přece vše. Ještě
chybí cedule „Toťkáj bývá starší stárka.“ To, kdyby náhodou
můj stárek zapomněl, kde bydlím. Aby mě lépe našel. Jen podle
těch hustě krušpánkem nazdobených zárubní a pěti bříz před
domem by to šlo těžko poznat. Naaranžování této cedule už
nám trvá téměř hodinu. Ano, rozhodla jsem se být vybíravá, co
se týče jejího designu. Jsou to přece moje hody! Cedule dostala
metr a půl vysokou palici na přitlučení. Ale jelikož cedule byla
oproti palici moc malá, museli jsme ceduli opticky zvětšit.
Takže jsem tatínkovi nedala pokoj, dokud nenašel perfektní
dřevěnou paletku, díky které by moje cedulka vypadala větší.
Naštěstí se s tatínkem vzájemně chápeme a žijeme stejným
motem: ať jde vidět, že na to máme! :D Opět je to přece záležitost
našeho rodinného „PR“, takže vše musí být dokonalé. Nakonec
jsem víc než spokojena. Když se chce, tak jde vše. Můžeme jít
obědvat. Jelikož mezitím přijel zbytek rodinného osazenstva, je
nás u svátečního stolu požehnaně.
Nevýhoda hodové soboty je, že si člověk nemůže dát
šlofíka. Buď se musí věnovat svému příbuzenstvu nebo řešit
na poslední chvíli vyskytlé problémy. Tak například, kdybyste
vy byli starší stárkou, kdy byste si vyzkoušeli slavnostní kordulu,
jestli vám je dost? Věřím, že vaše odpoveď je určitě mnohem
zodpovědnější než můj případ. Já jsem si ji totiž vyzkoušela
po obědě (ano, pořád mluvíme o hodové sobotě). Naposledy
jsem ji měla na sobě před 3/4 rokem na dožínky. A já jsem tak
trochu předpokládala, že se mé partie nijak zvlášť nezměnily.
Jenže to jsem se dosti mýlila. Partie se mi pozměnily a bohužel
ne v tom smyslu, že bych kordulu musela zmenšovat (což by
bylo jednodušší). Ano, byla mi malá. Co teď? Hlavně zachovat
klid. Mám tady přece dvě tety švadlenky, to se vyřeší. Aha,
tak nevyřeší. Nemáme kordulu v boční části čím nadplátit.
Tak rychle vymyslet jiný plán. Dobře dobře, tentokrát ten
plný hrudník omrzím a budu vypadat ploše. Půjdu „na ostro“.
Hlavně že to bude fungovat. A taky že to fungovalo. Kordulu už
zapnu. Tak schválně, čemu ještě dneska budu čelit?
Nemusím čekat dlouho. Ony ty překážky jaksi přichází
samy. Nevyžehlila jsme si totiž šátek. Většinou si ho nežehlím,
jelikož si toho stejnak moc lidí nevšímá, většinou splývám
s davem. Ale teď jsem si právě uvědomila, že dneska úplně
splývat s davem nebudu. Dneska budu právěže dost vyčnívat
a budu jedna ze čtyř lidí, na kterých budou upjaty všechny oči,
fotoaparáty a kamery. Nice! Tak jo, jde se rychle na žehlení.
Jak se ale vlastně správně žehlí šátek? Asi to zkrátka vyžehlím
nějak intuitivně podle toho, jak to bylo vyžehleno naposledy.
Dobré, pořád stíhám. Šátek vyžehlen, můžu jet za tetinou
nechat si jej uvázat. „Karolíno, kdo ti žehlil ten šátek?!“ „No
já, teti.“ Ano, má intuice tentokrát selhala. Šátek jsem vyžehlila
přesně z opačné strany, než která bude navrchu, než která
bude vidět. Od tetičky odcházím zahanbena. Tetička má totiž
skvělou schopnost vyvolat v člověku pocit zahanbení a lítosti.
Ale chápu její rozčílení, je to moje hloupá blbost, že jsem si
na šátek vzpomněla až dneska (ale snaha se taky počítá, ne?).
Dolněmčanský zpravodaj

Šátek mám, kordula je vyřešena, můžu se začít oblékat. Je
14:30, průvod už asi začal. A já se vlastně připojím až v půlce,
co? Co mám dělat v mezičase? Tento problém se ale vyřešil opět
sám. Jelikož mě moje slovenská rodina v kroji nevidí tak často,
strávila jsem čas čekání na chasu folklorním modelingem. Ale
najednou mi zvoní telefon. Je to sestřenka z Kostelní, že chasa
už odchází od staršího stárka a jdou si pro mě! Tak honem
schovat za dveře.
Wow, už je slyším. Víc a víc! Nezní to jen jako hrstka lidí.
Vlastně to zní skoro jako celá dědina. A už jsou tady. Juchají
a zpívají před naším. A jsou tady teď jen kvůli mně. Mých 15
minut slávy začíná. „Tluču, tluču, otevřete, nechal sem klobúček
u děvčete!“ sice to nezpívá jen stárek, ale i tak je to dojemné.
Tak teda otvíráme. Páni! Tolik lidí! Stojí okolo našeho, pohledy
na mě, stárka a mé rodiče. Přišli si pro mě. Přišel si pro mě
zástup 200 lidí. Dost dobrý pocit. Vím, že je to na jednu stranu
jen nacvičené divadlo, ale když si tohle člověk nepřizná, tak je
to skvělý pocit. Najednou se cítím důležitě.
Tak mi taťka teda to povolení dal a já odcházím s ostatními
po boku svého stárka. Moment, proč ostatní stárci a chasa
vypadají tak unaveně a zároveň rozvolněně? A proč jsou víc
veselí než já? A jo, pro ně to začala asi před dvěma hodinami.
Už mají pár štamprlí za sebou. Super, takže jsem pozadu, nejvíc
střízlivá ze všech. A on průvod vlastně už bude za chvíli končit.
Už jen pan farář a pan starosta. To je ale docela nefér. Vždyť
pro mě to teprve začalo! Ale já se jen tak lehce nevzdávám,
vše to doženu! A taky že jsem dohnala. Ochotně jako slušné
děvče jsem příjmala všechny sklenky vína a štamprle slivovice,
které mi byly nabídnuty. Přiťukla jsem si s každým, kdo o to
stál. Juchala a zpívala jsem hrdě po zbytek průvodu. Usmívala
se do kamer a fotoaparátů. Se stárky jsme tančili, kde se dalo.
Dokonce i v průběhu průvodu. A proč? Protože tyto hody sú
NAŠE!

O

hlédnutí za hodami

Tak jsme se dočkali. Po čtyřleté odmlce se u nás
uskutečnily hody s právem a s nejlepším vědomím Vám
musíme sdělit, že se vydařily! Za ideálního, jak pro kroj
stvořeného, počasí se v půl třetí odpoledne vypravil průvod
vyzvednout naše stárky. Nejprve mladší stárkovský pár
Elišku Strakovou s Pavlem Stojaspalem a poté i starší pár
Karolínu Zelinkovou a Marka Stojaspala. Následně se průvod
po návštěvě fary vydal k obecnímu úřadu. Zde byly hody
slavnostně povoleny, zatancovala se již tradičně dolněmčanská
sedlcká a nic nebránilo k pozvolnému přechodu na večerní
program do kulturního domu. V neděli se uskutečnila
slavnostní krojovaná mše. Za mladší stárkovský pár můžeme
říci, že jsme si hody patřičně užili. Jediné, co by mladší stárek
měnil, jsou jeho vykřičené hlasivky. Svoji stárku by ale nedal,
i když je přespolní, protože za své čtyřleté působení v Krúžku
absolvovala nejednu zkoušku, kde byla sama na šest tanečníků.
I proto bychom chtěli pozvat všechny zájemce (zejména slečny)
o lidový tanec a zpěv, aby se za námi přišli podívat na pečení
chleba 18. června na Muzeum.
Závěrem nám zbývá to nejdůležitější, a to poděkování. První
velké poděkování patří celé chase a Táni Milošové za její vedení.
Dále děkujeme DH Dolněmčance, souboru Oldněmčan,
Tetičkám z Dolněmčí, Mužskému pěveckému sboru
Dolněmčané a CM Rubáš z Buchlovic. Rovněž poděkování
patří naší obci, dárcům krušpánku a všem ostatním, kteří se
na přípravě hodů jakkoliv podíleli.
Za NK Dolněmčan mladší stárkovský pár
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Jaro v Oldněmčanu
Po zimním období, které bylo skoupé na kulturní akce, se
začalo pomalu ojařovat v našem souboru. S jarem vždycky
přichází nová energie, elán, chuť do života. I v našem souboru
to bylo poznat. Všichni jsme se těšili hlavně na naše hody
s právem a začali pilně nacvičovat hodové pásmo. Ale začněme
po pořádku. Letošní první kulturní akcí byl fašank. Zúčastnili
jsme se fašankového průvodu, kde jsme spolu s Národopisným
krúžkem Dolněmčan obnovili tradici fašanku v naší obci
po covidovém období.
A jak už to bývá, po zimě je potřeba i uklidit, proto někteří
naši členové přiložili ruku k dílu a stali se součástí týmu
„Ukliďme Česko“ (resp. Ukliďme Dolněmčí“). Bohužel pořád
máme mezi sebou spoluobčany, kteří neví nebo nechtějí vědět,
kam s odpady a ukládají a vyvážejí je do přírody. Kdyby byli
všichni ohleduplní, tak tato akce by se vůbec nemusela konat.
Týden před hodami jsme přišli podpořit naše členy, kteří jsou
zpěváky mužského pěvecké sboru Dolněmčané. Ti pořádali
v kulturním domě tradiční Předhodové zpívání mužských
sborů. Pak nám začal týden příprav – chystání krojů, jejich
žehlení, leštění botů… na Hody s právem. V průvodu jsme se
předvedli téměř všichni ve svátečních krojích a nastrojili jsme
i členy našich rodin. Na večerní hodové zábavě jsme vystoupili
s naším pásmem straňanských tanců a čardášem. Doprovodila
nás cimbálová muzika Rubáš. V počtu 10ti párů jsme zaplnili
taneční parket a náramně jsme si vystoupení užili. Byli jsme
zaplněným sálem odměněni bouřlivým potleskem. Spokojenost
diváků je pro nás velkým impulsem a dodává našemu konání
smysl. Vždyť tancujeme nejen pro svoji radost, ale hlavně pro
radost všech přihlížejících. Po náročné hodové sobotě jsme
nemohli chybět na slavnostní hodové mši svaté, která byla
sloužena v našem kostele v neděli dopoledne. A jelikož jsme
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byli z hodů nadšeni, přišli jsme si zatancovat i na Pohodové
odpoledne, které pořádali Tetičky v kulturním domě v úterý
po hodech.
V polovině měsíce května odjeli nominovaní členové našeho
souboru do Rakouska do Hinterstoderu na předání Evropské
ceny obnovy vesnice roku 2020 pro naši obec. Jelikož byl
omezený počet účastníků, a my se nemohli zúčastnit všichni,
tímto jim děkujeme za prezentaci našich krojů, lidových
písniček i tance. A co nás čeká dál? V pondělí 27. 6. jsme přijali
pozvání na hodky do Slavkova do Vinárny Pod třešněmi.
Po loňské premiéře, bychom chtěli vystoupením zpestřit
a potěšit nejen naše hostitele manžele Krhovské, ale i všechny
přítomné. O prázdninách si nenechte ujít naši tradiční akci
Štrúčkobraní, která se bude konat v areálu myslivecké chaty
v Dolním Němčí v sobotu 6. srpna. Těšíme se na setkání se
všemi a děkujeme za Vaši přízeň.
Iveta Michalcová

Dolněmčanský zpravodaj

Sbor Dobrovolných Hasičů
Tři měsíce utekly jako voda a je tu další vydání zpravodaje
a sním i náš příspěvek. Tak Vám přiblížíme co se za tu dobu
u „hasičů“ událo:
• 24. 3. 2022 - v 10:07 hodin byl vyhlášen poplach v ulici
Vinohradská č.p. 718. Při příjezdu na místo, naše zásahová
jednotka, v počtu 4 členů, zjistila, že hoří koupelna našeho
zástupce velitele hasičů Zdeňka Fibichra.
• 2. 4. 2022 – pravidelná účast na obecní akci „Ukliďme Česko“
v počtu 7 členů a 5 rodinných příslušníků.
• Během měsíce dubna proběhly velitelské a strojnické zkoušky
formou distanční výuky e-learning na vysoké škole báňské
v Ostravě. Výsledky byly vyhodnoceny v obou případech
na výbornou.
• 30. 4. 2022 – účast na „Mezinárodní pouti hasičů“ - mše svatá
za hasiče na Sv. Hostýnu.
• 30. 4. 2022 – korigování dopravy při hodovém průvodu.
• 6. 5. 2022 – oslava našeho patrona sv. Floriána mší svatou
v našem kostele za účasti 14 členů.
• 12. – 14. 5. 2022 – 3 zástupci našeho sboru se účastnili
vyhlášení výsledků soutěže o Evropskou cenu obnovy vesnice
v rakouském Hinterstoderu.
• 22. 5. 2022 – na požádání SRPŠ jsme na rodičovském plese
měli požární hlídku v zastoupení Davida Kulíka a Emila
Hajducha ml. Na tento ples jsme věnovali dar do tomboly
v podobě poukazu do COOP Jednota.
• 3. 6. 2022 – zapíjení svobody našeho člena Lukáše Švece.
• 4. 6. 2022 – pravidelné pořádání dětského dne spolu
s farností. V tento samý den se zároveň konala okrsková
soutěž v požárním útoku na Březové, které se účastnilo naše
závodní družstvo mužů. Spolu s nimi je jela podpořit a fandit
i děvčata, která začala trénovat taktéž požární útok. Věříme,
že to holky bude bavit a budou tak reprezentovat náš sbor.
Řekly bychom, že se toho událo docela dost. Nemyslíte ?!
Na závěr Vám všem přejeme krásně prožité letní měsíce
a dětem úspěšné zakončení školního roku a odpočinkové
prázdniny.
Za SDH Jana Štefaníková a Dáša Jančová
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Z činnosti
MS Lanka Dolní Němčí
Vážení spoluobčané,
v dubnu začíná nový myslivecký rok a touto cesto bych vás
chtěl informovat o činnosti našeho spolku.
Povinností každého myslivce je vyčistit své krmné zařízení
po zimě. Čistí se krmelce a zásypy od zbytku krmiva, provádí
se zde dezinfekce pomocí nehašeného vápna. Samozřejmostí
jsou taky úpravy a opravy na všech mysliveckých zařízeních,
aby byly přichystané na loveckou sezónu a nedošlo ke zranění.
Nečistí se jen krmná zařízení, ale i např. přírodní zdroje vody,
které je potřeba např. prohloubit, rozšířit, aby zvěř měla přístup
k vodě. Tam, kde se nenachází přírodní zdroj vody, tak jsou
vytvořeny u krmících zařízení i napájecí zařízení, která jsou
pravidelně doplňována vodou.
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Pro letošní jaro byla pro náš spolek největší výzva uspořádat
Chovatelskou přehlídku trofejí ulovené zvěře v okrese Uherské
Hradiště v roce 2021. Tato přehlídka se uskutečnila v termínu
9. 4. – 10. 4. 2022 v Kulturním domě obce Dolní Němčí.
Příprava na tuto akci začala už několik týdnů před samotnou
výstavou. Bylo nutné trofeje ohodnotit a v případě, že dosáhly
potřebných bodových hodnot i přidělit medaile. Týden před
výstavou jsme připravovali stojany na trofeje a od středy
6. 4. jsme na tyto stojany vystavovali trofeje. Kdo se přehlídky
zúčastnil, tak viděl, že se jednalo o stovky trofejí. Hlavním
„překvapením“ byl počet trofejí daňků, kde byl opravdu velký
nárůst jejich počtu, ale i kvality.
Součástí pořádání Chovatelské přehlídky byl i Svod psů,
který se konal v neděli 10. 4. od 9:00 hodin v areálu MS chaty.
Na Svod bylo přihlášeno 56 psů. Mezi nejčastější plemena psů,
která se na svodu objevila, byl český fousek, maďarský ohař
krátkosrstý, jezevčík, borderterier a jako zajímavé a netradiční
plemeno byl zde k vidění např. polský honič nebo karelský
medvědí pes.
V sobotu 28. 5. jsme v rámci našeho spolku uspořádali
Memoriál Ivana Kunsta, který se skládal ze dvou částí. Ráno
v 9:00 hod jsme začínali střelbou na asfaltové holuby na střelnici
v Hluku a po obědě jsme se přesunuli na střelbu z malorážky
do našeho areálu MS chaty v Dolním Němčí. Ve střelbě
na asfaltové holuby byl nejlepší Ondřej Cmol a ve střelbě
malorážkou byl první Ondřej Stojaspal.
Další velkou akcí, kterou budeme v tomto roce pořádat je
již tradiční Červencová noc, která se bude konat 23. července
a tímto vás na ni i se skupinou Křídla zveme. O jejím konání
vás budeme určitě ještě informovat.
Další věc, na kterou vás chceme upozornit při pohybu
v honitbě, abyste měli své čtyřnohé kamarády na vodítku a to
hlavně z důvodu, že většina zvěře má mláďata a ta potřebují
klid.
MS Lanka Dolní Němčí

FK Dolní Němčí
Dne 3. 6. 2022 proběhlo na našem hřišti setkání bývalých
hráčů TJ Dolní Němčí, ročník 1951-1956.

Plánované akce:
• Zulka Cup 25. 6. 2022 turnaj starých pánů.
FK Dolní Němčí, Hluk, Boršice u Blatnice, Hrubá Vrbka.
• Kasko Cup turnaj mládeže 20. 8. 2022.
Vypracoval L. Zimčík
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Zhodnocení sezóny KST
Dolní Němčí 2021/2022
Po Covidové pauze se opět odehrála sezóna bez nečekaných
zásahů a mohla být v klidu dohrána do úplného konce. Tento
ročník odehrálo 5 mužských a 2 žákovská družstva.
Vedoucí oddíl „A tým“, který účinkoval ve III. lize, si vedl
velmi dobře a byly vidět velmi kvalitní výměny a úžasné
výkony našich hráčů. Naše „Áčko“ působilo ve III. lize mužů
skupiny D, tudíž museli podnikat výjezdy až do Ostravy či
dokonce Orlové. Na našich borcích bylo vidět nadšení a zápal
pro boj v tak vysoké soutěži a snažili se maximálně dobít přední
příčky tabulky. Ve složení Miroslav Janča, Luděk Jančář, Jiří
Brázdil, Dušan Kubeš a náhradník Antonín Uher ml. se udrželi
na krásném 6. místě z celkových 13 týmů v tabulce. Především
mladý a nadějný Antonín Uher ml., který ve svých 21 letech
předváděl neuvěřitelné výkony v tak vysoké soutěži, podpořil
jakožto náhradník „Áčko“ v průběhu sezóny.
Procentuální úspěšnost „A týmu“: Miroslav Janča: 87%,
Luděk Jančář: 49%, Jiří Brázdil 44%, Antonín Uher ml. 44%,
Dušan Kubeš 18%.
Na podobné vlně se držel i „B tým“, který se v Divizní
soutěži zasloužil o udržení na 9. místě z 12 týmů. První
polovina soutěže na naše kluky vypadala slibněji než ta druhá,
jelikož trpěli na absenci Antonína Uhra ml., který zaskakoval
ve vyšším družstvu. Sezóna byla dlouhá a vypjatá, nastalo
mnoho nečekaných proher a remíz, ale i spousta překvapivých
vítězství, která nám pomohla k udržení v soutěži a zajištění
účasti v Divizní soutěži i na příští sezónu. Antonín Uher ml. se
dokonce stal hráčem s nejvyšší úspěšností v celé Divizní soutěži
a tím pádem nejlépe hrajícím hráčem v krajských soutěžích.
Procentuální úspěšnost „B týmu“: Uher Antonín ml.:
90%, Kolísek Josef: 50%, Jan Ježek: 38%, Kučera Ondřej: 35%
a Přemysl Bobčík: 18% (s méně jak 50% odehraných utkání).
Asi největší tlak byl vyvinut na „C tým“, který měl za cíl
postoupit z II. Krajské soutěže. Začátek sezóny vypadal slibně,
kluci dosahovali postupujících příček a snažili se o udržení
a obhájení své pozice v tabulce, avšak koncem sezóny se
nepodařilo udržet krok s ostatními týmy a s pár nešťastnými
prohry přišli i o postupující příčky na těsném 3. místě z 12
týmů v soutěži.
Procentuální úspěšnost „C týmu“: Čaník Tomáš: 76%,
Zdeněk Fibichr: 73%. Jan Salát: 67%, Matějíček Jakub: 58%
a Jiří Borýsek: 50%.
Posledním mužským družstvem, hájícím dolněmčanské
barvy je „D tým“, který nejvíce doplatil na absenci hráčů, jak
už ze stránky zdravotní, tak ze stránky pracovní. Naše „Déčko“
hrálo stejně jako „C tým“ II. Krajskou soutěž, avšak ve druhé
skupině soutěže. Jak již bylo zmíněno, naši kluci neměli štěstí
na dostatečný počet hráčů a dost často hrávali o hráče míň,
což pro ně byla značná nevýhoda. I přes výrazné úsilí a návrat
ztraceného syna, kdy se po dlouhé době opět vrátil ke stolnímu
tenisu Petr Škařupa, se nedokázali udržet v soutěži a skončili
na 12. místě a sestupují příští sezónu do nižší soutěže.
Procentuální úspěšnost „D týmu“: Přemysl Bobčík: 45%,
Miroslav Ježek: 31%, Petr Škařupa: 27%, Adrian Uher: 20%.
Po již zmíněné Covidové pauze byla odehrána jediná
regionální soutěž žáků – 1. liga, do které bylo přihlášeno
jedno družstvo našich žáků. V konečné tabulce obsadili žáci
výbornou 2. příčku, kdy utrpěli pouze 2 porážky od vítězného
týmu z Hluku. Za žákovské mužstvo nastupovali tito hráči:
Dolněmčanský zpravodaj

Kristián Miloš, Tadeáš Kadlček, Martin Kubeš, Jakub Zimčík,
Adam Ježek, Jindřich Kubeš, Jan Ježek ml., a to pod vedením
trenérů Dušana Kubeše a Jana Ježka. Kluci postupně sbírají
zkušenosti, jak již bylo zmíněno v minulém číslo Zpravodaje,
tak kluci poctivě objíždí krajské bodovací turnaje, kde měří
své síly s ostatními hráči a postupně se dostávají mezi lepší
a kvalitnější hráče, kde už dokáží konkurovat zkušenějším
a déle hrajícím soupeřům.

Účastníci 8. bodovacího turnaje ve Slavičíně
Při premiérové kompletní účasti na krajských bodovacích
turnajích dosáhl pěkného umístění Martin Kubeš, který
v celkovém hodnocení kategorie nejmladších žáků obsadil 5.
příčku.

Martin Kubeš (první zprava) 5. příčka v nejml. žácích
Uplynulý soutěžní ročník jsme završili v sobotu 21. 5. 2022
Výroční členskou schůzí oddílu a Zakončenou, kterou jsme
uzavřeli podařenou mistrovskou sezónu.
Ve dnech 10. – 14. 8. 2022 bude pořádat náš oddíl
2. tréninkové kemp, kterým bude odstartován nový soutěžní
ročník 2022-2023.
Na závěr si dovoluji za náš oddíl stolního tenisu
poděkovat Obci Dolní Němčí a společnosti KASKO, spol.
s r.o. a 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, Bc. Josef Kolísek
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CHUŤOVÉ POHÁRKY
A DOBRÁ NÁLADA

Turnaj v pétanque
MUPEK (Muzejnický pétanque klub – tak si říkají štamgasti
již bývalé Hospůdky Na Muzeu) pořádal v sobotu 21. 5. 2022
po roční odmlce už čtvrtý turnaj „O korunu krále pétanque“.
Zhruba dvě desítky kamarádů se sešly v dnes už uzavřené
hospůdce. Na dobře připravený travnatý povrch, který výborně
připravili zaměstnanci naší obce, se postavilo 14 hráčů. Ostatní
nehrající zdárně povzbuzovali u točeného piva. Turnaj byl
opět na vysoké úrovni a na některých se „doba covidová“ ani
nepodepsala, ba naopak zřejmě jistě doma poctivě trénovali
a následné umístnění tomu i odpovídalo. Korunu pro
nejlepšího hráče si odnesl jeden z velkých favoritů, a to Petr
Stojaspal, který opět prokázal své bohaté zkušenosti a po třech
bronzových příčkách si konečně odnesl pomyslné zlato. Druhá
příčka patřila Jožkovi Kolískovi mladšímu a třetí místo obsadil
Jan Salát starší, jeden z hlavních pořadatelů této akce. Všem
zúčastněným patří opět velký dík za účast při této akci, která
byla hodnocena jako velmi zdařilá a určitě se brzy zopakuje,
neboť všichni „Muzejníci“ byli nadšení, že se v takto hojném
počtu mohli po dlouhé době sejít a strávit příjemné odpoledne
v krásném prostředí.
Za MUPEK, Jan Salát ml.
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Chuťové pohárky a dobrá nálada nesměly chybět druhou
květnovou sobotu na již 20. ročníku Koštu vín. Tradičně ho
pořádají zahrádkáři v kulturním domě DN. V roce 2020 a 2021
se akce nekonala z důvodu pandemie.
Milovníci vína měli možnost ochutnat 172 vzorků vín,
z toho 120 bílých, 39 červených a 13 rosé a klaret vín. Byl to
košt bez předchozí degustace, takže nebyl žádný vítěz a každý
si mohl určit svého šampiona mezi víny sám.
Naše ženy pro návštěvníky nachystaly domácí pečivo:
tyčinky, šneky, zelňáky, štrůdl, a.j. Z udírny voněly klobásy
a všude panovala dobrá nálada a slovacké písničky. Pobavit se
a okoštovat letošní skvosty přišlo zhruba 150 účastníků, a tak
nezbývá už nic, než se těšit na další ročník.
Al. An.Světinská (ČZS)
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DEN MATEK V NAŠÍ FARNOSTI
V neděli 8. května 2022 jsme v naší farnosti oslavili
s maminkami a babičkami náš svátek Den matek. V půl
jedenácté se sloužila mše svatá, obětovaná za maminky
a společenství Modlitby matek v naší farnosti. Bohoslužbu
doprovázela Scholička a také nám krásně zazpíval mužský
pěvecký sbor. Při mši svaté jsme zakusily krásné sjednocení
nás maminek, chválily jsme Boha a děkovaly mu za všechny
dary. Opět jsme se mohly společně modlit za své děti, odevzdat
je a důvěřovat Bohu, který se o ně stará. Na závěr rozdávaly
děti maminkám a babičkám malou kytičku pro radost. Venku
před kostelem nám zahrála naše dechová hudba a čekalo nás
i malé občerstvení v podobě štamprle slivovice a dobrého vína,
o které se postaral otec Petr a chlapi z mužského sboru. Za to
moc děkujeme. Jsme rády, že i tímto způsobem, jsme mohly
oslavit náš sváteční den.
Erika Uhrová
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Májové pobožnosti s dětmi
v měsíci Květnu
Každé úterý v podvečer jsme se společně scházeli s dětmi
u sochy Panny Marie v kostele. Jako dar Panně Marii děti
přinášely kytičku, společně jsme se modlili, recitovali se
básničky a také svým zpěvem obohatila tuto pobožnost
Scholička. Škoda, že přicházelo málo dětí, i když byly pravidelně
zvány.
Procesí s modlitbami za příznivé počasí, potřebnou vláhu
a dobrou úrodu se konalo jedno květnové úterý v podvečer, kdy
jsme se sešli u kamenného kříže na dolním konci a pokračovali
do polí ke kapli sv. Anny, kde jsme modlitby zakončili májovou
pobožností.
Erika Uhrová
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12. Netradiční
Misijní cukrárna
Nedělní odpoledne v kulturním domě dne 27. 3. 2022 jsme
opět prožili v naší cukrárně velmi příjemně. Za to můžeme
děkovat všem, kteří se s radostí a chutí pustili do příprav
a samotné pomoci v cukrárně, především našim dětem číšníkům a servírkám a zvláště hostům, kteří si rádi přišli
zamlsat a tím tentokrát podpořit katechety, misionáře a farníky
v Paraguayi, kteří se věnují dětem. Částka 33 750 Kč byla zaslána
právě jim. Celkem jsme již za 7 let pomohli dětem v misiích
částkou 336 000 Kč. Děkujeme vám. 		
Erika Uhrová

POŠLI MĚ PŮJDU JÁ
Tak začíná hymna Papežského misijního díla dětí. A právě
tak se děje u nás v Klubku. Kam nás Bůh a srdce pošle –
vyrazíme, pomáháme a děláme radost ostatním.
Při našich jarních setkáních jsme se seznamovali s dalším
životem Terezie z Lisieux a pak se Klubko jako obvykle zapojilo
do Netradiční cukrárny, jak tvořením na jarmark, tak přímo
v sále při obsluhování. V postní době každý z nás vyrobil
za pomoci rodičů dřevěný kříž pro jedno zastavení křížové
cesty a pak jsme si cestu prožili i s farníky v kostele. Naše kříže,
i s našimi fotkami, jste mohli vidět kolem kostela a v klidu
a pokoji si je projít. Ve svatém týdnu jsme si vyzkoušeli pečení
jidášů. Moc nás to bavilo.
Radost jsme v dubnu rozdávali našim obyvatelům
v charitním domě, kdy jsme společně hráli nejrůznější stolní
hry a příjemně se pobavili. Připravili jsme si pro ně na zahájení
malé divadelní představení a na závěr ručně vytvořené dárky.
Odměnou nám byla jejich velká účast, zapálení pro hru a smích.
S láskou jsme začátkem května zorganizovali charitativní
běh pro Domácí hospic Antonínek ve spolupráci s Charitou
a obcí Dolní Němčí. Již na začátku nás překvapil obrovský
zájem nejenom místních obyvatel, ale i přespolních. Celkem
se zúčastnilo 163 osob a vybralo se 20.490,- korun na činnost
hospice. Všichni účastníci byli obdarováni perníčky, které
napekly maminky, a drobnostmi od obce a charity.
Naše květnová návštěva v Charitním domě v Hluku přinesla
starým a nemocným lidem kousek světla v jejich životě. Přijeli
jsme jim zahrát divadélko o Sněhurce, přednesli básničky
a říkanky, a nakonec zazpívali naši misijní hymnu. Byli moc
rádi, zavzpomínali na dobu, kterou prožívali se svou rodinou.
A to nás potěšilo. Se stejným představením jsme se ukázaly
i našim Tetičkám na jejich zkoušce a popřáli ke Dni matek.
V tomto měsíci jsme si připomněli i další misionářku Pauline
Jaricotovou, která pro nás vymyslela modlitbu Živého růžence.
Další naše cesta vedla do Slavkova. Tam jsme navštívili klienty
Charitního domu, se kterými jsme si vyprávěli a přednášeli jim
básničky a písničky.
A tím naše jarní cesta končí. Roznesli jsme mnoho pokoje,
radosti, lásky a světla všem potřebným lidem doma a ve světě.
Jana Fibichrová a Martina Smetanová
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INZERCE

LM STUDIO
Manikúra – Nehtová modeláž, Pedikúra

LUDMILA MIKULCOVÁ
773 33 95 95
lm@lm-studio.cz
Boršická 908,
687 62 Dolní Němčí
www.lm-studio.cz

Pozvánka na připravované akce: červen – září 2022
23. 7.
6. 8.
26. 8.
3. 9.
10.–11. 9.

Červencová noc – myslivecká chata
Štrúčkobraní – myslivecká chata
Letní kino – areál FK
Vaření trnek – Muzeum Na Mlýně
Slovácké slavnosti vína Uherské Hradiště

Uzávěrka příštího čísla
Zpravodaje bude 31. 8. 2022.
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.
Dolněmčanský zpravodaj
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Výstava obrazů Ašota Arakeljana

Během a chůzí pro domácí Hospic Antonínek

Vítání občánků

Retroodpoledne

Ukliďme Česko

1. svaté příjímání
Periodický tisk územního samosprávného celku vydává čtvrtletně nákladem 950 výtisků obec Dolní Němčí, Nivnická 82, IČ0: 00290904. Vyšlo 24. 6. 2022. Registrováno Ministerstvem kultury č. MK ČR E 13136.
prací • www.lkprint.cz
28LK print, Nivnická 178, Dolní Němčí • Výroba reklamy • Velkoformátový tisk • Laser • Gravírování • Laminace • Razítka • Potisk a výšivka textilu • 3D nápisy • Vazba dokumentů a diplomových
Dolněmčanský
zpravodaj

