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Vážení spoluobčané,
už jsou za  námi letní měsíce, které letos byly opravdu 

teplotně velmi příznivé, ale poměrně suché. Věřím, že jste 
všichni načerpali nové síly ke každoročnímu podzimnímu 
finiši, kterým se snažíme stihnout vše, co jsme si naplánovali.

V srpnu jsme zahájili práce na parkovištích u obecních 
bytovek a v říjnu přijde na řadu i chodník od hlavní silnice 
do ulice Vinohradská.

Získali jsme dotaci z  ministerstva pro místní rozvoj 
na  opravu křížů v  obci, proto jsme po  dokončení křížů 
v ulici Hlucké na dolní točně a u č.p. 555, provedli opravu 
památníku obětí světových válek na  hřbitově a  zahájili 
opravy dalších čtyř křížů v obci.

Ke konci se blíží práce na pozemkových úpravách, které 
by měly být dokončeny zápisem do  katastru nemovitostí 
do konce letošního roku. Po zápisu nových právních vztahů 
má právo každý vlastník nechat si jedenkrát bezplatně 
vytyčit své pozemky od  státního pozemkového úřadu. 
Formulář žádosti si bude možné vyzvednout na obecním 
úřadě nebo stáhnout na webových stránkách obce v sekci 
„OBEC“.

Stejně tak i na územním plánu obce už proběhla všechna 
jednání a  nyní se připravuje návrh konečného znění 
dokumentu „Územní plán Dolní Němčí“. Věřím, že i tento 
dokument bude možné schválit do konce roku.

V uplynulých měsících proběhlo v naší obci také několik 
akcí, za  jejichž organizaci patří velký dík všem jejich 
organizátorům, protože pestrý společenský život byl vždy 
ozdobou naší obce.

Přeji Vám všem krásné a klidné podzimní měsíce.

Ing. František Hajdůch, starosta obce

Slavnosti  vína  v  Uherském  Hradišti

Slovácká  jaternica  na  Březové
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Vaření  trnek

Výstava  u  zahrádkářů

Slavnosti  vína  v  Uherském  Hradišti

Vítání  občánků

Pečení  chleba 

Noví  prvňáčci

Vystoupení  Dolněmčánku  při  pečení  chleba

Pouť  ke  sv.  Anně
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Z jednání Rady obce
Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb. o chraně osobních údajů.

Výpis usnesení
14. schůze Rady obce Dolní Němčí  

konané dne 24. 6. 2015 v kanceláři obecního úřadu.

Usnesení č. 14/2015/02  
Rada obce Dolní Němčí  doporučuje  zastupitelstvu obce  
odkoupení  pozemků  4161/10 –2 m2 a 2302/25 – 1 m2 od firmy  
Zevos a.s za  50,- Kč / m2 .

Usnesení  č. 14/2015/04  
Rada obce Dolní Němčí schvaluje komisi pro otevírání 
a  hodnocení nabídek na  akci „Dolní Němčí – zkvalitnění 
nakládání s  bioodpady“, ve  složení ing.  František Hajdůch, 
Josef Tinka, Zdeněk Kadlček.

Usnesení  č. 14/2015/05  
Rada obce Dolní Němčí schvaluje nabídku Petry Jirouškové, 
Rožnov p. Radhoštěm na grafický návrh nástěnného  kalendáře 
na rok 2016 – svatební kroje. 

Usnesení  č. 14/2015/07  
Rada obce Dolní Němčí schvaluje smlouvu na nákup EN pro 
rok 2016 s  firmou Slovenské elektrárne, a.s. – organizační 
složka, Rybná 682/14, 110 00 Praha.  

Usnesení  č. 14/2015/09  
Rada obce Dolní Němčí zamítla výzvu Moravské národní obce 
k vyvěšení nabízené verze moravské vlajky na budově obecního 
úřadu dne 5. 7. 2015.

Usnesení  č. 14/2015/10   
Rada obce Dolní Němčí schvaluje žádost mužského pěveckého 
sboru Dolněmčané na  výpůjčku kulturního domu na  
předhodové  zpívání 29. 4. 2016 .

Usnesení  č. 14/2015/11  
Rada obce Dolní Němčí schvaluje zařazení žádosti  
p. A. H., Boršice u Blatnice do seznamu žadatelů o byt v DCHB 
v Dolním Němčí.

Usnesení  č. 14/2015/12  
Rada obce Dolní Němčí schvaluje rozúčtování ceny  za práce 
na dokončení povrchů komunikace v průmyslové zóně, firmám 
zde sídlícím, dle přílohy.

Usnesení  č. 14/2015/13  
Rada obce Dolní Němčí schvaluje vyhlášení výběrového 
řízení na  provozovatele  kotelen v majetku obce na rok 2016 
a  oslovení firem Atrium Therm s.r.o., Uh. Hradiště, REÚSS 
ENERGETIKA a.s., Uh. Hradiště, REGIO UB s.r.o. Uh. Brod, 
EKOENERGY MORAVIA s.r.o., Dubňany.
 
Usnesení  č. 14/2015/14
Rada obce Dolní Němčí schvaluje zápis do  kroniky obce 
za roky 2011 a 2012

Výpis usnesení 
15. schůze Rady obce Dolní Němčí  

konané dne  2. 7. 2015 v kanceláři obecního úřadu.
 
Usnesení č. 15/2015/02  
Rada obce Dolní Němčí schvaluje výpůjčku Muzea na Mlýně 
dne 11. 7. 2015 Národopisnému krúžku Dolněmčan 
k  pořádání akce Pečení chleba za  podmínky dodržení všech 
bezpečnostních a požárních předpisů při práci s pecí.

Usnesení č. 15/2015/03  
Rada obce Dolní Němčí  schvaluje za vítěze výběrového řízení 
na  akci „Dolní Němčí – zkvalitnění nakládání s  bioodpady“ 
firmu Albera Morava, s.r.o., Bednářova 1A, 619  00 Brno 
a pověřuje starostu a místostarostu podpisem kupní smlouvy.

Výpis usnesení 
16. schůze Rady obce Dolní Němčí  

konané dne 23. 7. 2015 v kanceláři obecního úřadu.
 
Usnesení č. 16/2015/03  
Rada obce Dolní Němčí schvaluje smlouvu o  přeložce 
zařízení distribuční soustavy č. 13004354 se společnosti E.ON 
Distribuce, a.s., České Budějovice.

Usnesení č. 16/2015/04  
Rada obce Dolní Němčí schvaluje prodloužení nájemní 
smlouvy na  byt,  Dolní Němčí p A. V. na  dobu dvou let  
tj. od 1. 8. 2015 do 31. 7. 2017. 

Usnesení č. 16/2015/05  
Rada obce Dolní Němčí schvaluje prodloužení nájemní 
smlouvy na byt , Dolní Němčí p. V. B.  na dobu dvou let tj. od  
1. 8. 2015 do 31. 7. 2017. 

Usnesení č. 16/2015/06  
Rada obce Dolní Němčí schvaluje prodloužení nájemní 
smlouvy na byt, Dolní Němčí p. S. M. na dobu dvou let tj. od  
1. 9. 2015 do 31. 8. 2017. 
 
Usnesení č. 16/2015/07  
Rada obce Dolní Němčí  schvaluje prodloužení nájemní 
smlouvy na byt, Dolní Němčí p. J. B.  na dobu dvou let tj. od  
1. 9. 2015 do 31. 8. 2017. 

Usnesení č. 16/2015/08  
Rada obce Dolní Němčí schvaluje zařadit žádost o obecní byt  
p. L. S. Hluk, do seznamu žadatelů.   

Usnesení č. 16/2015/10  
Rada obce Dolní Němčí schválila program jednání 
Zastupitelstva obce na středu  12. 8. 2015.

Usnesení č. 16/2015/11  
Rada obce Dolní Němčí schválila nabídku firmy RI OKNA 
a.s., Bzenec na  výměnu oken a  dveří na  dětském středisku 
a  lékárně. Podmínkou realizace je spoluúčast zde působících 
pronajimatelů ve výši 1/3 nákladů. 

Usnesení č. 16/2015/12  
Rada obce Dolní Němčí  schvaluje Dodatek  č.3  Smlouvy o dílo 
č. 472/2014  s firmou Inženýrské stavby Hodonín, s.r.o.. 
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Usnesení č. 16/2015/13  
Rada obce Dolní Němčí  doporučuje ZO schválit Směrnici 
ve věci zadávání zakázek malého rozsahu.

Usnesení 16/2015/14 
Rada obce Dolní Němčí  doporučuje ZO schválit koupi:
1. ideální 1/2 nemovitostí zapsaných na LV č. 1186 pro obec  

a  k.ú. Dolní Němčí u  KÚ pro Zlínský kraj, KP Uherský 
Brod, a  to pozemku p.č. 2268/77 o  výměře 73 m2, druh 
pozemku ostatní plocha, způsob využití silnice,  pozemku 
ve zjednodušené evidenci - parcely původ Pozemkový katastr 
(PK) p.č. 68 o výměře 7035 m2 a pozemku ve zjednodušené 
evidenci - parcely původ Pozemkový katastr (PK) p. č. 69 
o výměře 7193 m2, všeho se všemi součástmi, za dohodnutou 
kupní cenu 52.118,- Kč  od paní L. Z., 62 Dolní Němčí.

2. ideální 1/8 nemovitostí zapsaných na LV č. 1186 pro obec  
a  k.ú. Dolní Němčí u  KÚ pro Zlínský kraj, KP Uherský 
Brod, a to na pozemku p.č. 2268/77 o výměře 73 m2, druh 
pozemku ostatní plocha, způsob využití silnice,  pozemku 
ve  zjednodušené evidenci - parcely původ Pozemkový 
katastr (PK) p. č. 68 o  výměře 7035 m2 a  pozemku 
ve  zjednodušené evidenci - parcely původ Pozemkový 
katastr (PK) p. č. 69 o  výměře 7193 m2, všeho se všemi 
součástmi, za dohodnutou kupní cenu 13.029,- Kč  a ideální 
1/4  nemovitostí zapsaných na  LV č. 1187 pro obec a  k.ú. 
Dolní Němčí u KÚ pro Zlínský kraj, KP Uherský Brod, a to 
pozemku p.č. 2276/52 o výměře 8 m2, druh pozemku vodní 
plocha, způsob využití koryto vodního toku přirozené nebo 
upravené a  pozemku ve  zjednodušené evidenci - parcely 
původ Pozemkový katastr (PK) p. č. 1325/2 o výměře 1301 
m2, všeho se všemi součástmi, za dohodnutou kupní cenu 
4.743,- Kč   od M. T., Louka.

3. ideální 1/8 nemovitostí zapsaných na LV č. 1186 pro obec  
a  k.ú. Dolní Němčí u  KÚ pro Zlínský kraj, KP Uherský 
Brod, a to na pozemku p.č. 2268/77 o výměře 73 m2, druh 
pozemku ostatní plocha, způsob využití silnice, pozemku 
ve  zjednodušené evidenci - parcely původ Pozemkový 
katastr (PK) p. č. 68 o  výměře 7035 m2 a pozemku 
ve  zjednodušené evidenci - parcely původ Pozemkový 
katastr (PK) p. č. 69 o  výměře 7193 m2, všeho se všemi 
součástmi, za dohodnutou kupní cenu 13.029,- Kč  a ideální 
1/4  nemovitostí zapsaných na  LV č. 1187 pro obec a  k.ú. 
Dolní Němčí u KÚ pro Zlínský kraj, KP Uherský Brod, a to 
pozemku p. č. 2276/52 o výměře 8 m2, druh pozemku vodní 
plocha, způsob využití koryto vodního toku přirozené nebo 
upravené a pozemku ve  zjednodušené evidenci - parcely 
původ Pozemkový katastr (PK) p. č. 1325/2 o výměře 1301 
m2, všeho se všemi součástmi, za dohodnutou kupní cenu 
4.743,- Kč  od A. Z., Louka.

4. ideální 1/8 nemovitostí zapsaných na LV č. 1186 pro obec  
a  k.ú. Dolní Němčí u  KÚ pro Zlínský kraj, KP Uherský 
Brod, a to na pozemku p.č. 2268/77 o výměře 73 m2, druh 
pozemku ostatní plocha, způsob využití silnice,  pozemku 
ve  zjednodušené evidenci - parcely původ Pozemkový 
katastr (PK) p. č. 68 o  výměře 7035 m2 a  pozemku 
ve  zjednodušené evidenci - parcely původ Pozemkový 
katastr (PK) p. č. 69 o  výměře 7193 m2, všeho se všemi 
součástmi, za dohodnutou kupní cenu 13.029,- Kč  a ideální 
1/4  nemovitostí zapsaných na  LV č. 1187 pro obec a  k.ú. 
Dolní Němčí u KÚ pro Zlínský kraj, KP Uherský Brod, a to  

pozemku p. č. 2276/52 o výměře 8 m2, druh pozemku vodní 
plocha, způsob využití koryto vodního toku přirozené nebo 
upravené a  pozemku ve  zjednodušené evidenci - parcely 
původ Pozemkový katastr (PK) p. č. 1325/2 o  výměře  
1301 m2, všeho se všemi součástmi, za dohodnutou kupní 
cenu 4.743,- Kč od E. M., Stropkov. Obec uhradí vyhotovení 
smlouvy a vklad do katastru nemovitostí.

Usnesení č. 16/2015/15   
Rada obce Dolní Němčí schválila MS Lanka Dolní Němčí  
výpůjčku sálu KD za  účelem pořádání veřejné poslední leče 
dne 7. 11. 2015 a výpůjčku přísálí na 5. 12. 2015 na pořádání 
druhé poslední leče.

Usnesení č. 16/2015/16   
Rada obce Dolní Němčí  doporučuje ZO schválit obecně 
závaznou vyhlášku č.1/2015 o  rozsahu a  způsobu zajištění 
odděleného soustřeďování složek komunálních odpadů.

Usnesení č. 16/2015/17   
Rada obce Dolní Němčí schvaluje provozní směrnici v DCHB 
Dolní Němčí s platností od 24. 7. 2015.

Usnesení č. 16/2015/18 
Rada obce Dolní Němčí schválila změnu termínu zahájení prací 
ve Smlouvě o dílo na parkoviště a chodník v ul. Vinohradská, 
a to od 17. 8. 2015 do 23. 10. 2015.

Výpis usnesení 
17. schůze Rady obce Dolní Němčí  

konané dne 31. 7. 2015 v kanceláři obecního úřadu.

17/2015/02 
Rada obce schválila pronájem bytu č. 106 v DCHB v Dolním 
Němčí  p. B. P.  od 1. 8. 2015.

Výpis usnesení
18.schůze Rady obce Dolní Němčí  

konané dne 27. 8. 2015 v kanceláři obecního úřadu.

Usnesení č. 18/2015/02  
Rada obce D. Němčí schvaluje smlouvu č. 15235394 o poskytnutí 
podpory v rámci OPŽP ze Státního  fondu životního prostředí 
ČR, se sídlem Kaplanova 1931/1, 14800 Praha 11.

Usnesení č. 18/2015/03  
Rada obce Dolní Němčí schvaluje návrh rozhodnutí  
o  námitkách a  návrh vyhodnocení připomínek uplatněných 
k návrhu územního plánu Dolní Němčí.

Usnesení č. 18/2015/04  
Rada obce Dolní Němčí schvaluje návrh projektu na  řešení 
parkoviště u  zdravotního střediska,  včetně  ceny za  projekt 
od  Ing.  Jaroslava Kunčíka, Školní 115, Uh. Brod 3 - Těšov, 
ve výši 36 000,- Kč + DPH.
  
Usnesení č. 18/2015/05  
Rada obce Dolní Němčí schvaluje cenovou nabídku  firmy 
p.  Petra  Blahy,  Zpracování kamene, 68761 Vlčnov č. 92,  
IČ 461 94 916, na opravu 4 kusů křížů v katastru obce.
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Usnesení č. 18/2015/06  
Rada obce Dolní Němčí schvaluje vyvěšení záměru na pronájem 
dětského zdravotního  střediska a lékárny od 1. 1. 2016 – 31. 12. 
2020, které se nachází v plaveckém pavilonu základní školy.
 
Usnesení č. 18/2015/07  
Rada obce D. Němčí schvaluje zařazení žádosti  p. A. Š., bytem 
Uh. Brod  do seznamu žadatelů o byt v DCHB v Dolním Němčí.

Usnesení č. 18/2015/08  
Rada obce Dolní Němčí schvaluje zařazení žádosti  p.  A. N.  
Uh. Brod do seznamu žadatelů o byt v DCHB v Dolním Němčí.
  
Usnesení č. 18/2015/09  
Rada obce Dolní Němčí schvaluje  žádost ředitelky mateřské 
školy o  povolení výjimky z  počtu dětí MŠ Dolní Němčí pro 
školní rok  2015/2016 dle přílohy.
 
Usnesení č. 18/2015/10  
Rada obce Dolní Němčí schvaluje výpůjčku  kulturního domu  
panu S. T., D. Němčí, k uspořádání  ROBfestu dne 19. 3. 2016.

Usnesení č. 18/2015/11  
Rada obce Dolní Němčí schvaluje cenovou nabídku (viz 
příloha) firmy DAC Těmice s.r.o., 696 84 Těmice 241, na opravu 
chodníků pod hřbitovem a Na Výsluní.

Usnesení č. 18/2015/12  
Rada obce Dolní Němčí schvaluje dohodu  o instalaci a provozu 
telekomunikačního zařízení na  budově v  ulici Vinohradská  
656  s firmou Turbonet s.r.o., Zátiší 1958, 688 01 Uh. Brod.

Usnesení č. 18/2015/13  
Rada obce Dolní Němčí schvaluje zásady provozního řádu  
v  Mateřské škole v DolnímNěmčí.

Usnesení č. 18/2015/14  
Rada obce Dolní Němčí schvaluje zařazení žádosti  p.  S. P. 
Kunovice do seznamu žadatelů o byt v DCHB v Dolním Němčí.

Usnesení č. 18/2015/15  
Rada obce Dolní Němčí schvaluje nabídku na opravu osvětlení 
pódia v  sále KD firmou Jaromír Rajchman TONSTUDIO,  
Dolní Bojanovice.

Usnesení č. 18/2015/16 
Rada obce Dolní Němčí schvaluje nabídku  Shop Česko s.r.o., 
Praha na  nákup vřetenové sekačky na  údržbu travnaté hrací 
plochy na stadionu  TJ.
 
Usnesení č. 18/2015/17  
Rada obce Dolní Němčí schvaluje nabídku firmy ALBERA  
MORAVA s.r.o. Strání – Květná na  nákup Rideru Stiga Park 
Pro 740 IOX  4WD na údržbu zeleně v obci.

Výpis usnesení
19. schůze Rady obce Dolní Němčí  

konané dne 11. 9. 2015 v kanceláři obecního úřadu.

Usnesení č. 19/2015/02
Rada obce schválila pronájem bytu č.108 v  DCHB  p.  L. J., 
bytem Slavkov, od 11. 9. 2015.

STŘELBY  
NA ASFALTOVÉ TERČE

Myslivecký spolek Lanka uspořádal dne 5. 9. 2015 na nové 
střelnici ve  Vlčnově uzavřený střelecký závod pro členy MS 
a  jejich hosty. Celá akce měla název  o „Pohár starosty  obce 
Dolní Němčí“. Bohužel termín nebyl zrovna šťastně zvolen, 
protože na uvedený termín se mnoho členů omluvilo. Našich 
členů se zúčastnilo 10 a  dva pozvaní hosté (kamarádi MS). 
Střelnice je umístněna v  překrásném prostředí, takže všichni 
zúčastněni byli s celou akcí velmi  spokojeni. Střílel se americký  
trapp. 

Nejlépe si vedl Mgr. Ján Kucharovič z Kálnice (SK), o druhé 
a  třetí místo si to rozdali hned čtyři střelci, druhý skončil 
Zdena Kadlček a na třetím místě se  umístnil  Josef Juřenčák. 
Po ukončení závodu si někteří ještě zkusili disciplínu Lovecké 
kolo, a pak  se všichni přesunuli na naši mysliveckou chatu kde 
došlo k předání pohárů. Poháry měl předat sám starosta obce, 
ale jelikož byl na  jiné akci na  Březové (Slovácká  jaternica),  
tak byly poháry předány v  zastoupení. Pak bylo připraveno 
malé pohoštění včetně vynikajícího srnčího guláše. 

Josef Tinka , předseda MS Lanka 



6 Dolněmčanský zpravodaj

ZŠ a ZUŠ
Magické datum 1. září je téměř vždy spojeno se začátkem 

školního roku. Slavnostního zahájení na  školním hřišti 
se kromě maminek, tatínků a  dalších příbuzných žáků 
zúčastnili i naši milí hosté. Pozvání přijali předsedkyně SRPŠ 
Mgr. Veronika Ježková, poslanec Parlamentu ČR Mgr. Ondřej 
Benešík, předseda školské rady ing.  Milan Zelinka, starosta 
Boršic u Blatnice Bohuslav Vávra, starosta Slavkova Mgr. Libor 
Švardala, místostarosta i  starosta Dolního Němčí Josef Tinka 
a ing. František Hajdůch. 

Jako vzpomínku na  uplynulý školní rok několik 
faktografických údajů: na ZŠ celkem 300 žáků, 8 tříd na prvním 
stupni a  7 tříd na  druhém stupni. Vyučovalo celkem 24 
učitelů, 2 asistentky pedagoga a 4 vychovatelky. Ve 2. pololetí 
bylo uděleno 2095 jedniček a  3 pětky. V  prvním pololetí 
169 vyznamenaných žáků, ve  druhém pololetí 166, 7 žáků 
neprospělo v prvním pololetí a 1 žákyně ve druhém pololetí.

Pochvalu zaslouží všichni žáci s  průměrem 1,00, zejména 
žáci z II. stupně. 

V  šestém ročníku se to nepodařilo nikomu, v  sedmém 
ročníku je to 6 žáků, v osmém 1 žákyně a v devátém taky jedna 
žákyně. 

Nejhorší žák měl průměr 3,20. V hodnocení zameškaných 
hodin jsme spočítali celkem za  obě pololetí 27  745 hodin 
z toho 45 neomluvených. Ve druhém pololetí bylo uděleno 299 
jedniček z  chování, a  1 trojka za  velký počet neomluvených 
hodin. Nejlepší sportovci roku I. stupeň: Dominika Gregorová 
a Petr Bobčík, II. stupeň: Adéla Kročová a Arnošt Mikulička. 

Absolventské práce žáků 9. ročníku – vítězové: Klára 
Čierníková, Kateřina Zmidlochová, Robin Jurásek, Monika 
Zámečníková, Michal Bahula, Izabela Zemčíková, Monika 
Zámečníková, Veronika Baroňová, Arnošt Mikulička, Josef 
Kučera, Magdaléna Šmahajová, Pavel Bobčík. 

V tomto školním roce jsme se počtem žáků dostali opět pod 
hranici 300. Přesně 295 dívek a chlapců bude chodit do 14 tříd. 
Do 7 na I. stupni a 7 na II. stupni. 

Nejvíce se asi do  školy těšili naši nejmladší žáci. Moc 
prváčkům přeji, aby se jim ve škole líbilo a dařilo. Hned na úvod 
dochází k vynucené změně, neboť třídní učitelka Mgr. Blanka 
Spáčilová je po úraze ve stavu nemocných a bude ji zastupovat 
Mgr.  Miroslava Králíková. Druhou třídní je Mgr.  Marcela 
Horká. Jen pro zajímavost, kromě Dolněmčanů  nastupuje 1 
žák ze Slavkova, 1 žákyně z Veletin, 4 žáci z Boršic, 1 z Hluku 
a předpokládáme v průběhu školního roku stěhování do Dol. 
Němčí 1 žákyně z Orlové. Takže do dvou tříd přichází 30 žáků. 
K  další změně dochází ve  2. třídě, která vznikla spojením 
loňských 1. tříd s třídní učitelkou Mgr. Kamilou Pavelkovou. 
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Klasicky nově k  nám přicházejí žáci i  do  jiných ročníků, 
ale zejména do  6. Vítám proto 6 žáků z  Boršic u  Blatnice, 
5 z  Horního Němčí a  4 ze Slavkova. Aby se co nejdříve 
seznámili, odjeli hned 1. 9. se svými třídními Mgr.  Ježkem, 
Mgr.  Bahulovou, výchovnou poradkyní Mgr.  Stojaspalovou 
a zástupkyní ředitele Mgr. Ježkovou na třídenní adaptační kurz. 

Hodně štěstí budou potřebovat také naši deváťáci. Přeji 
šťastnou ruku při volbě střední školy. Věřím, že když se budou 
na  přijímací zkoušky svědomitě připravovat, úspěch se musí 
dostavit. My jim k  tomu samozřejmě nabídneme v  rámci 
školního klubu kroužek matematiky a JČ. 

Zahájení nového školního roku je téměř vždy ve  znamení 
personálních změn. Ne jinak je tomu i  nyní. Na  konci roku 
uplynulého jsem se loučil s  panem učitelem Rostislavem 
Smržem ze ZŠ. Nově nastupuje na výuku ČJ a AJ Mgr. Vladislav 
Vystrčil, na  výuku NJ Mgr.  Jana Nováková. Jako zástup 
za  MD na  pozici asistent pedagoga nastupuje paní Michaela 
Bachanová.

Na  žáky v  ZŠ čeká nově vybavený relaxační koutek v  1. 
patře, rozšířili jsme kapacitu pracovních míst v  učebně 
informatiky o 8 a všechny třídy v přízemí školy jsou vybaveny 
interaktivními tabulemi. Díky schválenému projektu z OPVK 
Učíme jazyky a čtení – zábavně a efektivně ve výši 950 000,- 
Kč získáme několik stovek knih do čtenářských dílen, 5 učitelů 
vyjede do zahraničních škol na stáž a v neposlední řadě asi 40 
žáků bude mít možnost navštívit země, kde se mluví anglicky. 
Z  dotace od  Zlínského kraje budeme pořádat ekologické 
výukové programy nejen pro žáky naší ZŠ i  MŠ, ale i  pro 
školy z celého regionu. Na žádost rodičů mohou žáci 7. třídy 
navštěvovat němčinu jako volitelný předmět.

Další novinkou bude nabídka školního bufetu. Mnozí 
z  vás již vědí, že se nové provozovatelky zaměří zejména 
na občerstvení na základě správných zásad stravování.   

V ZŠ i nadále využíváme služeb 2 asistentek pedagoga. Již 
tradičně svou možnost individuálního vyučování neztratí ani 
integrovaní žáci, kterým se bude věnovat paní učitelka Jana 
Staňová. 

Volný čas může 90 děti strávit ve  3 odděleních ŠD a  další 
ve  ŠK, kde bude předběžné nabídky téměř 20 kroužků 
různorodého zaměření – výtvarné, jazykové, sportovní, 
vzdělávací, taneční. Opět nabízíme kopanou pro mladší i starší 
žáky, kroužek francouzštiny a kybernetiky.  

Mgr. Milan Kvasnička, ředitel ZŠ a ZUŠ

. Adaptační kurz žáků 6. ročníku

I v letošním školním jsme pokračovali v tradici Adaptačního 
kurzu pro žáky 6. ročníku. Letos se kurz konal ve  dnech 1.- 
3. 9. 2015 v  rekreačním zařízení Slovácký dvůr v  Ostrožské 
Nové Vsi. Účastnilo se ho všech 45 žáků i se svými tř. učiteli, 
výchovnou poradkyní  a vyučující etické výchovy.

Absolvování tohoto soustředění poskytlo jedinečnou 
možnost hlouběji se poznat a  stmelit v  rámci třídy. Procesy 
vzájemného poznávání a  sbližování, které ve  škole trvají 
většinou měsíce, bylo možné nastartovat a významně urychlit 
během několika dní.

Základním prvkem je pobyt mimo školu. Změnou prostředí 
je možno dosáhnout odlišného chování a  prožívání u  žáků. 
Metodami vedoucími k  cílům adaptačního soustředění byly 
metody zážitkové pedagogiky. Jde o  to, že žáci prošli řadou 
aktivit, ve kterých sami něco dělají. Tato aktivity v nich vyvolají 
řadu prožitků. 

Společně jsme prožili aktivity týkající se prohloubení 
vzájemného poznání a  hlubšího poznání učitele, aktivity 
zaměřené na nastartování spolupráce a na řešení konfliktů při 
skupinové práci, na rozvoj důvěry.

Získané zkušenosti budeme dále rozvíjet v hodinách etické 
výchovy.

Mgr. Ľubica Ježková
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. Z činnosti ZUŠ…

Na konci školního roku 2014/15 jsme se rozloučili na ZUŠ 
s  několika pedagogy. Na  mateřskou dovolenou odešla 
vyučující hry na kytaru Bc. Michaela Pavelková. Dále odchází 
z  hudebního oboru MgA.  Václav Mareček a  vyučující LDO 
Mgr.  Hana Staňová. Po  mateřské dovolené se vrací vyučující 
sólového zpěvu Aneta Gajdůšková, DiS., která přebírá rovněž 
výuku hudebních nauk ve  všech ročnících. Nový školní 
rok 2015/16 jsme zahájili na  ZUŠ v  nově vymalovaných 
a  vybavených prostorách v  počtu 15 učitelů. V  hudebním 
oboru budou vyučovat: Mgr. Lenka Bednářová - EKN, klavír; 
Ludmila Černíčková – kytara; Antonín Daníček, DiS. – zobcová 
flétna, trubka; Bc. Marie Dufková, DiS. – kytara, hra v souboru; 
Dipl. um. Lukáš Frýbort - kytara;  Aneta Gajdůšková, DiS. – 
sólový zpěv, EKN, hudební nauka;  BcA. Radek Hais – housle; 
Mgr.  Jarmila Hrobařová – EKN, klavír, korepetice, komorní 
hra; Mgr.  Klára Kolajová – klavír, EKN, PHV; Mgr.  Hana 
Miklášová – klavír, EKN, hudební nauka, hra v  souboru; 
Markéta Sedláčková, DiS. – EKN, hudební nauka – pobočka 
Šumice;  Marek Teimer – zobcová flétna, EKN – pobočka 
Vlčnov; Ing. Veronika Zaorálková, DiS. – sólový zpěv, hudební 
nauka – pobočka Vlčnov. 

Výtvarný obor bude vyučovat Alena Růžičková. Zcela nově 
přebírá výuku LDO DiS. Klára Tvrdoňová, která současně 
povede i  obor taneční. V  současné době máme téměř 
naplněnou celkovou kapacitu žáků. Otevřeli jsme všechny 
obory – hudební (140 žáků), výtvarný (47 žáků), taneční (34 
žáků) a literárně-dramatický (14 žáků). Zájem o výuku neklesá 
ani na  pobočkách v  Horním Němčí (výtvarný obor), Strání 
(hudební a taneční obor), Šumicích (hudební obor) a Vlčnově 
(hudební obor). 

Rádi bychom pokračovali ve všech osvědčených aktivitách 
a  rovněž se zapojili do  soutěží vyhlášených MŠMT. Čeká 
nás soutěž ve  hře na  elektronické klávesové nástroje a  také 
soutěžní přehlídka dramatických oborů. Stále se budeme snažit 
o zvyšování kvality uměleckého vzdělávání.

Za ZUŠ Mgr. Klára Kolajová

. Školní družina

Prázdniny nám utekly jako voda, sluníčko nás hřeje čím dál 
méně a  květiny pomalu odkvétají. My se každé ráno těšíme 
do  školy, na  své paní učitelky/ le, kuchařky, uklízečky, tety 
v  bufetu, na  pana školníka a  hlavně na  své spolužáky. Jsme 
zvědaví, jaké bude nové učivo, co nového zažijeme a  jaké 
lumpárny letos vyvedeme. Naše škola letos otevřela 3 oddělení 
školní družiny. K dnešnímu dni máme zatím přihlášených 90 
žáků od 1.- 5. třídy, ve většině případů na celotýdenní docházku. 
O Vaše děti se budou starat tyto vychovatelky: 1. odd. Simona 
Synčáková (1. a, 2., 3. tř.), 2. odd. Jiřina Tomancová (1. B., 2. tř.), 
3. odd. Simona Tomíková (3.- 5. tř.).

Mnozí rodiče mají představu, že družina plní pouze funkci 
sociální, tedy tzv. hlídání dětí po dobu před, nebo po skončení 
vyučování. Myslím si, že naše školní družina se snaží 
veřejnost přesvědčit, že tomu tak není. Posláním naší družiny 
je plnohodnotně zabezpečit zájmové činnosti, odpočinek 
i rekreaci žáků. Činnost ŠD je vymezena dobou bezprostředně 
před nebo po školním vyučování a odchodem žáků domů, nebo 
za  jinými mimoškolními aktivitami. Slibujeme, že se budeme 
snažit, aby čas, které Vaše děti stráví ve školní družině, nebyly 
jen odpočítávané hodiny a minuty. Pro nás vychovatelky bude 
velkou odměnou, když se děti budou do družiny těšit a na tváři 
budou mít úsměv. Důležitá je také spokojenost a  spolupráce 
vás rodičů, proto kdykoliv uvítáme Vaši návštěvu, spolupráci, 
radu, či nápad. Děkujeme také všem hodným sponzorům 
a dárcům, za jakoukoliv pomoc např. stolní hry, hračky, dětské 
knihy, výtvarný materiál, reklamní předměty, cukrovinky, 
stavebnice, odměny pro děti a předměty na výzdobu a vybavení 
školní družiny. Zároveň Vám všem přejeme pevné nervy, 
velkou trpělivost a ať je ten letošní školní rok pro vaše děti tím 
nejúspěšnějším. 
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Ať je léto, nebo zima,
v družině je vždycky príma.
Po škole sem zajdem rádi,
máme tady kamarády.
Zahoď nudu za hlavu,
pojď si spravit náladu.
Relaxovat, pracovat, lenošit i hrát,
buď také náš kamarád.

Simona Synčáková

. Školní bufet

Vážení rodiče, milé děti, dovolujeme si Vám oznámit, že 
od 2. září 2015 byl zahájen provoz školního bufetu. Přinášíme 
ale drobné změny! Našim hlavním záměrem je postupné 
omezování potravin s nízkým obsahem živin, s nadbytkem solí, 
tuků a cukrů. Tímto krokem bychom se nejen chtěly postarat 
o zdraví vašich ratolestí, ale i ukázat jim, že i zdravá svačinka 
může být chutná. Další novinkou našeho bufetu, kterou určitě 
oceníte, je možnost objednat si svačinu na hlavní přestávku den 
předem (třeba i na celý týden) a neztrácet čas čekáním v řadě. 
Děti si tak v poklidu a s dostatkem času vychutnají zaslouženou 
dobrotu.  

A  co máme v  nabídce? Každé ráno připravujeme čerstvé 
obložené pečivo (celozrnnou a bílou raženku se sýrem, šunkou 
a zeleninou), rohlík se sýrem nebo šunkou a toast se zeleninou. 
Samozřejmě dodržujeme i  pitný režim - nabízíme nealko 
nápoje v balení 0,25l, 0,5l, 1l a 1,5l, vody perlivé, jemně perlivé 

i neperlivé a ovocné šťávy. Nově zkoušíme i mléčný program, 
který prozatím zahrnuje jogurty a jogurtové nápoje. Pro malé 
i  velké máme v  nabídce i  100% přesnídávky bez přidaného 
cukru. Doplňkovým sortimentem bufetu jsou cukrovinky, 
které ovšem budeme postupně omezovat. Máme otevřeno 
denně od 8.00 do 13.30. 

Všechny dostupné informace a novinky budou zveřejňovány 
na  Facebooku - Školní bufet mňAMKA. Zde uvítáme Vaše 
návrhy i připomínky.  

Proč zrovna mňAMKA? Je to jednoduché … mň 
AM(brosová) KA(dlčková). 

Jana Kadlčková a Michaela Ambrosová

Ve školce je bezva
Prázdniny skončily a  začal nový školní rok, který jsme 

zahájili 1. září. Některé děti šly do  školky s  nadšením, že 
uvidí opět své kamarády, jiné šly do školky poprvé, s pláčem 
a  obavami, co je ve  školce čeká a  jaké bude to odloučení 
od maminky a od svých blízkých. Po několika dnech většinou 
pomocí citlivého přístupu učitelek a  ostatních zaměstnanců 
mateřské školy se děti v novém prostředí adaptovaly, zařadily 
se mezi své vrstevníky a našly si nové kamarády. 

Na školní rok 2015/2016 je zapsáno 95 dětí ve věku od 3 do  
7 let, z toho 5 dětí má odklad školní docházky. 82 dětí je zařazeno 
do  3 běžných tříd, 13 dětí do  logopedické třídy. Od  14. září 
2015 dochází v mateřské škole k personální změně. Pracovní 
poměr ukončila paní uč. Lucie Pochylá a na její místo nastoupí 
paní učitelka Veronika Dufková. Celkový počet zaměstnanců 
zůstává stejný 8 pedagog. a 3 provozní zaměstnanci.

Během prázdnin proběhla v  Mateřské škole rekonstrukce 
sociálního zařízení pro děti v  prostorách beruškové lehárny, 
vymalování všech tříd a drobné opravy v celé budově. Na školní 
zahradě byly opraveny a natřeny všechny dřevěné herní prvky. 
V minulém školním roce byla úspěšně dokončena rekonstrukce 
školní zahrady na základě projektu „Blíž k přírodě“. Zahrada 
nám bude sloužit jako „učebna pod širým nebem“ nebo prostor 
k  nejrůznějším hrám, konání školních besídek, divadelních 
představení, folklorních vystoupení aj. Společnými hrami 
přispěje hlavně k rozvíjení pohybových a sociálních dovedností. 
Na zahradě se mimo jiné také nachází „Babiččina zahrádka“, 
jejiž součástí je bylinková spirála, kompost, hmyzí domeček, 
vše je ohraničeno suchým vrbovým plotem. Každá třída má 
své záhonky, do kterých si děti s pomocí p. uč. sází zeleninu 
a samy se o své záhonky starají a podílejí se na sklizni zeleniny  
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(např. hrášku, rajčat, brambor, ředkvičky, rukoly) a  bylinek. 
I v tomto školním roce se zaměříme na prohlubování poznatků 
v oblasti environmentální výchovy.

Co naše škola dětem 
a rodičům v tomto školním 
roce v rámci vzdělávání 
nabídne?

- předškolní program
- pravidelnou logopedickou 
   prevenci
- možnost navštěvovat 
   logopedickou třídu
- saunování v MŠ
- plavecký výcvik v bazénu 
   ZŠ-ZUŠ Dolní Němčí 
  pro předškoláky

Zájmové aktivity:

- keramický kroužek
- kroužek veselého pískání
- kroužek grafomotoriky
- folklorní taneční kroužek
- kroužek křesťanské výchovy
- aerobik
- zumba 
- moderní tanec
- angličtina hrou
- kulturní a společenské akce

Jaké kulturní a společenské akce nás čekají 
v období září-říjen?
- výstava ovoce a zeleniny u zahrádkářů
- akce na hřišti TJ Dolní Němčí „Můj první gól“
- divadlo v MŠ „Zvířátka v ZOO“
- ve spolupráci s Pantoflíčkem ze ZŠ a ZUŠ výukový program
  pro předškolní děti „Bylinková škola“
- školní výlet za domácími zvířaty na statek do Kněždubu
- kouzelník v MŠ
- beseda s myslivci na myslivecké chatě s ukázkou výcviku
  loveckého psa

Bližší informace budou uvedeny na webových stránkách MŠ 
www.msdolninemci.cz

Doufáme, že děti budou v naší MŠ spokojeny a  celý kolektiv 
zaměstnanců se těší na  společné zážitky a  příjemně prožité 
chvíle v mateřské škole.

Pochylá Lucie, Trtková Zdeňka

Zahrádkáři
I  pro zahrádkáře bylo léto plné odpočinku, co se týče 

společných aktivit. Proběhlo jen zahájení prázdnin pro naše 
děti, a to opékáním špekáčků a hry v zahradě - viz foto. 

 13. 9. 2015 jsme uspořádali Výstavu ovoce a  zeleniny.  
V říjnu se můžete zúčastnit zájezdu na výstavu Hortikomplex 
Olomouc, dne 3. 10. 2015.

Alena Světinská
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TETIČKY
Po velké akci v Praze jsme doufaly, že si trochu oddechneme, 

ale již 6. června jsme dostaly pozvánku od Tetiček z Kunovic 
na oslavu 10 let trvání sboru. Tato se konala v sále Na pálenici. 
Zúčastnilo se 6 sborů. Tetičky připravily bohaté pohoštění. 
Ujasnily jsme si s nimi název sboru. Chtěly vědět, proč jsme 
i  my Tetičky, když ony mají tentýž název. Vysvětlily jsme, že 
když jsme začínaly, moc jsme o  okolních sborech nevěděly. 
Ale stejně, náš oficiální název je: „Tetičky z  Dolněmčí, jedna 
z Boršic a Fanuš“. Bylo z  toho hodně smíchu. Moc nám bylo 
dobře, až na strašné vedro. Nebylo tam žádné větrání a aspoň 
45°C. 

Národopisný krúžek Dolněmčan již tradičně každý rok peče 
na  Muzeu v  historické peci chleba. I  na  tuto akci zve sbory, 
bývá to moc příjemné odpoledne. 

Každoročně při svátku sv. Anny se koná pouť ke  kapličce 
zasvěcené sv. Anně za vesnicí. Letos byla zvlášť slavnostní, otec 
Petr pozval otce arcibiskupa Graubnera a  ten pozvání přijal. 
U oltáře se sešli čtyři kněží. Počáteční obavy z velikého horka 
byly zbytečné, bylo příjemně. Obec nechala letos zrekonstruovat 
kříže při cestě a otec arcibiskup jepožehnal. U  jednoho kříže 
při žehnání zpívaly Tetičky a u druhého zpíval Mužský pěvecký 
sbor Dolněmčané. Otec Petr vyzval všechny, kdo by mohl, aby 
přišel v kroji. Jádro jako vždy tvořily Tetičky, ale přišli i mladé 
děvčice, mužský sbor, ministranti, a  tak to bylo pěkné. Pouť 
se vydařila a  na  závěr pozval otec Petr všechny Anny z  obce 
a zástupce obce na společný oběd s otcem arcibiskupem. 

Další vydařená akce byly letošní trnky. V  pátek jsme se 
my tetičky sešly k  loupání trnek, přípravě všeho potřebného 
k úspěšné akci. V sobotu jsme již v 8 hodin zatápěly pod kotlem 
a  začaly rozvařovat. Stačily jsme na  to tři ženy, ostatní měly 
za úkol napéct vdolky. Od 14 hodin už bylo vše připraveno pro 
veřejnost. Dolněmčanská pětka vyhrávala již od půl druhé před 
Muzeem. I když zrána pršelo, nakonec se počasí umoudřilo, bylo 
příjemně, žádné horko. Na  odpolední program i  ochutnávku 

trnek se sešlo hodně diváků. V programu se střídaly mužský 
sbor, Tetičky, Národopisný krúžek Dolněmčan a  jako host 
přijely děcka z  Bánova „Slatinka“. Dokonce přijeli i  zástupci 
z rádia, regionální televize Slovácko a zástupci z tisku. Panovala 
výborná nálada venku i  u  kotla. Jak jsme zjistily ze zápisu 
do knihy návštěv, přijeli i hosté ze Slovenska, manželé z Holíča, 
Bratislavy i Staré Turé. Nadšeně se o této akci vyjadřovali i naši 
občané. Dolněmčanská pětka celý program krásně vyplňovala. 
Přátelé z Hluku moc chválili krásný tříhodinový program. 

Protože byly trnky hodně sporé, musely jsme část dovařovat 
ještě v neděli a k úklidu nezbývalo než se sejít ještě v pondělí.

I když trnky vaříme my Tetičky, je to akce obecního úřadu, 
který všechno zajišťuje, jak trnky na  vaření, tak občerstvení 
pro účinkující. Každý dostal řízek, který připravila restaurace 
Rozkvět. Díky i  místní provozovně „pečení vdolečků“, která 
nám krabici vdolečků věnovala.

Tak zas příště.         Marie Ježková

Pozvánka na připravované akce 
říjen – prosinec 2015

18. 10. 2015 Netradiční cukrárna – kulturní dům
27. 10. 2015 Lampionový průvod
20. 11. 2015 Výstava poštovních holubů – kulturní dům
21. 11. 2015 Divadelní představení  z Kunovic  
  – Poprask v blázinci – kultuní dům
28. 11. 2015 Beseda s důchodci – kultuní dům
29. 11. 2015 Vánoční jarmark s rozsvěcováním  
  vánočního stromu
5.-6. 12. 2015 Vánoční výstava prací žáků ZŠ a ZUŠ
12. 12. 2015 Žákovský Mikulášský turnaj v šachu –  
  kulturní dům
19. 12. 2015 Vánoční koncert – hraje dechová hudba  
  Vlčnovjanka – kulturní dům
20. 12. 2015 Předvánoční  koledování na Muzeu
27. 12. 2015 Žehnání vína – kulturní dům
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N
abízím
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Přidejte se k ZP M
V

 ČR

N
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N
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bě nového přepojišťovacího term
ínu k 30. 9. 2015.  

N
eváhejte a přidejte se k nám

!

Proč se přihlásit k největší zam
ěstnanecké pojišťovně v ČR?

infolinka 844 211 211

NOVINKA

Registrovat se m
ůžete snadno a rychle na kterékoliv  

pobočce ZP M
V

 ČR nebo online na w
w

w
.211.cz

N
ový  

přestupní 
term

ín k 
30. 9. 2015

Ceník  a  podmínky  pro  zveřejnění  inzerce  v  obecním 
zpravodaji  od  1. 1.  2015  (ceny  jsou  včetně  DPH)

celá stránka   - BA (180 x 265 mm) 2 500,- Kč
celá stránka   - ČB (180 x 265 mm) 1 500,- Kč
1/2 stránky           (180 x 130 mm)    750,- Kč
1/4 stránky            ( 88 x 130 mm)    380,- Kč
řádková inzerce    (180 x 20 mm)    200,- Kč

Uzávěrka příštího čísla 
Zpravodaje bude 27. 11. 2015.

Inzerci předávejte v požadovaném rozměru ve formátech pdf, eps, 
jpg, tiff v tiskovém rozlišení 300 dpi (úrovně šedé). V příspěvcích 
nevkládejte do  textu obrázky, ale přiložte je jako samostatné 
soubory. Za  grafické zpracování a obsah si odpovídá inzerent. 
Po dohodě lze grafiku zpracovat u vydavatele LK print.

NABÍDKA PRÁCE
Motel  Pepčín v Havřicích přijme na hlavní 

pracovní poměr číšníka/servírku s praxí.  
Plat od 85,-Kč/hod. čistého.

Nástup možný ihned.  
Informace na telefonním čísle 602 723 187.

Svatební obřad 
v Dolním Němčí

Tradiční svatba je předělovým životním rituálem, do něhož 
byla v dřívější době zapojena nejen rodina snoubenců, ale také 
širší venkovské společenství. Každá svatba byla událostí, kterou 
se svatebčany prožívali příbuzní a spoluobčané. Zřetelně se při 
ní uplatňovaly normy etické, sociální a  ekonomické. Svatba 
byla obřadem, rodinnou slavností i  veřejným představením. 
Byla to událost obsahující řadu obyčejů a mající ustálený řád. 
Na Slovácku se obzvláště při svatbě dbalo na estetiku a správné 
provedení rituálů. Nejinak tomu bylo i v Dolním Němčí, kde 
se tradiční svatby v  lidových krojích udržovaly až do  50. let 
minulého století. Změny přinesla proměna venkova během éry 
socialismu, která do vesnic přinesla městské prvky života, kvůli 
nimž byly selské rituály a zvyklosti oslabeny nebo zanikly. Dnes 
je proto již krojovaná svatba vzácným úkazem. 

Na tradiční svatbě v Dolním Němčí se podílela celá řada lidí. 
Vedle ženicha a nevěsty, jejich rodičů, sourozenců a blízkého 
příbuzenstva, to byly především osoby tvořící jakousi užší 
svatební skupinu. Její složení bylo přesně dáno a  zahrnovalo 
dvě mužské a  tři ženské postavy. Jednalo se o  mladšího 
a staršího družbu, respektive o mladší a starší družičku a ženu 
zvanou široká. Do svatby byli zapojeni i rodiče, příbuzenstvo, 
muzikanti, sousedky a  samozřejmě kněz. Vedle ženicha byla 
hlavní aktérkou svatby nevěsta. Právě k  její osobě směřovaly 
hlavní obřady a  obyčeje, z  nichž bylo vrcholným rituálním 
bodem sejmutí nevěstina pentlení – symbolu panenství – 



14 Dolněmčanský zpravodaj

a nasazení čepce nebo-li obálenky, tzn. oděvního znaku vdané 
ženy. K uskutečnění tohoto aktu vedla během svatebního dne 
řada drobnějších rituálů, na kterých se různou měrou podílely 
rozličné osoby. 

Jak podotýká pamětnice Marie Ježková z  Dolního Němčí, 
tři týdny před svatbou byla v  kostele první svatební ohláška, 
po  týdnu druhá a  týden před sňatkem poslední. Na  první 
ohlášku šli snoubenci do  kostela každý individuálně a  bez 
zjevné ozdoby na oděvu. Při druhé ohlášce už byla snoubenka 
v  šátku a  v  rukávcích. V  neděli odpoledne pak navštěvovala 
příbuzné a sama je zvala, nebo-li volala na svatbu. Večer pak 
šla se snoubencem volat i  staršího družbu a širokou. Na třetí 
ohlášku v neděli před svatbou už mířili snoubenci do kostela 
spolu. Po  mši poobědvali u  nevěstiných rodičů a  odpoledne 
šli jako pár znovu zvát na  svatbu příbuzné. Nezbytná byla 
též opětovná návštěva u  staršího družby a  široké. Svatby se 
obyčejně konaly v sobotu, ovšem ty prostší se mohly odehrát 
i  během pracovních dnů. Stávalo se, že nemajetní snoubenci 
byli dopoledne sezdání a odpoledne už museli vyrazit na pole 
za prací. Většina svateb však připadla na dny pracovního volna. 
Jaký byl jejich průběh?

Nevěstu ráno před svatbou musela zapentlit zručná žena 
z  vesnice. Obyčejně toto pentlení prováděla jako jediná ze 
vsi, a  tak si jejího umu každý vážil. Ne ve  všech obcích se 
ovšem takové pentlení dělalo. Například v  sousední Nivnici 
si nevěsta na  hlavu nasazovala jen věneček. Nutno dodat, že 
dolněmčanské pentlení je složitým procesem, který vyžaduje 
sadu galanterních a krojových součástek a především znalost 
správného postupu. 

Začátek svatebního dne se odehrával v  domech ženicha 
a  nevěsty. U  ženicha se shromáždili mládenci a  u  nevěsty 
dívky. V  obou domech pak přišla řada na  „odprošování“, 
kdy snoubenci žádali své rodiče za  odpuštění a  požehnání 
do  manželství. Ženich se poté vydal s  mládenci a  kapelou 
k  domu nevěsty. Takzvaný odpros tu nejdříve odříkala starší 
družička a až na ni pak navázala nevěsta např. slovy: 

„Vítám vás, hosté milí, na  tuto svatbu zvaní, vítám vás 
i  družičky, červené jak růžičky, vítám i  vás mládence, kteří 
patříte pod zelené věnce. Ženichu, nevěsto milá, již vám nastala 
očekávaná chvíla, kdy se musíte rozhodnout, vínek zelený 
odložit a korunu manželskou přijmout. Když mě tato nevěsta 
na svatbu zvala, tak mě prosila, abych jí u rodičů slůvkem nebo 
dvěma odprosila. Tak vás prosím, rodiče milí, poprvé, pro 
pět ran Krista Pána, jestli vám kdy ublížila, odpusťte. Prosím 
vás rodiče, podruhé, pro panu Marii, která pod křížem stála 
a z jejího syna krev na ni kapala, odpusťte. Prosím vás rodiče 
milí potřetí, pro lotra kajícího, který tak hříšný byl a Pan Ježíš 
mu odpustil, odpusťte.“

Byla to emocionálně vypjatá chvíle, kterou rodiče obvykle 
uzavírali prohlášením: „Odpusť Pán Bůh.“ 

Na  ulici mezitím muzikanti zahráli mariánskou písničku. 
U nevěsty se svatebčanům také připínaly voničky z rozmarýnu. 
Ten se pěstoval v květináčích za oknem. Nevěsta již měla doma 
přichystanou vyšívanou úvodnici. Nádherné úvodní plachty 
mívaly i družice, které dívku od domu ke kostelu doprovázely. 
V průvodu šli všichni svatebčané. Každý z nich držel v rukou 
kancionál, družička navíc nesla svatební věnečky, které posléze 
posloužily při obřadu. Během cesty vyhrávali muzikanti a lidé 
z okolí vše se zájmem sledovali. 

Při obřadu před oltářem klečeli snoubenci i  družbové 
s  družičkami. Starší družička nasadila ženichovi a  nevěstě 
na hlavu věnečky a kněz poté provedl obřad, jehož se zpravidla 
účastnili ministranti. Jak podotýká M. Ježková, bývalo 

zvykem, že nevěsta dostala užitečnou radu od  starších žen, 
aby nezapomněla při manželském slibu stoupnout ženichovi 
na chodidlo; to proto, aby zůstal navždy jen její. Z kostela šel 
každý svatebčan domů. Ženy se tak mohly převléct do méně 
svátečních šatů. Ženich s  nevěstou držící věnečky šli spolu 
do  domu jejich budoucího života, říkalo se, že si nesou 
požehnání.  

Poté se svatebčané sešli v  hospodě, kde se již tancovalo 
v méně slavnostních šatech. Jakmile jim kuchařky oznámily, že 
je navařeno, odebrali se hosté z hospody na oběd k ženichovi. 
Kuchařky byly z širší přízně, ale i sousedky. Jednalo se obyčejně 
o vdané ženy, protože ty svobodné se bavily u svatební muziky. 
Po  příchodu do  ženichova domu si nevěsta a  družičky daly 
fěrtúšky stranou, aby si je při jídle nepolily a také, aby se jim 
pohodlněji sedělo. K obědu bývalo maso, zelí, knedle či další 
příloha. V  jizbě seděli hlavní hosté - družičky, široká, mladší 
družba, křtící kmotři - a  v  jiných místnostech mládež. Další 
lidé mohli sedět na dvoře, kde bylo kolem stolů nejvíce místa. 
Říkání před obědem mívalo řadu variant, jedna z nich vypadala 
takto:

„Ztište se, hosti milí, jen na malou chvíli a poslechněte řeč 
starší družičky. Úkol můj jest, abych rodičům děkovala a našim 
novomanželům štěstí a  požehnání přála. Poslechněte všichni 
přítomní, co se stalo nám před chvílí. Když jsme cestovali, 
slepici jsme přejeli, polévku z  ní uvařili. Ale dříve než ji 
ochutnáme, otčenáš se pomodlíme...“ 

Po  obědě se šlo do  hospody tancovat a  k  večeři byli 
svatebčané zváni podobným způsobem do domu nevěstiných 
rodičů. Než se poobědvalo u ženicha a povečeřelo u nevěsty, 
házelo se do takzvaného koláča, tzn. zdobené buchty s místem 
vyhrazeným na  dočasné uložení peněz. Starší družba přinesl 
koláč, procházel po  jizbě a  měl připraveno říkání. Házení 
do koláča bylo malým divadlem a lidé se při něm velmi bavili. 
Není tedy divu, že se házelo hned dvakrát. U  nevěsty říkala 
děkování nad koláčem starší družička, u ženicha ta mladší. 

K čepení – významnému symbolu životní změny, při kterém 
asistovala široká, docházelo až po večeři. Nevěstě vdané ženy 
sundaly pentlení a  nasadily bílý čepec, v  němž pak běžně 
chodila. Po začepení ji obstoupily a volaly na kupce, kterému 
nevěstu se zpěvem jakoby prodávaly. Bylo to opět malé divadlo 
pro pobavení přítomných. Paní Ježková dodává, že pokud 
se svatebčané po  večeři neodebrali k  muzice, vedli nevěstu 
do domu ženichových rodičů a zpívali: „Otvírajte vráta, vedeme 
vám nevěstu ze samého zlata.“

V neděli po svatbě ženich s nevěstou zanesli koláč staršímu 
družbovi a  široké. Později byly doneseny dorty i  oběma 
družičkám.

Folklorní krása tohoto obřadu se během uplynulého 
půlstoletí postupně vytrácela a  dnes na  svatbách v  Dolním 
Němčí zbylo jen málo rituálů z dob minulých. Patří mezi ně 
především házení do  koláča. Ve  snaze uchovat povědomí 
o  tradiční svatbě byl proto v  této vesnici v  minulém roce 
realizován dokumentační projekt, jehož výsledkem je soubor 
desítek fotografií a řady textů vážících se k tomuto životnímu 
rituálu. V  malém nákladu vyšla i  ukázková fotokniha. I  díky 
místnímu národopisnému krúžku Dolněmčan, místní folklorní 
pečovatelce Marii Ježkové, fotografce Petře Hajdůchové 
a  dalším ctitelům lidové kultury, tak tradiční svatba zůstává 
nadále uchována v širším povědomí obyvatel slovácké obce.

Petr Slinták
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Družičky  a  široká  před  kostelem  a  farou

Nevěsta a ženich před domkem

Mladší  družba  před  domkem  nevěsty

Nevěsta  a  družičky  po  svatebním  obřadu  v  jizbě

Nevěsta  v  jizbě  se  svatebním  koláčem

Svatební  průvod  před  kostelem

Svatební  obřad  v  kostele
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Slavnosti  vína  v  Uherském  Hradišti

Slovácká  jaternica  na  Březové

Slavnosti  vína  v  Uherském  Hradišti

Vítání  občánků

Rozloučení  s  předškoláky

Noví  prvňáčci

Pečení  chleba

Pouť  ke  svaté  Anně


