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Vážení spoluobčané,
letošní, opravdu letní měsíce už jsou minulostí, ale věřím, že jste si je 

užili podle svých představ a načerpali tak nové síly. Budou jistě potřeba 
k dokončení všech plánů, které jsou ještě letos před námi všemi.

V  uplynulých třech měsících jsme pokročili i  v  realizaci našich 
letošních záměrů. Nejdůležitější akcí byla druhá etapa rekonstrukce 
sociálních zařízení v ZUŠce, kde vše proběhlo díky výborné spolupráci 
všech stran podle plánu a žáci i učitelé se tak po prázdninách dočkali 
opravených moderních prostor. 

V plném proudu je revitalizace rybníka mezi hřištěm a myslivnou. 
Práce by měly skončit do konce října.

V  červenci byla v  předstihu dokončena oprava komunikace 
a chodníku v ulici Záhumenické.

V  těchto dnech jsme konečně zahájili také práce v  ulici Zahradní, 
kde po realizaci přeložek plynu       a kabelů NN bude vybudována nová 
lávka a komunikace od hlavní silnice po lávku a dále podél potoka pod 
dvůr obecního úřadu.

Počátkem října začnou i práce na výstavbě travnatého tréninkového 
hřiště.

V letošním roce 
bylo vybudováno 

workoutové  
a discgolfové hřiště 
v místním hájku. 

Disky pro tuto hru si 
můžete zapůjčit  
popř. zakoupit 

na obecním úřadě.

Podle počasí zahájíme i práce na polní cestě C11 z ulice Vinohradské 
směrem k Vlčnovu.

Státní pozemkový úřad provádí výstavbu vodní nádrže Louky, kraj 
opravuje most a silnici do Slavkova a opravil povrch silnice do Hluku. 
Všechny akce by měly být dokončeny letos.

V  říjnu ještě plánujeme výsadbu stromů podél cyklostezky 
do Slavkova.

Byli jsme úspěšní se žádostí o  dotaci z  OPŽP na  výsadbu zeleně 
v extravilánu. Nyní připravujeme výběrové řízení, abychom mohli letos 
vše připravit pro realizaci, kterou zahájíme asi už na jaře příštího roku.

Pracujeme i na přípravě výstavby inženýrských sítí v ulicích Boršické, 
kde budeme žádat o  územní rozhodnutí a  Vinohradské, kde řešíme 
úpravu trasy některých sítí.

V uplynulém období se uskutečnilo také několik akcí, které přispěly 
k  živému společenskému životu v  obci. Potěšila nás velká účast 
krojovaných na dožínkách i na slavnostech vína v Uherském Hradišti.

Děkuji organizátorům i  účinkujícím na  všech akcích, za  jejich 
ochotu věnovat svůj volný čas přípravě   a  zajištění činnosti všech 
spolků v obci.

        Přeji Vám všem klidný a pohodový podzim.

Ing. František Hajdůch, starosta obce



2 Dolněmčanský zpravodaj

Slavnosti vína  
v Uherském Hradišti



3Dolněmčanský zpravodaj

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

Výpis usnesení 57. schůze Rady obce konaná  
dne 8. 6. 2017 v kanceláři obecního úřadu

Usnesení č. 57/2017/02  
Rada obce Dolní Němčí schvaluje prodloužení nájemní 
smlouvy na byt č. 11, p. A.V.  D. Němčí od 1. 8. 2017 do 31. 7. 
2019.

Usnesení č. 57/2017/03  
Rada obce Dolní Němčí schvaluje prodloužení nájemní 
smlouvy na  byt č. 9, p.  P.  B.  Dolní Němčí od  1. 9. 2017  
do 31. 8. 2019.

Usnesení č. 57/2017/04  
Rada obce Dolní Němčí schvaluje zařazení žádosti p.  L. L., 
Uh. Brod, o pronájem bytu v DCHB Dolní Němčí do seznamu 
žadatelů.

Usnesení č. 57/2017/05  
Rada obce D. Němčí schvaluje zařazení žádosti p. M. K., Uh. 
Brod, o pronájem bytu v DCHB D. Němčí do seznamu žadatelů.

Usnesení č. 57/2017/06  
Rada obce D. Němčí schvaluje zařazení žádosti p. J. D., Hostětín, 
o pronájem bytu v DCHB Dolní Němčí do seznamu žadatelů.
 
Usnesení č. 57/2017/07  
Rada obce Dolní Němčí schvaluje nabídku Vltava Labe Media 
a.s. Slovácký deník, UH na inzerci obce Dolní Němčí v příloze 
,,CESTY MĚSTA 2017“ za částku 5600,- Kč + DPH.

Usnesení č. 57/2017/08  
Rada obce Dolní Němčí schvaluje výpůjčku kulturního domu 
p. Svatopluku Tinkovi na pořádání ROBfestu 24. 3. 2018.

Usnesení č. 57/2017/09 
Rada obce Dolní Němčí schvaluje účelově určené dary pro ZŠ 
a ZUŠ Dolní Němčí.

Usnesení č. 57/2017/10  
Rada obce Dolní Němčí schvaluje cenovou nabídku paní Dany 
Šichtařové, Bánov, na výrobu 26 párů krpců.
 
Usnesení č. 57/2017/11  
Rada obce Dolní Němčí schvaluje smlouvu o budoucí smlouvě 
o zřízení věcného břemene – souhlas s umístěním distribučního 
zařízení mezi obcí Dolní Němčí a E.ON Distribuce, a. s.,  České 
Budějovice na stavbu ,,Dolní Němčí, Baroň, venk. NN“.

Usnesení č. 57/2017/12  
Rada obce Dolní Němčí schvaluje výpůjčku KD Římskokatolické 
farnosti Dolní Němčí  na uspořádání  akce Netradiční cukrárna  
v termínech  3. – 4. 3. 2018  a  20. – 21. 10. 2018.

Usnesení č. 57/2017/13  
Rada obce Dolní Němčí zamítla žádost o poskytnutí finančního 
daru pro Asociaci rodičů a přátel zdravotně postižených dětí 
v ČR, z.s., ,,Radost“ Prostějov.

Usnesení č. 57/2017/14  
Rada obce Dolní Němčí schvaluje finanční dar na rok 2017 pro  
Malovaný Kraj z.s., Břeclav ve výši 4.000,-Kč.

Usnesení č. 57/2017/15
Rada obce Dolní Němčí zamítla žádost  o poskytnutí finančního 
daru na rok 2017 společnosti PAHOP, z.ú, Uh. Hradiště.

Usnesení č. 57/2017/16  
Rada obce Dolní Němčí schvaluje finanční dar ve výši 3000,- 
Kč na publikaci ,,Řemeslo jako vyšité“ Muzeu JAK Uh. Brod.

Usnesení č. 57/2017/18  Rada obce Dolní Němčí schvaluje  
smlouvu o budoucí smlouvě  o zřízení služebnosti s ČTI a.s. 
Praha 3 (SiTEL, Zlín – Louky).

Usnesení č. 57/2017/19  
Rada obce Dolní Němčí schvaluje finanční dar ve výši 5000,- 
Kč obci Starý Hrozenkov na Kopaničářské slavnosti ve dnech  
14. – 16. 7. 2016.

Usnesení č. 57/2017/20  
Rada obce Dolní Němčí schvaluje firmu Kavyl spol.s.r.o. 
Mohelno jako vítěze výběrového řízení na  revitalizaci vodní 
nádrže U hřiště a pověřuje starostu podpisem smlouvy o dílo.

Usnesení č. 57/2017/21 
Rada obce Dolní Němčí schvaluje vyvěšení záměrů na prodej 
pozemků   p. č. 3053 o výměře 863 m2 a  p. č. 1198/1 o výměře 
61 m2.
 
Usnesení č. 57/2017/22 
Rada obce Dolní Němčí schvaluje cenovou nabídku fy. BONUS 
CARD, spol. s  r. o., Vsetín na  zapojení obce do  vytvoření 
publikace ,,Poznávací omalovánky“.

Usnesení č. 57/2017/23
Rada obce Dolní Němčí zamítá žádost Linky bezpečí z.s. 
o finanční příspěvek.

Usnesení č. 57/2017/24  Rada obce Dolní Němčí schvaluje 
smlouvu o  právu provést stavbu sjezdu na  komunikaci, 
vodovodní a  kanalizační přípojky s  M. K., Nivnice a  E. K., 
Slavkov  na pozemku p. č. 1258/129 v k. ú Dolní Němčí.

Výpis usnesení 58. schůze Rady obce konaná  
dne 22. 6. 2017 v kanceláři obecního úřadu

Usnesení č. 58/2017/02  
Rada obce Dolní Němčí schvaluje výsledek výběrového řízení 
na  rekonstrukci sociálního zařízení v  pavilonu mimoškolní 
výchovy ZŠ a ZUŠ Dolní Němčí. Vítězem se stala firma SANIZO 
s.r.o., Uh. Brod. Dále pověřuje starostu a  místostarostu 
podpisem smlouvy o dílo. 

Výpis usnesení 59. schůze Rady obce konaná  
dne  29. 6. 2017 v kanceláři obecního úřadu

Usnesení č. 59/2017/02  
Rada obce D. Němčí schvaluje zařazení žádosti p. O. N., U. H. 
o pronájem bytu v DCHB Dolní Němčí do seznamu žadatelů.
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Usnesení č. 59/2017/03  
Rada obce Dolní Němčí schvaluje zařazení žádosti p. V. P., Dolní 
Němčí, o  pronájem bytu v  DCHB Dolní Němčí do  seznamu 
žadatelů

Usnesení č. 59/2017/04  
Rada obce Dolní Němčí schvaluje prodloužení nájemní 
smlouvy na byt  č. 3 v bytovém domě na ulici  Vinohradská 656,  
Ing. M. K., Dolní Němčí od 31. 7. 2017 do 31. 7. 2019.

Usnesení č. 59/2017/05  
Rada obce Dolní Němčí schvaluje žádost Římskokatolické 
farnosti Dolní Němčí o výpůjčku kulturního domu na  oslavu 
30. výročí scholy Nekonečno  dne 22. 9. 2017 a  23. 9. 2017.

Usnesení č. 59/2017/06  
Rada obce Dolní Němčí schvaluje žádost  Římskokatolické 
farnosti Dolní Němčí na změnu termínu výpůjčky KD na akci 
Netradiční cukrárna na dny 14. 10. 2017 a  15. 10. 2017.

Usnesení č. 59/2017/07  
Rada obce Dolní Němčí schvaluje „Návštěvní řád Fitnes parku  
RVL – 13 Dolní Němčí“ s platností od 30. 6. 2017.

Usnesení č. 59/2017/08  
Rada obce Dolní Němčí zamítá nabídku na  spolupráci se 
společností ,,NOVODOBÁ SANITKA“, pobočka Uherské 
Hradiště. 

Usnesení č. 59/2017/09  
Rada obce Dolní Němčí schvaluje nabídku  fy. Garnea,  Hluk 
na dodávku a osazení venkovních žaluzií na okna v restauraci 
Rozkvět.

Usnesení č. 59/2017/10 
Rada obce Dolní Němčí schvaluje úpravu rozpočtu  č. 2 na rok 
2017 obce Dolní Němčí.

Usnesení č. 59/2017/12  
Rada obce Dolní Němčí bere na  vědomí zamítavé sdělení 
p. Josefa Trojana k rozhodnutí zastupitelstva obce ve věci jeho 
žádosti  na změnu  ceny pozemku p. č. 1066/86. 

Usnesení č. 59/2017/13  
Rada obce Dolní Němčí schvaluje cenovou nabídku  společnosti 
NWT a.s., Zlín na  poskytování internetového připojení 
do objektů obce (OÚ, ZŠ, MŠ a DCHB).

Usnesení č. 59/2017/14  
Rada obce Dolní Němčí schvaluje záměr Ing. T. S., Dolní Němčí 
na  výstavbu rodinného domu včetně realizace veškerých sítí 
na pozemku obce p. č. 3563 a pověřuje starostu  a místostarostu 
podpisem smlouvy o právu provést stavbu.

Usnesení č. 59/2017/15  
Rada obce Dolní Němčí schvaluje ZO ČSOP Pantoflíček, 
příspěvek 5000,- Kč na spolufinancování činnosti ZO.

Usnesení č. 59/2017/16  
Rada obce Dolní Němčí schvaluje pojistnou smlouvu - pojištění 
členů jednotky Sboru dobrovolných hasičů obce u HVP a.s. č. 
0515300018.

Usnesení č. 59/2017/17  
Rada obce Dolní Němčí schvaluje nájemní smlouvu a smlouvu 
o  budoucí smlouvě o  zřízení služebnosti s  Povodím Moravy, 
s.p. Brno – výust  z rybníka ,,U hřiště“.

Výpis usnesení 60. schůze Rady obce konaná  
dne 27. 7. 2017 v kanceláři obecního úřadu

Usnesení č. 60/2017/02  
Rada obce Dolní Němčí schvaluje zařazení žádosti p. D. P., Uh. 
Hradiště o pronájem bytu v DCHB Dolní Němčí do seznamu 
žadatelů.

Usnesení č. 60/2017/03
Rada obce D. Němčí schvaluje zařazení žádosti p. E. S. D. Němčí 
o pronájem bytu v DCHB Dolní Němčí do seznamu žadatelů.

Usnesení č. 60/2017/04  
Rada obce Dolní Němčí schvaluje zařazení žádosti p.  T. Č. 
Dolní Němčí a  p.  A. V., Strání o  pronájem obecního bytu 
v Dolní Němčí do seznamu žadatelů.

Usnesení č. 60/2017/05  
Rada obce Dolní Němčí schvaluje úpravu rozpočtu č.3 na rok 
2017 obce Dolní Němčí.

Usnesení č. 60/2017/06  
Rada obce Dolní Němčí schvaluje pořízení „Programu rozvoje 
obce Dolní Němčí“ a  cenovou nabídku na  jeho zpracování 
od Východního Slovácka, Vlčnov 124, IČ 75051745.

Usnesení č. 60/2017/07  
Rada obce Dolní Němčí schvaluje cenovou nabídku na výrobu 
3 kusů lajblů pro dechovou  hudbu Dolněmčanka.

Usnesení č. 60/2017/09  
Rada obce Dolní Němčí schvaluje výpůjčku kulturního zařízení 
MPS ,,Dolněmčané“ dne 28.4.2018 na IX. předhodové zpívání.

Usnesení č. 60/2017/10  
Rada obce Dolní Němčí schvaluje vyvěšení záměru na prodej 
pozemků Povodí Moravy.

Usnesení č. 60/2017/11
Rada obce Dolní Němčí schvaluje výzvu a zadávací podmínky 
pro VŘ na akci – Rekonstrukce tréninkové plochy fotbalového 
hřiště Dolní Němčí a oslovení firem SVS Correct, Swietelsky, 
Tufír, Eurogreen.

Usnesení č. 60/2017/12  
Rada obce Dolní Němčí schvaluje výzvu a zadávací podmínky 
pro VŘ na  akci Místní komunikace ulice Na  Okluku, Dolní 
Němčí a oslovení firem SVS Correct, Swietelsky, Tufír, Eurovia.

Usnesení č. 60/2017/13  
Rada obce Dolní Němčí schvaluje výzvu a zadávací podmínky 
pro VŘ na akci Polní cesta C11, k.ú. Dolní Němčí a oslovení 
firem SVS Correct, SDS Slovácké dopravní stavby, Eurovia.

Usnesení č. 60/2017/14  
Rada obce Dolní Němčí schvaluje cenovou nabídku firmy 
PLÁN 5, s.r.o.,  Zlín  na ošetření významných stromů v obci.
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Usnesení č. 60/2017/15   
Rada obce Dolní Němčí schvaluje smlouvu č. 1030036700/001 
o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na akci „ Dolní 
Němčí, Na  Okluku, přel. NN, obec“ s  E ON Distribuce a.s.,  
České Budějovice.

Usnesení č. 60/2017/16  
Rada obce Dolní Němčí schvaluje cenovou nabídku  Ing.  Jar.  
Kunčíka na  vypracování DSP na  akci „Místní komunikace 
ulice Na Okluku, Dolní Němčí“.

Usnesení č. 60/2017/17  
Rada obce Dolní Němčí schvaluje cenovou nabídku Ing.  Jar.  
Kunčíka na  vypracování DSP na  akci „Místní komunikace 
ulice Hlucká, severní větev, Dolní Němčí“.

Usnesení č. 60/2017/18  
Rada obce Dolní Němčí bere na vědomí dopis SVK a.s., Uh. 
Hradiště ve věci budoucích nutných oprav na ČOV.  Požadavek 
bude zahrnut do rozpočtu roku 2018.

Usnesení č. 60/2017/19  
Rada obce Dolní Němčí schvaluje smlouvu o budoucí smlouvě  
o  zřízení věcného břemene k  pozemku p.č. 2276/126 v  k.ú. 
Dolní Němčí na  akci „Místní komunikace Na  Okluku - 
Dolní Němčí“ mezi obcí Dolní Němčí, Povodím Moravy a.s. 
a GasNet, s.r.o..

Usnesení č. 60/2017/20  
Rada obce Dolní Němčí schvaluje nabídku fy. Turbonet s.r.o., 
Uh. Brod na instalaci kamer do hájku v prostoru workoutového 
hřiště.

Usnesení č. 60/2017/21  
Rada obce D. Němčí schvaluje příkazní smlouvu s IS Projekt, 
Uh. Brod na zajištění výběrových řízení na akce – Rekonstrukce 
hřiště,  Komunikace Na Okluku a Polní cesta C11.

Výpis usnesení 61. schůze Rady obce konané  
dne 14. 8. 2017 v kanceláři obecního úřadu

Usnesení č. 61/2017/02  
Rada obce Dolní Němčí schválila smlouvu o smlouvě budoucí 
o zřízení věcného břemene a smlouva o právu provést stavbu č. 
1030038716/001 s E.ON Distribuce,a.s, České Budějovice.

Usnesení č. 61/2017/03  
Rada obce Dolní Němčí schválila program 15. zasedání 
zastupitelstva obce Dolní Němčí  dne  24. 8. 2017.

Usnesení č. 61/2017/05  
Rada obce Dolní Němčí schválila cenovou nabídku Imos Brno, 
a.s., divize silniční vývoj, 
na  diagnostiku vozovky a  návrh opravy místní komunikace 
Vinohradská a napojení ulic Komenského a Školní.

Usnesení č. 61/2017/06  
Rada obce Dolní Němčí schválila cenovou nabídku společnosti 
Arvita P spol. s r.o., Otrokovice na zpracování záměru obnovy 
krajiny podle schválených KPÚ.

Výpis usnesení 62. schůze Rady obce konané  
dne 17. 8. 2017 v kanceláři obecního úřadu

Usnesení č. 62/2017/02  
Rada obce Dolní Němčí schvaluje výsledek výběrového řízení 
na ,,Rekonstrukci tréninkové plochy fotbalového hřiště Dolní 
Němčí“. Vítězem se stala firma SWIETELSKY stavební, s.r.o., 
Valašské Meziříčí. Pověřuje starostu a místostarostu podpisem 
smlouvy o dílo. 

Usnesení č. 62/2017/03  
Rada obce Dolní Němčí schvaluje výsledek výběrového řízení 
na  ,,Místní komunikace ulice Na  Okluku“ Dolní Němčí. 
Vítězem se stala firma EUROVIA CS, a. s., Louky  330, Zlín.  
Pověřuje starostu a místostarostu podpisem smlouvy o dílo. 

Usnesení č. 62/2017/04
Rada obce Dolní Němčí schvaluje výsledek výběrového řízení 
na  ,,Polní cesta C11“. Vítězem se stala firma SVS CORRECT 
spol. s  r.o., Bílovice 513, Uherské Hradiště. Pověřuje starostu 
a místostarostu podpisem smlouvy o dílo. 

VOLBY DO POSLANECKÉ 
SNĚMOVNY PARLAMENTU ČR

Volební místnosti v  pavilonu ZŠ a  ZUŠ se letos 
otevřou 20. října od  14 do  22 hodin a  21. října  
od 8 do 14 hodin. 

K  volbám je nutné přijít s  platným občanským průkazem 
nebo pasem.

Do obálky je možné vložit jen jeden hlasovací lístek. Na něm 
je možné zakroužkovat maximálně čtyři kandidáty vybraného 
politického uskupení. Hlasující letos mohou vybírat z 31 stran 
a hnutí a více než 7,5 tisíce kandidátů.

Pokud chce člověk volit mimo okrsek, kde má trvalý pobyt, 
nesmí zapomenout také voličský průkaz, který předloží 
společně s dokladem totožnosti. 

Přispějte do významného 
výzkumu české společnosti, 

za rozhovor odměna
Vybrané domácnosti naší obce budou přizvány k  účasti 

na významném vědeckém výzkumu, který přinese dosud neznámé 
pohledy na  společenské vztahy v  české společnosti. Výzkum 
v  rámci Mezinárodního programu sociálního výzkumu ISSP 
připravili odborníci z Akademie věd ČR a bude v něm osloveno 
4500 náhodně vybraných domácností z  celé ČR. Dotazování 
realizují vyškolení tazatelé společnosti MEDIAN. Vybrané 
domácnosti v  naší obci by měli navštívit poprvé v  termínu  
15. 9. – 10. 11. 2017 a  pak znovu v  dalších termínech až 
do konce listopadu 2017.

Výzkum je anonymní a  pořádají ho renomované vědecké 
instituce. Poznatky budou sloužit českým i  zahraničním 
vědcům a  mohou být základem pro zlepšování sociální 
politiky. Vyplnění dotazníku s  tazatelem trvá přibližně 40 
minut. Účastníci výzkumu obdrží malý dárek.
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ZŠ a ZUŠ
Vážení rodiče a přátelé školy,
stejně, jako každý rok, děti, jejich rodiče a  samozřejmě 

i  my, učitelé, jsme cítili, že prázdniny se nezadržitelně blíží 
ke svému konci a že 1. září bude tím dnem, kdy budeme muset 
zapomenout na sladké nicnedělání, a možná i někteří trénovali 
vstávání, aby přechod do normálního režimu byl co nejméně 
bolestný. 

Úvodem se ale vraťme k loňskému školnímu roku. Základní 
školu navštěvovalo celkem 293 žáků v  7 třídách na  prvním 
stupni a  7 třídách na  stupni druhém. 167 z  nich prospělo 
s  vyznamenáním, žádný žák nevykonával opravné zkoušky. 
Vyučovalo zde celkem 25 učitelů a  2 asistentky pedagoga. 
V základní umělecké škole se vzdělávalo 238 žáků pod vedením 
15 učitelů nejen v Dolním Němčí, ale i ve Vlčnově, Šumicích, 
Horním Němčí i Strání. 90 dětem se ve třech odděleních školní 
družiny věnovaly 3 vychovatelky. Volný čas využilo také 296 
přepočtených dětí ve 20 kroužcích školního klubu.

V  roce 2016/2017 nastupuje do  6 tříd na  1. stupni a  8 
na stupni druhém 301 žák. Na 25 prváčků se těšila jejich paní 
učitelka Mgr.  Jana Pacholová.  Pro spojené loňské 1. třídy 
se stává novou třídní Mgr.  Blanka Spáčilová. VI. A  povede 
Mgr.  Pavlína Bobčíková a  VI. B Mgr.  Vladislav Vystrčil. 
Po  odchodu Mgr.  Králíkové, dr.  Dobeše a  dr.  Leblochové 
přichází na  výuku TV a  Př  Mgr.  Lucie Šišáková a  dalším 
tělocvikářem je Mgr. Igor Hrdlík.

Nejdříve polonéza, přihlášky na  střední školu a  potom 
přijímací zkoušky. Tři nejdůležitější věci, které by měli 
zvládnout naši deváťáci. Jsem přesvědčen, že pokud se budou 
svědomitě připravovat, jejich přání dostat se na  vybranou 
školu, se určitě vyplní. 

Nejen jim, ale i  všem žákům, novým i  starým, z  Boršic 
u  Blatnice, Blatničky, Horního Němčí, Slavkova, Strání, 
Uherského Brodu, Veletin i  Dolního Němčí, všem učitelům 
přeji úspěšný vstup do školního roku 2016/2017.

Takže to byla část personální, nyní materiální. Asi jste 
zaregistrovali, že se opět ve  škole něco opravovalo. Díky 
moudrému rozhodnutí zastupitelů obce došlo ke  splnění 
přání žáků, rodičů i  zaměstnanců školy. Proběhla kompletní 
rekonstrukce sociálního zařízení v hlavní budově ZŠ. Jednalo 
se o  největší zásah do  vnitřního vybavení v  historii budovy. 
Chtěl bych poděkovat firmě SANIZO, která tento nelehký úkol 
splnila. 

Velký dík zaslouží starosta ing.  Hajdůch, náš pan školník 
Růžička a  v  neposlední řadě paní uklízečky, které daly celou 
budovu do pořádku. 
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Další novinkou, která se právě nyní instaluje, je 6 
interaktivních tabulí ve třídách.  Děti v družině se mohou těšit 
na nový nábytek, který se ve spolupráci se SRPŠ a Nadací Ivo 
Valenty SYNOT podařilo zajistit. 

 Mgr. Milan Kvasnička, ředitel

. Z činnosti ZUŠ…

Na konci školního roku 2015/16 jsme se rozloučili na ZUŠ 
s  vyučující tanečního a  literárně-dramatického oboru Klárou 
Tvrdoňovou, DiS, která u nás působila 5 let a na kterou budeme 
vždy rádi vzpomínat. Přejeme jí hodně úspěchů v další práci 
a v umělecké kariéře.

Při mateřské dovolené se vrací od  září 2016 vyučující hry 
na  kytaru Bc.  Michaela Pavelková, která přebírá mimo jiné 
i výuku souborové hry kytar. 

Nový školní rok 2016/17 jsme zahájili na ZUŠ v počtu 18 
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;  Dipl. um. Lukáš Frýbort - kytara;  Aneta Gajdůšková, 
DiS. – sólový zpěv, hudební nauka;  BcA. Radek Hais – housle; 
Mgr. Jarmila Hrobařová – EKN, klavír, korepetice; Mgr. Klára 
Kolajová – klavír, EKN, PHV; Mgr. Hana Miklášová – klavír, 
EKN, hudební nauka, hra v  souboru; Markéta Sedláčková, 
DiS. – klavír, EKN, hudební nauka – pobočka Šumice;  Marek 
Teimer – zobcová flétna, EKN – pobočka Vlčnov; Ing. Veronika 
Zaorálková, DiS. – sólový zpěv – pobočka Vlčnov. 

Výtvarný obor bude vyučovat Alena Růžičková. Zcela nově 
přebírá výuku literárně-dramatického oboru Mgr. BcA. Irena 
Cigánková a do tanečního oboru přichází Milina Veprentsová, 
DiS. V  současné době máme téměř naplněnou celkovou 
kapacitu žáků. Otevřeli jsme všechny obory – hudební (141 
žáků), výtvarný (54 žáků), taneční (21 žáků) a  literárně-
dramatický (16 žáků). Zájem o výuku neklesá ani na pobočkách 
v  Horním Němčí (výtvarný obor), Strání (hudební obor), 
Šumicích (hudební obor) a Vlčnově (hudební obor). Nově se 
nám podařilo částečně obnovit pobočku v Boršicích u Blatnice, 
kde bude od září vyučovat hře na housle náš bývalý žák – nyní 
již DiS. - Radim Vojtek.

Rádi bychom pokračovali ve všech osvědčených aktivitách 
a rovněž se zapojili do soutěží vyhlášených MŠMT. Čeká nás 
soutěž ve  hře na  klavír, kytaru, smyčcové nástroje a  rovněž 
soutěžní přehlídka výtvarných oborů. Stále se budeme snažit 
o zvyšování kvality uměleckého vzdělávání.

Za ZUŠ Mgr. Klára Kolajová
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. Školní družina

Prázdniny plné výletů, koupání, her a  hlavně odpočinku, 
nám utekly jako voda. Čeká nás nový školní rok, který bude 
pro změnu plný učení, povinností a práce.

Pro nás ve  školní družině je důležité, aby se děti naučily 
spolupracovat, pomáhat si, aby u  nás získaly nové kamarády 
a aby si dovedly hrát a spolupracovat s ostatními.

Snažíme se každého pochválit, povzbudit a  umožnit mu 
prožít úspěch a ocenění od kamarádů. Proto máme odpolední 
program pro děti, naplánovaný do  poslední minutky. Každý 
den se věnujeme něčemu jinému např. PLAVÁNÍ, TĚLESNÁ 
VÝCHOVA, HUDEBNÍ A  DRAMATICKÁ, VÝCHOVA, 
VÝTVARNÁ A PRACOVNÍ VÝCHOVA. K tomu využíváme 
veškeré prostory ve škole (tělocvična, bazén, hřiště, školní dvůr, 
kuchyňka, taneční sál, …).

Letos navštěvuje ŠD 90 dětí (1. - 5. ročník). Máme tři 
oddělení s  ranním i  odpoledním provozem. Ranní provoz je 
od 6.30 do 7.30 hod., odpolední  11.30- 16.00 hod.            
1. SMAJLÍČKOVÁ družina - Synčáková Simona (1. - 3. třída)
2. MOTÝLKOVÁ družina - Tomancová Jiřina (1. - 3. třída)
3. POHÁDKOVÁ družina- Tomíková Simona (3. - 5. třída)

Většinou děti navštěvují ŠD pravidelně (každý den), ale 
některé ji využívají pouze několikrát v  týdnu (např. čekání 
na  kroužky). Snažíme se, aby všechny děti, které navštěvují 
ŠD, byly aktivní, plné zájmu a uměly prožívat úspěch a radost. 
Zároveň je učíme, jak se vyrovnat s  prohrou a  případným 
neúspěchem. Pro děti jsme přes prázdniny připravili překvapení 
v  podobě nového nábytku a  žaluzií na  oknech. Prostředí 
školních družin je teď útulné, čisté a pěkně vyzdobené. 

Doufáme, že letošní školní rok bude nejen  pro děti  úspěšný 
a budou se do ŠD těšit stejně, tak jako my. Pamatujte, že hraní je 
pro děti základní činností,  stejně důležitou, jako jídlo a spánek!

Simona Synčáková
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Knihovna
Jak už jsme vás informovali dříve, v  září minulého roku 

se začala budovat přístavba naší knihovny. Vzniklo zde 
nové oddělení pro dospělé čtenáře včetně čítárny, dále pak 
v suterénu prostor pro vzdělávací, ale i kulturní akce a  je zde 
také vytvořený tzv. retro koutek se starými knihami v regálech 
a  na  nástěnkách fotky z  historie knihovny. Byly přemístěny 
počítače a  tiskárna pro veřejnost do  místnosti, ve  které byly 
knihy pro nejmenší děti a v bývalé počítačové místnosti vznikl 
nový dětský koutek, kde se vytvořil prostor nejen na čtení, ale 
i na hraní pro maminky s malými dětmi. 

Pro mládež byl vybudován prostor s  novými regály pro 
knihy. Zde se děti mohou setkávat, číst si, malovat, ale také 
vyrábět různé výrobky. Místnost hned při vstupu do knihovny 
je vyhrazen pro informační účely pro občany a  pro turisty. 
V  těchto prostorách najdete vystaveny na  prodej pohledy, 
hrníčky, svíčky a propisky s logem Dolního Němčí. 

Přijďte se podívat, přečíst si knihu, časopis nebo noviny, 
přijďte s dětmi ukázat jim, kde máme knihovnu. Nacházíme se 
v přízemí Obecního úřadu za hlavními dveřmi nalevo a máme 
otevřeno v pondělí a ve čtvrtek od 8.30 - 18.00 hodin a v pátek 
od 12.30 – 18.00 hodin. V případě jakéhokoliv dotazu volejte 
na telefon 572 648 111 nebo 702 155 121. 

V úterý 12. září 2017 jsme se znovu sešly s našimi nejmenšími 
dětmi „Žížalkami“- na  společném cvičení s  maminkami. 
Před prázdninami jsme se rozloučili se 4 dětmi, které začaly 
navštěvovat mateřskou školu a  přivítaly jsme 2 nové žížalky. 
Máme mezi sebou ještě volná místa, tak pokud některá 
z maminek bude mít zájem, tak nám v knihovně dejte vědět.

Dne 22. září 2017 začal již 2.ročník kurzu Pleteme z papíru. 
Během roku plánujeme celkem šest lekcí, které se vztahují 
k  svátku Všech svatých, k  Vánocím a  k  Velikonocím. Tímto 
se obracím na všechny, kteří by měli zájem prezentovat u nás 
v knihovně své umění, ať už malování, fotografování, pletení, 
háčkování, aby neváhali a přišli se domluvit na spolupráci. 

Dne 3. 10. 2017 v  17.00 hodin se v  knihovně uskuteční 
Beseda o  bylinkách s  paní Vlastou Ondrovou. Jste všichni 
srdečně zváni.

.  NOVÉ KNIHY V KNIHOVNĚ
Beletrie:
Enger Thomas – Smrtelná rána
Robertsová Nora – Pošetilý sen
Vondruška Vlastimil – Vzpoura Goliardů
McBain Ed – Uloupená hvězda
Cimický Jan – Kamarádi
Delaney J. P. – Ta přede mnou
Patterson James – Nerozlučný pár
Mlynářová Marcela – Rozcouraná duše
Theils Lone -  Dívky z trajektu
Rollins James – Sedmá pohroma

Dětská literatura:
Rožnovská Lenka – Kocour Josef
Černá Karin – Tajemství kouzelného keře

Naučná literatura:
Bazalová Barbora – Autismus v edukační praxi
Hudgins Victoria – Bambule kam se podíváš
Atletika – cesta na vrchol
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Dožínky
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Naše nová knihovna
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Z mateřské školy
Slunečné a teplé prázdniny jsou za námi a v naší mateřské 

škole začal nový školní rok. Opět nás čeká spousta nových 
kamarádů, zážitků, rok plný her, učení a zábavných aktivit. 

Ve školním roce 2017-2018 bylo přijato 96 dětí, které jsou 
rozděleny do čtyř tříd. Ve třídě „Berušky“ je 28 dětí ve věku 2-3 
let, o které se starají třídní učitelky Veronika Dufková, Zdeňka 
Trtková a  chůva Martina Bartošová. Ve  třídě „Sluníčka“ je 
27 dětí ve  věku 4-6 let, o  které se starají paní ředitelka Eva 
Kadlčková a  třídní učitelka Dana Talská. Ve  třídě „Motýlci“ 
je 28 dětí ve věku 4-7 let, o které se starají třídní učitelky Eva 
Válková a Jarmila Vlková. V logopedické třídě „Koťátka“ je 13 
dětí ve věku 3-6 let a starají se o ně třídní učitelky Bc. Blanka 
Nováková a Lenka Pochylá. 

O úklid a stravování v MŠ se starají čtyři provozní pracovnice: 
Ilona Šídlová, Božena Baroňová, Denisa Zadubanová a Zdeňka 
Zetková.

Dovolte malé ohlédnutí do  krásných červnových dnů, 
kdy se konal již 6. ročník fotbalového turnaje mateřských 
škol „Školka Cup“ na  travnatém hřišti TJ Dolní Němčí. 
V  slunečném dopoledni se zde utkalo 5 družstev malých 
fotbalistů z okolních mateřských škol. Zpestřením turnaje bylo 
vystoupení šikovných mažoretek z Uh. Ostrohu. Všichni hráči 
bojovali s velikým nasazením a za  své sportovní snažení byli 
odměněni diplomy, drobnými dárky a sladkostmi. Nechybělo 
ani občerstvení, či bouřlivé povzbuzování fandících kamarádů 
i  rodičů. Nebylo důležité zvítězit, ale zúčastnit se a  hezky si 
sportovní akci užít. Všichni byli spokojeni a už se těší na příští 
turnaj.

A  co děti čeká nyní? V  září navštívíme výstavu ovoce 
a zeleniny, na kterou nás pozvali místní zahrádkáři. Tam budou 
mít děti možnost poznávat pomocí všech smyslů různé druhy 
ovoce, zeleniny a květin vypěstovaných v zahrádkách naší obce. 
Nejvíce se vždy děti těší na  sladkou ochutnávku podzimních 
plodů.

Do  naší mateřské školy přijede „Duo Waldini“ se svým 
kouzelnickým vystoupením, do  kterého zapojí i  dětské 
pomocníky.

Pojedeme na podzimní dopolední výlet do Archeoskanzenu 
v Modré, kde se děti seznámí se způsobem života v dávných 
dobách a poznají vodní živočichy, ryby a  rostliny v prostředí 
„Živá voda“.

V  říjnu plánujeme besedu s  myslivci a  opékáním v  areálu 
myslivecké chaty.

Do  naší MŠ přijede „Divadlo pod čepicí“ s  etickými 
pohádkami a  v  rámci „týdne knihoven“ paní knihovnice 
pro nás v  knihovně připravuje pohádkové čtení. Naše 
mateřská škola se zapojila do  projektu České obce sokolské 
„Svět nekončí za  vrátky, cvičíme se zvířátky“, zaměřeného 
na podporu pohybových aktivit dětí. Děti budou během roku 
plnit různé pohybové úkoly.  Každé dítě bude mít svůj deníček 
podle kategorií 1,2,3, kde si za splněný úkol nalepí příslušnou 
samolepku a uvidí tak, co už má splněno a co ho ještě čeká.

Předškoláci se opět zapojí do  vzdělávacího do  programu 
„Malá technická univerzita“, kde si budou pomocí stavebnice 
LEGO rozvíjet technické a  logické schopnosti a  zahrají si 
na architekty, elektrikáře, instalatéry, stavitele věží, mostů, měst 
apod.

Samozřejmě v  rámci nadstandartních aktivit nabízíme 
dětem různé kroužky a aktivity na rozvíjení talentu a nadání 
dětí.

Po  celý školní rok plánujeme pro děti spoustu dalších 
kulturních a sportovních akcí, výlety, besedy, exkurze. Budeme 
se snažit poskytovat kvalitní předškolní vzdělávání a dát dětem 
dostatek prostoru pro jejich všestranný rozvoj.

Přejeme všem dětem klidný a pohodový školní rok a mnoho 
nových zážitků s kamarády a učitelkami ve školce.

Trtková Zdeňka, učit.

Místní knihovna Dolní Němčí  
všechny srdečně zve na 

BESEDU O BYLINKÁCH
s paní Vlastou Ondrovou,

která bude probíhat v prostorách knihovny
dne 3. 10. 2017 v 17.00 hodin. 

Přijďte si poslechnout příjemné povídání  
nad šálkem bylinkového čaje.
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OLDNĚMČAN
Tak se nazývá nový folklorní soubor, který vznikl na podzim 

loňského roku, kdy byli osloveni bývalí tanečníci Dolněmčanu, 
aby vystoupili na  oslavě 50. výročí vzniku národopisného 
krúžku. Slovo dalo slovo a dala se dohromady parta nadšenců, 
kteří začali s nácvikem tanců. Po zdařené akci následoval trénink 
Moravské besedy, se kterou jsme se představili na  X. Farním 
plese a Plese seniorů. Vystoupení skončila a nastala otázka, zda 
budeme pokračovat v činnosti. Pro velké nadšení všech jedeme 
dál. Připojili se k nám další členové a v současné době je nás 
26. Jsou mezi námi i  tací, kteří dojíždí z Nivnice, Uherského 
Brodu, Bystřice pod Lopeníkem, Hluku a Uherského Hradiště. 

Začal perný nácvik na  letošní dožínky, k  tomu přibylo 
vystoupení na Vaření trnek a Slavnostech vína. Opravdu velké 
sousto. Pro lidi, kteří již dlouho netančili nebo pro úplné 
nováčky, nastalo obětování kus svého volného času zkouškám 
tanců a zpěvů. A  to není všechno. Bylo potřeba pořídit nové 
krojové vybavení. Díky Obci Dolní Němčí se pořídily nové 
krpce a kroj nám ušily paní Marie Ježková a Gabriela Mahdalová. 
Hlavním problémem byl hudební doprovod. Poněvadž u  nás 
nepůsobí žádná aktivní cimbálová muzika, museli jsme shánět 
v  okolí. Hudba chybí i  na  zkouškách. Pomáhala nám v  tom 
technická vymoženost, jako je internet, notebook a  bedny. 
S  tímto vybavením jsme nazkoušeli všechny tance. Bylo to 
velmi náročné, ale s lidmi, kteří mají chuť, elán a rozumí si, to 
baví. Jsme taková jedna rodina. Proto se nebráníme přijmout 
mezi sebe i další členy, kteří mají rádi folklór, chtějí se něčemu 
naučit a poznat nové lidi.

S láskou, nadšením a porozuměním to jde líp!

  Jana Fibichrová

NK Dolněmčan
Vážení čtenáři dolněmčanského zpravodaje,

prázdniny utekly jako voda a  my jsme toho v  krúžku opět 
hodně zažili. Ještě před prázdninami, 20. 5. 2017, jsme společně 
s  Folklorním studiem Buchlovice a  Folklorním souborem 
Pentla z  Boršic uspořádali v  Kulturním domě v  Uherském 
Hradišti pořad, nazvaný Vesnický folklór?! Na  jeho reprízu 
se můžete podívat 16. 9. 2017 v Boršicích u Buchlovic, kde se 
budou konat Burčákové slavnosti. Velmi děkujeme Tetičkám 
z Dolněmčí, které si i přes nabitý program našly čas a pomohly 
nám prezentovat obec Dolní Němčí . Rovněž děkujeme  
Martinovi Matušovi a Heleně Zálešákové z Bánova, kteří nás 
hudebně doprovodili při našem novém pásmu německých 
tanců.

Nelenili jsme ale ani o  prázdninách a  2. července 2017 
jsme zorganizovali X. ročník pečení chleba. Bohužel nám 
organizační záležitosti kolem této akce nedovolují vystupovat. 
I když se to na první pohled nezdá, práce máme, jak se říká: 
„jako na  kostele“. Úkoly jsou jasně rozděleny.  Kluci vstávají 
už v pět hodin ráno, aby zatopili v peci a chleba byl upečený 
do křupava. Jiní musí koupit ingredience na těsto a brzy ráno 
jít mísit. Tímto bychom chtěli poděkovat Gastru Hříbek 
a  jeho vedoucímu Martinu Slaníkovi, který nám vyšel vstříc! 
Za  zapůjčení stolů děkujeme Obci Dolní Němčí.  Tak, to už 
máme topiče a  mísiče chleba, ze kterých se nakonec stanou 
i pekaři. A co ti ostatní? Děvčata i chlapci chystají stoly, uklízí, 
utírají prach a podobně. Věřte, že než se Muzeum nachystá, trvá 
to dlouho. Soubory a sbory, které vystupují, se snažíme oslovit 
dlouho dopředu. Letos k nám zavítaly Mistřické frajárky s CM 
Oskoruša a  Folklorní soubor Vlčnovjan spolu s  CM Čardáš. 
Z  domácích spolků jsme opět pozvali Mužský pěvecký sbor 
Dolněmčané a Ženský pěvecký sbor Tetičky z Dolněmčí. Všem 
účinkujícím děkujeme za vydařené odpoledne. J

Po  akci nás čeká úklid prostor  Muzea a  zhodnocení celé 
akce. Letos, i přesto, že se v okolí konalo spoustu akcí, přišlo 
na pečení hodně lidí a program se povedl. 

V  polovině srpna nás čekaly Dožínky s  průvodem 
a tradičním dožínkovým vystoupením. Letos se stali hospodáři 
Zdenka a  František Ježkovi. I  když se zdálo, že se každou 

chvíli rozprší, počasí vydrželo celý průvod a  rozpršelo se až 
po  příchodu krojovaaných na  stadion FK Dolní Němčí. To 
nám ale nevadilo, protože jsme byli schovaní pod velkými 
stany. Zábava se přehoupla do  noci, kdy odcházeli poslední 
návštěvníci. Všem, kteří se jakýmkoliv způsobem spolupodíleli 
na přípravě Dožínek děkujeme.

Po prázdninách jsme se jako tradičně zúčastnili Slováckých 
slavností vína a  otevřených památek v  Uherském Hradišti. 
Letos jste nás mohli vidět jenom v  průvodu, který začínal 
ve Vinohradské ulici. 

Za  krúžek Dolněmčan bych Vám chtěla popřát hezké 
podzimní dny a děkujeme za Vaši přízeň.

Mgr. Taťána Milošová  

. Vážení rodiče,
v předškolním vzdělávání dochází v roce 2017 k podstatným 

změnám. Od  1. září je pro děti nar. 1. 9. 2011 - 31. 8. 2012 
a dříve předškolní vzdělávání povinné.

Každý zákonný zástupce je povinen přihlásit své předškolní 
dítě do  MŠ. Pokud zákonný zástupce nepřihlásí své dítě 
k  povinnému předškolnímu vzdělávání, nebo zanedbává 
péči o povinné předškolní vzdělávání, dopouští se přestupku, 
za který lze uložit pokutu až do výše 5 000,- Kč.

Zákonný zástupce má povinnost zajistit řádnou docházku 
svého dítěte do MŠ, která je v případě naší MŠ stanovena v době 
od  8.00-12.00 hod. a  je povinností ji dodržovat. V  případě 
nepřítomnosti dítěte je povinností zákonného zástupce dítě 
písemně omluvit a odhlásit ze stravování. 

Povinné předškolní vzdělávání je bezplatné, to platí i  pro 
děti s odkladem školní docházky.

Podrobné informace k  povinnému předškolnímu 
vzdělávání naleznete na web. stránkách msdolninemci.cz nebo 
na stránkách www.msmt.cz.

Kadlčková Eva,řed.
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Dožínky v Dolním Němčí
V sobotu 9.8.2017 se konaly v Dolním Němčí dožínky. Akce 

to byla nadmíru vydařená, program bohatý i  navzdory dešti, 
který se spustil po příchodu účinkujících na stadión. Starosta 
prozíravě zajistil obrovské stany, které skryly část obecenstva 
i účinkující. Gazda byl, jak se patří i s gazdenků, Ježek František 
a Zdenka. 

Letošní dožínky navázaly na  dlouholetou tradici dožínek 
v Dolním Němčí. První dožínky se u nás konaly už v roce 1923. 
Materiál k programu dožínek přinesl do obce varhaník Metoděj 
Kadlček, pravděpodobně z Hané. Z úcty k tradici se program 
udržuje v  původní podobě. První gazda byl Štěpán Matůš 
u  járku, potvrdil mně to i  můj otec, který coby třináctiletý 
chlapec pásl u Matůšů krávy. Dožínky poté následovaly vždy, 
když se podařilo sehnat dost mladých lidí, aby se secvičil s nimi 
program. Když jsem se před několika lety snažila zaznamenat 
historii dožínek, čerpala jsem tehdy informace u ještě žijícího 
Antonína Světinského. Vyjmenovával mně jednotlivé gazdy, ale 
pořadí už nevěděl. Byl jím také Leopold Zimčík (za kostelem), 
Jan Šohaj (pod obecním), František Baroň (v  boršické ulici), 
Jan Daněk (na kopečku), František Kadlček starší (u pálenice), 
František Bršlica (Bajoch), Josef Bartoš (na  horním konci) 
a  Josef Kadlček (č.p. 6). Někteří byli i  opakovaně vícekrát. 
Několikrát se dožínky předváděly i mimo obec. 

Když byl gazdů František Baroň, tak se dožínky předváděly 
ve třicátých letech v Luhačovicích. V roce 1947 za gazdy Josefa 
Bartoše byly ve Zlíně. Tenkrát tam auto srazilo jednu dívku a ta 
měla zlomenou nohu. Po  téměř dvacetileté odmlce se bývalí 
členové katolické omladiny domluvili, že by se mělo na tradici 
dožínek navázat. Sehnali mládež i  několik ženáčů a  nacvičili 
tradiční dožínkový program. Gazdů byl Josef Zimčík (Joza). 

Tenkrát nebyl žádný sponzor, vše se mohlo uskutečnit jen 
za veliké pomoci příznivců. Náklady se hradily jen ze vstupného 
a  prodeje masných výrobků na  stadiónu, které vyrobil velký 
příznivec Josef Krhovský. Jeho byly také pevné figuríny „Kača 
s Martinem“. Tyto se dodnes strojí v jeho rodině. Za rok nato se 
dožínky konaly znovu, ale rozhodlo se, že každoroční pořádání 
dožínek je finančně neúnosné. Tyto už, ale pořádal krůžek. 
Gazda byl Jaroslav Kadlček (Hároš), předseda JZD. Ještě v roce 
1969 se dožínková slavnost uskutečnila a  gazda byl Antonín 
Juřenčák (za  kostelem). Poté nastala delší odmlka. Až v  roce 
1979 se znovu tradice obnovila a gazda byl František Přikryl 
a  potom následovali v  roce 1984 František Krhovský, v  roce 
1987 František Hala, v roce 1995 Antonín Kadlček (Komínek), 
v  roce 2000 Antonín Straka, v  roce 2005 Ludvík Šimčík, 
v  roce 2009 Ladislav Stojaspal a  v  roce 2013 Ludvík Šimčík. 
Pokračovaly i  zájezdy s  dožínkovým programem za  hranice 

Dožínky Dolní Němčí 
- gazda Bršlica (Bajoch)

Dožínky Luhačovice 1935 - gazda Baroň

Dožínky Zlín - 1947 - gazda Bartoš

Dožínky Dolní Němčí - 30. léta  
gazda Kadlček (u pálenice)

naší obce. Do  Turej Lůky na  Slovensko, do  Rožnova pod 
Radhoštěm, několikrát do Strážnice. Dnes už konání dožínek 
sponzoruje obec a  přispívá akciová společnost zemědělské 
družstvo Dolní Němčí.  

Marie Ježková
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Chovatelé poštovních 
holubů

Závodní  sezóna starých holubů 2017 je již za námi a nebyla 
vůbec  lehká, nebo  většina závodní sezóny našim holubům 
nepřála nebo měly většinu závodů  jižní větry  a velká vedra 
, což to mělo za následek vynaložení více sil a zároveň jich to 
hnalo více na sever a to mělo následek naletění  více kilometrů 
a  větší  únavu, ale i  přes to se našim chovatelům a  jejich 
holubům dařilo.

Dále jak se umístili naši členové našeho místního spolku 
chovatelů poštovních holubů Dolní Němčí. Naší chovatelé se 
umístili v pásmu 2 do kterého patří náš místní spolek ve kterém 
je 112 chovatelů se umístili následovně: Na  6. místě se umístil 
Kadlček Josef, na  8. místě  Dohnal Václav, na  9. místě ing.
Vojtěšek Ladislav, na  18. místě Kadlček Jaroslav, na  29. místě 
Ježek Antonín  atd. Dále jak se umístili naši chovatelé v celém 
Oblastním sdružení Uherské Hradiště, které má 187 chovatelů: 
Na 16. místě Kadlček Josef, na 18. místě Dohnal Václav, na  26. 
místě  ing.Vojtěšek Ladislav, na  34. místě  Kadlček Jaroslav, 
na 53. místě  Ježek Antonín atd.  

V pořadí ročních holubů se umístil na  5. místě  Kadlček Josef, 
na 16.místě Ježek Antonín a na 21. místě Kadlček Jaroslav. Dále 
v mistrovství krátkých tratí: na 7. místě Kadlček Josef, na 21. 
místě Dohnal Václav, na 25.místě ing.Vojtěšek Ladislav, na 30. 
místě Kadlček Jaroslav atd. Na  středních tratích se umístil 
Kadlček Josef na  5. místě a Kadlček Jaroslav na 17. místě. 

Na dlouhých tratích se umístil Dohnal Václav na 24.místě 
a  ing.Vojtěšek Ladislav na 27. místě. Ve výkonu za  2 roky se 
umístil ing. Vojtěšek Ladislav na 2. mísě s 8511 km a Kadlček 
Jaroslav na 46.místě s 6814 km. 

Ve výkonu za život na 1. místě holub  08-0249-470 Kadlčka 
Jaroslava s 25 487 km a bude také účastníkem Celostátní výstavy 
v  Hluku, kde bude reprezentovat majitele holuba Kadlčka 
Jaroslava, dále místní spolek CHPH Dolní Němčí, obec Dolní 
Němčí a oblastní sdružení CHPH Uherské Hradiště za kterou 
bude vystaven. 

Eso MKS tratí se umístil Kadlček Jaroslav na  11. místě 
a  Kadlček Josef na  18. místě. MKST se umístil na  4. místě 
Kadlček Josef, na 15. místě Kadlček Josef a na 25. místě Dohnal 
Václav.  

V  Olympijských kategorijich se umístili naši členová 
následovně : v kat.  A  na 12 a 13 místě Kadlček Josef. V kat.  
B   na 15 a 22. místě Kadlček Josef, v kat.  C  na 12 místě  ing.
Vojtěšek Ladislav a na 18.místě Dohnal Václav. V kat.  D  na 30.
místě ing Vojtěšek Ladislav, v kat.   E  na 11. místě ing.Vojtěšek 
Ladislav, v kat.  G  na 2. místě  Kadlček Josef, na 3. místě Ježek  
Antonín a na  5. místě  Kadlček Josef. 

Tak vypadala závodní  sezóna  starých holubů našich členů 
místního spolku CHPH Dolní Němčí.  Ještě nám zbývají dolétat 
závody holoubat, které nám končí 17. 9. 2017. To by bylo 
v kostce z naší  závodní činnost Místního  spolku  chovatelů 
poštovních holubů Dolní Němčí.

Za chovatele poštovních holubů  místního spolku  
Dolní Němčí předseda MS  Dohnal Václav

I padesátníci ročníku 1967 
udrželi tradici oslav

Podle aktuálních statistik se v  Čechách a  na  Moravě letos 
dožilo padesáti let 129  853 lidí. Pětapadesát z  nich, včetně 
přiženěných a přivdaných, mělo možnost si své kulaté jubileum 
slavnostně připomenout 17. června v Dolním Němčí. Nakonec 
se nás oslavenců sešlo před zdejší radnicí třiadvacet, kteří spolu 
se svými protějšky, stejně jako generace našich předchůdců, 
absolvovali dlouholetě stanovený harmonogram. Zahájil jej 
přípitek se starostou obce Františkem Hajdůchem na obecním 
úřadě odkud jsme průvodem za  doprovodu dechové hudby 
Dolněmčanka zamířili na  hřbitov. Tam jsme zavzpomínali 
na  své zesnulé ročníky a  kamarády Libora Ježka a  Kamila 
Bršlicu. Následovala bohoslužba v  kostele sv. Filipa a  Jakuba 
sloužená P.  Petrem Hofírkem, po  níž jsme opět průvodem 
zamířili do  kulturního domu. A tam už bez jakýchkoliv oficialit 
propukla bezprostřední zábava, která trvala až do  ranního 
kuropění.

 Všem účastníkům této významné ročníkové připomínky 
bych chtěl poděkovat především za  jejich rozhodnutí 
pokračovat ve výjimečném rituálu padesátinových oslav, jímž je 
Dolní Němčí oproti ostatním obcím v regionu zcela originální. 
Můj dík jim patří také za to, že se všichni bez výjimky postarali 
o skvělou zábavu i její pohodovou úroveň, na což budeme ještě 
dlouho vzpomínat.

Jsem hrdý na  to, že také ročník 1967 dokázal z  hlubin 
minulosti převzít od  svých předků onu pomyslnou štafetu 
pořadatelství této dlouholeté místní zvyklosti a se ctí ji  předal 
svým následovníkům.

Jednou mi moje středoškolská kantorka řekla, že zkušenost 
je nepřenositelná a  ten, kdo ji chce získat, musí si ji doslova 
zažít na  vlastní kůži. A  stejné je to i  v  případě ceremoniální 
oslavy dolněmčanských padesátníků. Ten kdo se jí nezúčastnil, 
netuší, o jak nevšední zážitek se připravil.   

Pavel Bohun
Autor fotky Oldřich Žák
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Dětský den u zahrádkářů
Pravidelně na  zahájení prázdnin pořádáme pro děti svých 

členů dětský den. Většinou se jedná už o jejich vnoučata, o to 
víc jich každý rok přibývá.

Jsou pro ně připraveny různé hry s míčem, s lanem, kužely. 
Táborák se špekáčky, sladké odměny, zmrzlina i  kolo štěstí. 
Malování na obličej, malování křídou i pastelkami.

Akce se účastní i  jejich rodiče a prarodiče, pro všechny je 
připraveno bohaté občerstvení.

Když nám přeje počasí, tak jak letos, těšíme se velkému 
zájmu.

Alena Ang. Světinská

Následující akce:
Srpen - aranžování/suché aranžmá do bedýnky (26. 8.)
Září - Výstava ovoce a zeleniny (24. 9.)
Říjen - zájezd Olomouc (7. 10.)

Naše farnost
Koncem měsíce června  jsme se vydali s  farníky nejen  

naší farnosti na  další farní pouť tentokrát po  slovenských 
poutních místech přes část Polska. Poutí nás duchovně 
provázela blahoslavená sestra Zdenka Schelingová. Tato 
slovenská řeholnice a  mučednice komunistického režimu,  
zářila nevšední láskou k ukřižovanému Kristu, a tu projevovala 
radostnou službou nemocným a kněžím. Navštívili jsme  místa, 
na  která budeme rádi vzpomínat pro svou krásu, historii, 
přírodu, oblast  východního Slovenska a Vysokých Tater. První 
zastávkou byl kostel sv. Jozefa v Krivé, rodiště sestry Zdenky, 
kde jsme mohli uctít i její ostatky. Pokračovali jsme k polskému 
městu Ludzmierz s  nádherným poutním areálem, křížovou 
cestou a sochou Jana Pavla II.. V Zakopaném to byl kostel svaté 
Rodiny a  dřevěný kostel Panny Marie Fatimské. To už jsme 
se pomalu  blížili do  Charitního domu Milosrdných sester 
svatého Kříže v  Dolnom Smokovci, kde jsme byli ubytováni 
po  celou dobu poutě. Další dny to byly poutní místa jako je 
kostel sv. Jakuba v  Levoči s  nejvyšším středověkým oltářem, 
bazilika Navštívení Panny Marie na  Mariánské hoře, poutní 
centrum Lutina, Litmanová, v  Rožňavě to byla Katedrála 
Nanebevzetí Panny Marie, v Prešově konkatedrála sv. Mikuláše 
a  v  Košicích katedrála sv. Alžběty. Někteří zdatní poutníci 
se vydali na  pěší túru do  Vysokých Tater, kde obdivovali 
krásu Popradského a Štrbského plesa. Na zpáteční cestě jsme 
navštívili Ružomberok a Turzovku, kde jsme v novém kostele 
Panny Marie,  Matky církve mohli obdivovat velkou mozaiku 
hlavního oltáře, kterou dokončili před pár dny. Obohaceni 
milostí Boží, posilou a  různými zážitky jsme se po  čtyřech 
dnech vraceli domů  a opět se těšíme na tu další pouť.   

E. Uhrová

 Svědectví o prožité pouti

Proč jsme se vydali na pouť? Odpověď jsme našli v Písmu 
Svatém v Ježíšových slovech: „Pojďte ke mně, všichni, kdo se 
lopotíte a  jste obtíženi, a  já vás občerstvím.“ (Mt 11,28) Jeho 
slova se naplnila. Byli jsme občerstveni. Čekala na nás krásná 
poutní místa, baziliky, kaple, nádherná příroda Vysokých 
Tater. Blízkost Pána Ježíše a  jeho Matky Panny Marie jsme 
vnímali všude. Spolu s  dalšími poutníky jsme vytvořili 
pěkné společenství modlitby a  zpěvu. Patronkou pouti byla 
blahoslavená sestra Zdenka, která v  životě hodně vytrpěla. 
Byla to statečná žena, která se s  láskou obětovala pro druhé. 
Díky modlitební knížečce s  jejími texty jsme byli s  ní stále 
ve  spojení. Pouť jsme obětovali  za  nemocné, které nosíme 
ve  svých srdcích. Zároveň byla i naším  poděkováním Panně 
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Schola Nekonečno  
na Těšanském festivalu

V sobotu 29.7.2017 jsme se zúčastnili hudebního festivalu 
v Těšanech u Brna s názvem „Tajemství révy na hoře s kaplí,“ 
na  který nás pozvali kluci z  Husakova Quarteta, kteří jsou 
hlavní pořadatelé a účastníci akce. Husak Quartet je trio kluků 
hrajicí na smyčcové nástroje z brněnské konzervatoře. 

Hlavní myšlenka této kulturní akce je dána atmosférou 
nevšedního přírodního prostranství s  kaplí nad vinicemi 
a  jezerem a  také konkrétním tématem, jež účastníky celé 
odpoledne provází. Děti měly možnost si vyzkoušet výrobu vína 
a pro dospělé bylo připraveno vinné a klobásové občerstvení.  

Se scholou jsme zazpívali naše oblíbené křesťanské písně, ale 
také světské písně od Tomáše Kluse, Petra Bendeho a skupiny 
Chinaski. Naše vystoupení vyvrcholilo společným zpíváním 
Vody živé od Anety Langerové. Kluci z Husakova Quarteta nás 
doprovázeli svými houslemi a violoncellem. Nezapomenutelný 
hudební zážitek si prožili nejen přítomní posluchači, ale i my. 

Děkujeme klukům, že nás na festival pozvali. Byli bychom 
rádi, kdyby někdy v  budoucnu přijali pozvání do  Dolního 
Němčí na  nějakou pěknou akci, abyste i  vy byli obohaceni 
na duši jejich nezapomenutelným hudebním vystoupením.

Kamila Michalcová

Marii za její ochranu a přímluvu. Děkujeme otci Petrovi a jeho 
pomocníkům, že pouť tak výborně  zorganizovali. Pánu Bohu 
děkujeme za milosti, kterých se nám během našeho putování 
dostalo.               

manželé Michalcovi

Misijní Velehrad 

Ve dnech  4. 7. – 5. 7. 2017 se na Velehradě každoročně koná 
národní pouť k  patronům sv. Cyrila a  Metoděje. Tentokrát 
nás oslovil národní  ředitel  Papežských misijních děl ČR se 
sídlem v Hradci Králové vojenský jáhen p. Leoš Halbrštát. Jeho 
manželka p.  Bronislava Halbrštátová, která se věnuje misiím 
v královohradecké diecézi a dobře zná naši Misijní netradiční 
cukrárnu v  rámci misijního projektu „Děti pomáhají dětem“, 
nás poprosila o  pomoc do  misijního stánku, výrobky našich 
dětí a  napečení perníčků, které se rozdávaly za  dobrovolný 
příspěvek. Tyto peníze opět pomohly nejpotřebnějším 
a nejchudším dětem v různých oblastech světa.  U nás ve farnosti 
byly některé ochotné  maminky a babičky,  které obětovaly svůj 
čas a přinesly na  faru napečené a hezky nazdobené perníčky. 
Další dobrovolnice je zabalily a připravily na tuto akci. Proto 
děkuji ještě jednou všem, kteří se do  této misijní aktivity 
zapojili. I všem zúčastněným na Velehradě v misijním stánku,  
zvláště 4 dětem a maminkám. Těšíme se opět na další projekt 
„Děti pomáhají dětem“.

 Papežské misijní dílo dětí (PMDD)

PMDD je oficiální organizací katolické církve. Heslem 
PMDD je „Děti pomáhají dětem“. Na  celosvětové rovině 
povzbuzuje děti ke starosti o misie, a to modlitbou, vzdělávacími 
aktivitami, finančně a stáváním se misionáři druhých. PMDD 
podporuje duchovní i hmotné potřeby dětí. Dnes je přítomno 
v cca 130 zemích světa, jsou do něho aktivně zapojeny i děti 
z chudých misijních zemí. Počet dětí v jednotlivých projektech 
bývá od několika desítek do mnoha tisíc. Finanční podporou 
přes 3  500 projektů v  Africe, Asii a  Latinské Americe posílá 
PMDD z celého světa pomoc pro více než 4 miliony chudých 
dětí. Projekty zahrnují školy a mimoškolní asistenci nejchudším 
rodinám, katechetickou a  komunitní pomoc v  odlehlých 
oblastech, základní zdravotnickou pomoc a další.

Missio systematicky pečuje o  nejzákladnější potřeby 
dětí, chrání jejich práva a  důstojnost, vychová je tak, aby se 
v dospělosti uměly o sebe postarat.
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Uzávěrka příštího čísla 
Zpravodaje bude 30. 11. 2017.

Hledám ke koupi rodinný dům 
s pěkným pozemkem nebo 
dvorkem, i k rekonstrukci. 

Nabídněte na tel: 604 641 463 

 

Sháním ke koupi byt v této lokalitě. 

Tel: 739 823 546 

Čas hojí rány, čas slzy osuší, 
klid a lásku vnese do duší,
abychom mohli i s úsměvem 
vzpomínat.

Dne 25. září 2017 by oslavil své 
35. narozeniny Marek Daněk. 

S láskou vzpomínají rodiče, bratr 
a všichni, co ho znali a měli ho rádi.

V životě se loučíme mnohokrát, 
s maminkou jen jednou.
Kdybychom si oči vyplakali, 
její už se neohlédnou.

Dne 26. září jsme vzpomněli 
1. smutné výročí úmrtí naší 
milované maminky, babičky 
a  prababičky paní Anny Bršlicové 
a  dne 8. července tomu bylo 50 
let, co tragicky zahynul její manžel 
a  náš drahý tatínek, dědeček  
a pradědeček pan František Bršlica.

Jen kytičku na hrob jim můžeme 
dát, tiše plakat a stále vzpomínat.

S  láskou a  úctou vzpomínají 
dcery Marie, Zdenka a  Eva 
s rodinami.

Vzpomínáme

Prodej disků
Oznamujeme 
občanům, že si 
mohou zakoupit 
na  obecním úřadě disky pro discgolf.
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Na dolněmčanských lúkách
(z dokumentace venkovských zvyků a lidového odívání)

Pod nejvyšším vrcholem bělokarpatského pohoří Velkou 
Javořinou se nachází nejen zdravé lesy, ale také rozsáhlé louky 
proslulé pestrou květenou. K  nejzajímavějším lokalitám se 
řadí i Dolněmčanské (oficiálně Dolnoněmčanské) louky ležící 
na  katastru obce Slavkov. Jedná se o  pozemky dříve náležící 
k  panským državám rodu Lichtenštejnů, které byly patrně 
po pozemkové reformě za první republiky přiděleny obyvatelům 
Dolního Němčí. Obec i  tehdy obklopovala zemědělsky 
vytěžovaná pole bez lučních lokalit, pročež rolníci se při sháňce 
krmiva pro dobytek museli vydávat do  vzdálenějších oblastí. 
Lidé z Dolního Němčí tak byli a dodnes jsou vlastníky parcel 
na  bělokarpatských loukách, které ovšem k  obci katastrálně 
nenáleží. Skryté a  tak trochu zapomenuté dodnes uchovávají 
zvláštní kouzlo. Seno nejen z nich, ale i  z dalších luk v okolí 
Javořiny, to byla zdravá pochoutka pro dobytek. Lidé ho 
používali dokonce k  léčení formou přírodních zábalů. Louky 
na jihovýchodě Moravy byly daleko od průmyslových provozů 
a hospodaření na nich bylo po staletí šetrné. Až do 70. let 20. 
století nebyly narušené těžkou technikou ani hnojením. Jak 
vzpomínají dolněmčanští pamětníci Ludvík Stojaspal (nar. 

1940) a  Marie Ježková (nar. 1936), z  bělokarpatského sena 
byl po  jeho uskladnění provoněný celý dům. To pak děcka 
spokojeně spávala i na hůře. Bodejď by ne. V seně byla nejen 
spousta bylinek, ale třeba i jahodové listí. 

Kosit louky a hrabat seno se z dědiny chodívalo v různém 
počtu. Když bylo mnoho práce, tak se k ní zaučovala i mládež. 
Kosení vyžadovalo určité znalosti i přípravu. Nářadí si člověk 
musel nachystat doma, ale kosu musel brousit průběžně 
v terénu. Nádobce na brousek se říkalo krbík. Hospodáři kosu 
ovšem nejdřív nakuli na  kovadlince zvané babka. Brousek 
totiž jenom porovnává ostří, základ byl v dobrém nakutí, které 
zpravidla trvalo alespoň čtvrt hodiny. Když se šlo na  louky, 
tak jedna kosa se brávala do rezervy pro případ, kdyby se jiná 
zlomila. Pokud se tak stalo, často to bylo v takzvaném krčku. 
Někde může být výrostek trnky a hned je kosa zlomená. Lidem 
přitom tehdy šlo o to, aby pracovní nástroje co nejdéle sloužily. 
Muži zpravidla kosili a  ženy jdoucí za  nimi trávu roztřípaly. 
Muselo se umět kosit tak, aby žena odběračka za  mužem 
koscem neměla tolik práce a  pěkně se jí sbíralo po  trsech. 
Prvoseč na loukách byla v červenci a zpravidla z ní bylo kvalitní 
seno. Když byl sušší rok, tak tráva rostla delší dobu. Druhá seč 
nebo-li otava pak byla v srpnu nebo v září. Důležité bylo nechat 
byliny před prvosečí vykvést a nenarušit tak přírodní koloběh. 
Právě díky šetrnému hospodaření se mnohé bělokarpatské 
louky dodnes uchovaly v dobrém stavu. 

Nad ránem se jezdilo na louky kvůli rose, aby se dobře seklo. 
Někteří kosci byli velmi dobří, i  když sami třeba pole nebo 
louku neměli. Na  noc nebo při horším počasí se seno dalo 
do kopky, a pak když se vyčasilo, vše se opět muselo rozhodit. 
Seno byla potřeba jednou i dvakrát obrátit, aby dobře proschlo. 
Pod širým nebem bylo jen pár dní. Když během schnutí nebylo 
co na práci, lidé si mohli odpočinout. Občerstvovali se vodou 
z okolních studánek nebo si z domu donesli vodu dochucenou 
cukrem a octem. Alkohol si nebrávali. Jak říká paní Ježková, 
po  pivě těžkly ruce a  vínu se v  našem kraji neholdovalo. Jen 
občas se k občerstvení při těžší práci nalévala slivovica. A kdo 
měl rád kafe, v  kapse si nosil k  pokřupání zrnka kávy. Voda 
z  lučních studánek byla a dodnes je velmi chutná. Škoda jen, 
že pramenišť výrazně ubylo. Lidé se z krajiny začali vytrácet, 
vznikly zemědělské areály a  přírodního občerstvení v  terénu 
už nebylo tolik třeba. Lidé si dřív chutné bělokarpatské 
vody víc vážili. Tuto dobu nám připomíná Knížecí studánka 
„Vlasta“, kterou obnovili členové ČSOP Pantoflíček. Nachází se 
na samém konci Slavkovských luk, při mokřadní lokalitě zvané 
Kolo. Na dolněmčanské louky je to od  této krásně obnovené 
studánky pár minut chůze. Přejdete cestu a  přes kousek lesa 
se dostanete na  takzvaný Farský kút – luční zákoutí náležící 
do majetku dolněmčanské farnosti. 

A  jak to bylo s  oblečením kosců? Oproti přiloženým 
fotografiím, dřív nebyly pracovní košile tolik zdobené a nosily 
se bez vyšívaných límečků. Slamák proti slunci a  pevné boty 
do  terénu však byly nezbytností. Na  přiložených fotografiích 
jsme se pokusili rekonstruovat situace spjaté se sečením 
bělokarpatských luk. Národopisnou konzultantkou byla Marie 
Ježková a fotografkou Petra Hajdůchová. 

Děkujeme i  všem zúčastněným figurantům, kterými byli 
členové lidových pěveckých sborů. Za muže Petr Kadlček, Josef 
Kolísek, Martin Matuš a pamětník Ludvík Stojaspal. Za ženy 
Anna Borýsková, Marie Cmolová, Věra Daňková, Anežka 
Fojtíková a  opět Marie Ježková. Zvěčnit se na  fotografiích 
z  Dolněmčanských luk nechal i  koordinátor projektu. Všem 
za krásnou luční spolupráci velké díky. 

Petr Slinták

Ceník a podmínky pro zveřejnění inzerce v obecním 
zpravodaji schválený Radou obce Dolní Němčí 15. 8. 2016

Celá stránka  (A4) komerčního ČB inzerátu:     5 000 Kč
Půl stránky    (A5) komerčního ČB inzerátu:     3 000 Kč
Čtvrt stránky (A6) komerčního ČB inzerátu:     1 500 Kč
Menší než      (A6) komerčního ČB inzerátu s možností
manipulace inzerátu do textu:               500 Kč
Inzeráty typu hledám, pronajmu, prodám, koupím, děkuji:      
 - pro občany Dolního Němčí             zdarma
  - pro cizí občany               500 Kč
Inzerce politických stran a hnutí:             NE
           Úhrada za komerční inzerát se vybírá předem.

Inzerci (ČB) 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.

Pozvánka na připravované akce  říjen – prosinec 2017

15. 10. 2017 Netradiční cukrárna - kulturní dům
21. 10. 2017 Skupina Reflexy- kulturní dům
11. 11. 2017 Poslední leč - kulturní dům
24. 10. 2017 Lampionový průvod
  4. 11. 2017 Beseda s důchodci - kulturní dům
24. 11. 2017 Výstava poštovních holubů - kulturní dům
  3. 12. 2017 Adventní jarmark s rozsvěcováním 
  vánočního stromu
  9. 11. 2017 Žákovský Mikulášský turnaj v šachu - KD
  9.-10. 12. 2017 Vánoční výstava prací žáků ZŠ a ZUŠ
16. 12. 2017 Vánoční koledování – Muzeum Na Mlýně
17. 12. 2017 Vánoční koncert – Dechová hudba
  Dolněmčanka - kulturní dům
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Vaření  trnek  Oldněmčan

Pouť  ke  sv.  Anně1. A  třída

1. B  třída

Vítání  občánků Vaření  trnek

Pečení  chleba
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