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Vážení spoluobčané,
tento svůj úvodník nemůžu začít jinak než tím, co nám 

přinesla sobota 15. září. V  Luhačovicích jsme při vyhlášení 
výsledků celostátního kola soutěže Vesnice roku v  konkurenci 
dalších dvanácti vítězů krajských kol získali prvním místo, a tím 
titul Vesnice roku 2018 !

K tomu jsme získali i Cenu veřejnosti.
Nemůže ovšem zaniknout ani důvod, proč jsme se 

do celostátního kola dostali.  Po návštěvě krajské komise 21. 6. 
2018 následovalo vyhlášení výsledků v pondělí 25. 6. 2018 a my 
jsme získali Zlatou stuhu pro vítěze krajského kola. Navíc naše 
knihovna získala Diplom za moderní knihovnické a informační 
služby a  postoupila do  celostátního kola. Na  základě těchto 
výsledků jsme se stali pořadateli slavnostního vyhlášení, které 
se konalo v neděli 5. srpna v Kulturním domě, kde byla oficiálně 
předána všechna ocenění, proběhl krátký kulturní program 
a pokřtili jsme i novou knihu „Dolní Němčí Slovem i obrazem“. 
Odpoledne oslava pokračovala v areálu myslivny. Po krásném 
odpoledni, kde se bavily hlavně děti, následoval koncert 
Hradišťanu a Jiřím Pavlicou a večerní zábava s ohňostrojem.

Po  nedělní oslavě jsme se ihned začali připravovat 
na celostátní kolo, které se u nás konalo ve čtvrtek 6. září od 8.00 
do 12.00 hodin. I když čas pro návštěvu hodnotitelské komise byl 
čtyři hodiny, byly jednotlivé zastávky poměrně krátké a téměř 

v poklusu. Přesto jsme stihli ukázat vše, co jsme si naplánovali, 
včetně závěru v  kulturním domě, kde jsme předvedli ukázku 
hodů s  právem se závěrečným tancem, kterého se zúčastnili 
i  všichni členové komise. A  pak jsme nervózně všichni čekali 
na vyhlášení v Luhačovicích.

Součástí sobotního vyhlášení  byl i  Jarmark venkova, kde 
se prezentovali všichni vítězové krajských kol. Nádhernou 
atmosféru celého dne uvidíte na fotkách uvnitř Zpravodaje.

Děkuji všem, kteří se jakkoli zasloužili o vynikající prezentaci 
jak v  krajském kole, tak i  v  celostátním klání. Také vám všem, 
kteří se staráte o čilé kulturní, společenské i sportovní dění v naší 
obci, pečujete o své domy i jejich okolí.

Dolní Němčí je v letošním ročníku z 228 obcí nejlepší, važme 
si tohoto ocenění a buďme na to patřičně hrdí.

Věřím, že tento úspěch povzbudí všechny z  Vás, kteří se 
aktivně podílíte na pestrém životě v obci a že přivede do našich 
spolků i nové členy tak, abychom i nadále byli krásným místem 
k životu a aby se v Dolněmčí žilo velmi dobře.

Protože při všech oslavách neutichl ani běžný život, je třeba 
Vás informovat, jak daleko pokročily naše plány pro letošní rok.

Finišují práce na  inženýrských sítích v  ul. Boršické a  začala 
i oprava zbývajícího úseku silnice v ulici.

V těchto dnech zahájily práce na opravě komunikací v ulicích 
Na Okluku, Příční a Pod Hájkem.

Od  srpna se naplno pracuje 
na  projektu výsadby zeleně 
v  extravilánu a  výstavbě 
mokřadů ve Dřínku. Na výstavbě 
hřiště se práce zdržely kvůli 
problémům s  podložím pod 
opěrnou stěnou, ale i  zde se 
dokončuje návrh opatření, aby 
se mohla co nejdříve stavba 
dokončit. SPÚ intenzivně 
pracuje na Polní cestě C 15.

Protože 5. a 6. října   proběhnou 
volby do  zastupitelstva obce, 
děkuji všem jeho současným 
členům za  velmi dobrou 
spolupráci v  celém končícím 
volebním období. Volební 
místnosti budou opět v základní 
škole.

Přeji Vám krásný podzim 
a  radost z  našeho společného 
úspěchu.

Ing. František Hajdůch, 
starosta obce
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Návštěva hodnotící komise krajského kola soutěže

Vesnice Zlínského kraje roku 2018 ze dne 21. 6. 2018
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Z jednání Rady obce
Anonymizace provedena v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb.

Výpis usnesení 78. schůze Rady obce konané dne 11. 6. 2018 
v kanceláři obecního úřadu

Usnesení č. 78/2018/02  
Rada obce Dolní Němčí schvaluje zařazení žádosti p.  A. S., 
Vlčnov o  pronájem bytu v  DCHB Dolní Němčí do  seznamu 
žadatelů.

Usnesení č. 78/2018/03  
Rada obce Dolní Němčí schvaluje zařazení žádosti p.  O. 
S., Dolní Němčí o  pronájem obecního bytu v  Dolní Němčí 
do seznamu žadatelů.

Usnesení č. 78/2018/04  
Rada obce Dolní Němčí schvaluje zařazení žádosti p.  I. H., 
Dolní Němčí o  pronájem obecního bytu v  Dolní Němčí 
do seznamu žadatelů.

Usnesení č. 78/2018/05  
Rada obce Dolní Němčí schválila finanční dar na zajištění vody 
na poutním místě u sv. Antonínka Matici svatoantonínské z.s., 
Blatnice pod Sv. Ant., ve výši 7.000,- Kč.

Usnesení č. 78/2018/06  
Rada obce Dolní Němčí schvaluje finanční dar obci Starý 
Hrozenkov na Kopaničářské slavnosti 2018, ve výši 5.000,- Kč.

Usnesení č. 78/2018/07  
Rada obce Dolní Němčí schvaluje finanční příspěvek na 
,,Slavnosti na Velké Javořině 2018“ ve výši 10.000,- Kč.

Usnesení č. 78/2018/08  
Rada obce Dolní Němčí schvaluje cenovou nabídku 
ing.  Jaroslava Kunčíka, Uherský Brod - Těšov na  zhotovení 
projektové dokumentace v ulici Hlucké, severní větev.

Usnesení č. 78/2018/09  
Rada obce Dolní Němčí schvaluje cenovou nabídku f. WEBER 
EU s.r.o., Frýdek Místek na tlakovou očistu fasády na ZŠ a ZUŠ 
DN(severní část pavilonu MŠV), včetně impregnace.

Usnesení č. 78/2018/10  
Rada obce Dolní Němčí schvaluje vyvěšení vlajky Moravské 
národní obce, z.s. dne 5. 7. 2018.

Usnesení č. 78/2018/11  
Rada obce Dolní Němčí schvaluje cenovou nabídku IS Projekt, 
Uh. Brod na zajištění VŘ, TDI a KOO BOZP na akce Místní 
komunikace ulice Příční a  Na  Okluku, Dolní Němčí, ZŠ – 
výtah a ZŠ – bazén - soc. zař., MK Hlucká a  ÚSES dle přílohy.

Usnesení č. 78/2018/12 
Rada obce Dolní Němčí schvaluje dodatek č.1 smlouvy o dílo 
s firmou F.R.Z. agency, s.r.o., Brno. 

Usnesení č. 78/2018/13  
Rada obce Dolní Němčí schvaluje přidělení bytu č. 303 v DCHB 
Dolní Němčí p. J. M., Dolní Němčí od  19. 6. 2018.

Usnesení č. 78/2018/14  
Rada obce Dolní Němčí schvaluje smlouvu o  právu provést 
stavbu vodovodní přípojky na pozemcích p.č. 2295/6, 4161/4, 
2268/186 v k.ú. D.N. mezi obcí D.N. a M. M., Dolní Němčí.

Výpis usnesení 79. schůze Rady obce konané dne 16. 7. 2018 
v kanceláři obecního úřadu

Usnesení č. 79/2018/02  
Rada obce Dolní Němčí schvaluje zařazení žádosti p. B. F., Dolní 
Lhota o  pronájem bytu v  DCHB Dolní Němčí do  seznamu 
žadatelů.

Usnesení č. 79/2018/03  
Rada obce Dolní Němčí schvaluje zařazení žádosti p.  M. C.  
a  p.  N. S., Dolní Němčí o  pronájem obecního bytu v  Dolní 
Němčí do seznamu žadatelů.

Usnesení č. 79/2018/04  
Rada obce Dolní Němčí schvaluje zařazení žádosti p.  N. S., 
Dolní Němčí a R. Z., H.L.  o pronájem obecního bytu  v Dolní 
Němčí do seznamu žadatelů.

Usnesení č. 79/2018/05  
Rada obce Dolní Němčí schvaluje zařazení žádosti p.  M. 
U., Dolní Němčí o  pronájem obecního bytu v  Dolní Němčí 
do seznamu žadatelů.

Usnesení č. 79/2018/06  
Rada obce Dolní Němčí schvaluje uzavření hromadné licenční 
smlouvy o veřejném provozování s OSA, z.s., Praha 6 na rok 
2018.

Usnesení č. 79/2018/07  
Rada obce Dolní Němčí souhlasí s  vydáním kladného 
stanoviska k  napojení RD budovaného na  pozemku st. 269 
na veřejné sítě na pozemcích obce p.č. 1066/76 a 1066/85 a se 
zřízením sjezdů k RD a garáži z těchto pozemků.

Usnesení č. 79/2018/08  
Rada obce Dolní Němčí schvaluje dodatek č.1 ke  smlouvě 
o  dílo č 18/2017 ze dne 25.9.2017 mezi obcí Dolní Němčí 
a SVS- CORRECT spol. s r.o.,  Bílovice.

Usnesení č. 79/2018/09  
Rada obce Dolní Němčí schvaluje pořízení krojového vybavení 
pro Dechovou hudbu Dolněmčanka dle žádosti.

Usnesení č. 79/2018/10  
Rada obce Dolní Němčí zamítla žádost Českého červeného 
kříže, Praha o  finanční příspěvek na  vydání brožury 
„Omalovánky první pomoci“.

Usnesení č. 79/2018/11  
Rada obce Dolní Němčí schvaluje smlouvu o  budoucí 
smlouvě o  zřízení služebnosti mezi Českou telekomunikační 
infrastrukturou a.s., Praha 3 a obcí Dolní Němčí.

Usnesení č. 79/2018/12  
Rada obce Dolní Němčí schvaluje smlouvu o dílo na manažerské 
řízení projektu ,,Realizace prvků ÚSES v  k.ú. Dolní Němčí“ 
mezi obcí DN a MAS Východní Slovácko,z.s., Suchá Loz.
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Usnesení č. 79/2018/13  
Rada obce Dolní Němčí schvaluje smlouvu č.: OT-
014330046204/001 o zřízení věcného břemene mezi obcí Dolní 
Němčí a E.ON Distribuce a.s., České Budějovice. 

Usnesení č. 79/2018/15  
Rada obce Dolní Němčí schvaluje zprávu o  prověrce BOZP 
v MŠ Dolní Němčí pro rok 2018/2019.

Usnesení č. 79/2018/16  
Rada obce Dolní Němčí schvaluje program slavnostního 
vyhlášení výsledků krajského kola soutěže ,,Vesnice roku 2018“ 
dne 5. 8. 2018 v Dolní Němčí.

Usnesení č. 79/2018/17  
Rada obce Dolní Němčí schvaluje NS a  smlouvu o  budoucí 
smlouvě o  zřízení služebnosti s  Povodím Moravy s.p., Brno 
na stavbu „Místní komunikace ulice Příční a Na Okluku, D.N..

Výpis usnesení 80. schůze Rady obce konané dne 6. 8. 2018 
v kanceláři obecního úřadu

Usnesení č. 80/2018/02  
Rada obce Dolní Němčí schvaluje zařazení žádosti p.  E. 
K., Dolní Němčí o  pronájem bytu v  DCHB Dolní Němčí 
do seznamu žadatelů.

Usnesení č. 80/2018/03  
Rada obce Dolní Němčí schvaluje zařazení žádosti p.  A. 
F., Dolní Němčí o  pronájem bytu v  DCHB Dolní Němčí 
do seznamu žadatelů.

Usnesení č. 80/2018/04  
Rada obce Dolní Němčí schvaluje zařazení žádosti p.  A. 
F., Dolní Němčí o  pronájem bytu v  DCHB Dolní Němčí 
do seznamu žadatelů.

Usnesení č. 80/2018/05  
Rada obce Dolní Němčí schvaluje zařazení žádosti p.  A. Š., 
o pronájem bytu v DCHB Dolní Němčí do seznamu žadatelů.

Usnesení č. 80/2018/06  
Rada obce Dolní Němčí schvaluje smlouvu o zřízení věcného 
břemene mezi obcí Dolní Němčí a  E.ON Distribuce, České 
Budějovice č. OT- 014330046699/001.

Usnesení č. 80/2018/07  
Rada obce Dolní Němčí bere  na vědomí požadavky SVK a.s., 
U.H. na  potřebné rekonstrukce některých zařízení na  ČOV 
v D.N. a rozhodla zařadit požadavek do rozpočtu obce na rok 
2019.

Usnesení č. 80/2018/08  
Rada obce Dolní Němčí schvaluje program jednání 20. ZO 
Dolní Němčí dne 23. 8. 2018.

Usnesení č. 80/2018/09  
Rada obce Dolní Němčí zamítla žádost dechové hudby 
Dolněmčanka o  provedení úpravy akustiky v  klubovně 
v podkroví KD.

Usnesení č. 80/2018/10  
Rada obce Dolní Němčí schvaluje výsledek výběrového řízení 
na akci „Místní komunikace ulice Příční a Na Okluku, D.N.“. 
Vítěznou nabídku podala fy. Eurovia a.s., Louky, Zlín. 

Usnesení č. 80/2018/11  
Rada obce Dolní Němčí souhlasí se záměrem fy. E.ON 
Distribuce, České Budějovice na realizaci stavby „Dolní Němčí, 
Pochylý, kabel NN“ v lokalitě Pod Vodojemem.

Usnesení č. 80/2018/12  
Rada obce Dolní Němčí schvaluje odměnu za  1. pololetí 
ředitelce MŠ p. E. K.

Usnesení č. 80/2018/13  
Rada obce Dolní Němčí schvaluje cenu knihy Dolní Němčí 
slovem i obrazem ve výši 450,- Kč.

Usnesení č. 80/2018/15  
Rada obce Dolní Němčí schvaluje žádost Mateřské školy 
Dolní Němčí o povolení výjimky z počtu dětí pro školní rok 
2018/2019, dle přílohy.

Usnesení č. 80/2018/16 
Rada obce Dolní Němčí schvaluje platový výměr ředitelky MŠ 
Dolní Němčí od 1. 8. 2018.

Usnesení č. 80/2018/17  
Rada obce Dolní Němčí schvaluje výzvu k  podání nabídky 
a  zadávací podmínky na  akci „Místní komunikace ulice 
Hlucká, Pod Hájkem, Dolní Němčí“. 

Usnesení č. 80/2018/18  
Rada obce Dolní Němčí schvaluje dohodu o  provedení 
archeologického výzkumu č. dohody zhotovitele A – 1809, se 
Slováckým muzeem v  Uherském Hradišti, Uherské Hradiště 
na stavbě „Realizace prvků ÚSES, k.ú. Dolní Němčí“.

Vyhlášení výsledků soutěže  

Vesnice Zlínského kraje roku 

2018 ze dne 25. 6. 2018
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Předávání ocenění vítězi soutěže Vesnice Zlínského kraje 

roku 2018 ze dne 5. 8. 2018 v kulturním domě
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Odpolední program po předávání ocenění vítězi soutěže  

Vesnice Zlínského kraje roku 2018 ze dne 5. 8. 2018 na myslivně
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Voda, voda, voda...
Trochu začínající problém je v poslední době s nedostatkem 

vody a  vodními zdroji. U  nás jsme zatím  nedostatek vody 
pro svoji běžnou potřebu nepocítili ani my jako občané, ani 
zemědělci pro produkci  polních plodin jako základní složky 
k výrobě potravin pro lidskou výživu a krmiv pro hospodářská 
zvířata sloužící opět k výrobě běžných potravin. Jak celosvětově, 
tak v Evropě, tak i v některých oblastech České republiky je ale 
nedostatek vody problémem.

Abych se ale vrátil k vodě u nás, kde Program rozvoje obce 
Dolní Němčí uvádí průměrný roční úhrn srážek 650 – 800 mm. 
Podle mých měření kalibrovaným srážkoměrem bylo mezi 
lety 1994 a 2013 sedmkrát pod 650 mm za rok, 3x méně než 
600 mm a jen jedenkrát nad 800 mm – to bylo v roce 1997 kdy 
byla u nás velká povodeň. Ostatní roky byly srážky v rozmezí 
650 – 800 mm. Od roku 2014 až do roku 2017 bylo již bohužel 
každý rok pod 600 mm srážek. To není moc potěšitelné.

Je pravdou, že „štěrky“ v Ostrožské Nové Vsi odkud máme 
veškerou vodu do  domácností, jsou obrovským zásobníkem 
vytvořeným řekou Moravou, která tento zásobník také zatím 
stále doplňuje. Ale i  velké řeky mohou mít dnes nedostatek 
vody jak slýcháme ze sdělovacích prostředků nebo známe 
z vlastních zkušeností. Osobně bych nevěřil, že i Dunaje se to 
bude týkat. Teď o prázdninách jsem si zaplatil jednodenní výlet 
parníkem z Bratislavy do Vídně. Týden před plavbou mi sdělila 
cestovní kancelář, že plavba se nekoná, protože Dunaj nemá 
dost vody. 

Voda je společně se vzduchem a  sluncem jednou ze 
základních podmínek života na Zemi. A tak je dobré se občas 
zamyslet, jestli se nesprchuji zbytečně dlouho, nezalévám 
trávník zbytečně moc nebo zda je vůbec nutné jej zalévat...

Ing. Miloš Šťastný, komise životního prostředí

O smyslu mezinárodního 
partnerství

V  minulém roce jsme v  rámci besed občanské a  osvětové 
komise uspořádali v  Dolním Němčí setkání se zástupci 
spolku Nilibu. Tento spolek sídlí v sousední Nivnici a pečuje 
o  mezinárodní partnerství, jež bylo díky spolupráci škol 
navázáno s  francouzským městečkem Lion d´Angers 
a  německým městečkem Bad Buchau. Jelikož se jedná 
o  příkladně fungující systém mezinárodní družby, dovoluji 
si následujícím textem navázat na  proběhlou besedu úvahou 
o smyslu podobných partnerství.    

Mezinárodní partnerství měst, obcí nebo podniků 
i  v  dobách před rokem 1989 bylo běžnou součástí sociálně-
ekonomické reality tehdejšího Československa. Tehdy utvářely 
tato partnerství především subjekty ze států takzvaného 
socialistického bloku. Po  Sametové revoluci se geopolitická 
situace změnila, a  tak došlo i  k  zániku mnohých družeb. 
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Po rozpadu Československa se přechodně narušily také mnohé 
česko-slovenské vztahy. Ostatně transformační 90. léta se 
nesla v duchu jiných témat než navazování družebních aktivit. 
Situace se začala měnit se snahou České republiky o  sblížení 
se západem. Stabilizovaly se nejen vztahy se sousedy, ale 
byla též snaha navázat užší kontakty se zeměmi, které začaly 
ve středovýchodní Evropě investovat. Sbližování zemí na obou 
stranách někdejší „železné opony“ po  vstupu našeho státu 
do  Evropské unie ještě posílilo. Dnes mnohá města či obce 
udržují kontakty právě se západoevropskými partnery. Má to 
svou logiku, neboť rozdělení Evropy v dobách takzvané studené 
války mentálně rozpůlilo kontinent, který byl v  minulosti 
komunikačně provázán. Potřeba vzájemného poznání 
a pochopení mezi různými částmi Evropy je tedy v zájmu všech 
členů Evropské unie. 

Shodou okolností se i obci Nivnice před řádkou let podařilo 
navázat nové partnerství - s  francouzským městečkem Lion 
D´Angers  a  s  jihoněmeckým lázeňským městečkem Bad 
Buchau. Začalo to spoluprací škol, která se posléze rozšířila 
na družební (twinningové) aktivity vedení obcí a  jednotlivců 
zastřešených občanským spolkem Nilibu. Díky tomu během 
uplynulých let proběhla řada vzájemných návštěv, čímž se 
rozvinulo přátelství mezi občany i  rodinami. Při zpětném 
pohledu se dá říci, že navázání 
družby s partnerskými obcemi 
ve  Francii a  Německu bylo 

šťastnou volbou. Jak Lion D´Angers tak i  Bad Buchau leží 
ve  vyspělých evropských regionech s  vysokou životní úrovní 
i  dobře fungující správou místní a  regionální. Partnerství 
právě s  nimi tedy skýtá výjimečný potenciál pro předávání 
zkušeností i získávání inspirací. Mnohé v tomto ohledu mohou 
nabídnout i  svérázné a  pestré Slovácko. Přátelé z  Německa 
i  Francie za  poslední léta jistě vnímají slibný rozvoj našeho 
regionu i  jeho potenciál, který je přitom využit jen částečně. 
Inspirace z  Německa a  Francie nám mohou pomoci právě 
v získávání know-how (jak na to) při rozvoji obcí, vztahů mezi 
obcemi, podnikateli a koneckonců i vztahů mezilidských. Mezi 
Lionem a Bad Buchau se partnerství rozvíjí už od 80. let a  je 
to znát. Oboustranné vazby jsou silné, vedoucími představiteli 
obcí jednoznačně podporované a  občany vítané. Příkladem 
vzájemné přízně i  obětavosti francouzského i  německého 
městečka budiž letošní štafetový běh, při kterém běžci ze země 
galského kohouta doprovázeni autokaravany překonali během 
několika dní vzdálenost přes 1000 km. Radost z  uskutečnění 
této organizačně i fyzicky náročné akce měli přímo i nepřímo 
zúčastnění náramnou. Podělili se o  ni s  ostatními nejen 
na  náměstí v  Bad Buchau, ale také při společenském večeru 
v tamním kulturním sálu. 

Letošního partnerského programu v  jihoněmeckém 
městečku se zúčastnilo také sedm zástupců ze spolku Nilibu, 
kde tvoří členskou základnu nejen občané Nivnice, ale také 
příznivci aktivit spolku z jiných blízkých obcí. Program byl jako 
vždy kvalitní. Po příjezdu do Bad Buchau nás čekalo přivítání 
na  upraveném náměstí a  společná večeře v  jednotlivých 
rodinách. Na druhý den jsme se autobusem přepravili do města 
Ravensburg ležícího stejně jako Bad Buchau v  historickém 
regionu Horní Švábsko. Tam jsme se mohli připojit k exkurzi 
nebo si vyšlápnout na jednu z tamních kamenných věží, odkud 
je krásný výhled až k  Bodamskému jezeru. Pozornější zaujal 
pohled na velkou turistickou vzducholoď přistávající ke kotvišti. 
Úprava centra starobylého města byla německy důkladná a smysl 
pro funkčnost a pořádek byl patrný na každém kroku. Dostali 
jsme se dokonce do  jednacího sálu městského zastupitelstva, 
kde byly drobnými výtvarnými artefakty připomenuty i místní 
řemeslnické a  cechovní tradice. Třetího dne dostali účastníci 
družby možnost rozhodnout se pro jednu ze tří nabízených 
exkurzí přímo v  Bad Buchau. Někoho nalákala místní škola, 
jiného klinika fungující v  lázeňském areálu. Další si vybrali 
návštěvu strojírenské firmy Kessler vyrábějící elektromotory. 
Tam návštěvníky zaujala precizní organizace práce i špičková 
kvalita výrobků společnosti mající pobočky v řadě zemí světa. 
Příkladné bylo také zvláštní výrobní oddělení, jakýsi firemní 
„učňák“, ve kterém se k přestupu do ostré výroby připravovali 
noví zaměstnanci. Nás potěšila i  skutečnost, že zakladatel 
firmy pocházel z  obce od  Zhořelce v  Horní Lužici, z  vesnice 
na  hranici severních Čech. Vystudoval strojařinu v  Praze 
a v Brně a po druhé světové válce po rozdělení Německa své 
podnikání přesunul ze Saska právě do Bad Buchau, které náleží 
do spolkové země Bádensko-Württenbersko. Po inspirativních 
exkurzích, svačině a promítání fotografií z družebních akcí v sálu 
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ZŠ a ZUŠ
Vážení rodiče a přátelé školy,
3. září v 9 hod jsme zahájili školní rok 2018/2019 tradičně 

na školním hřišti. Ještě 15 minut před touto dobou to vypadalo, 
že poprvé v 45leté historii školy proběhne slavnostní zahájení 
ve  třídách.  Naštěstí radarová předpověď vyšla do  puntíku 
a  vyjma několika málo kapek jsme vše zvládli bez úhony. 
Kromě žáků a spousty rodičů a dalších rodinných příslušníků 
naše pozvání přijali Ing.  František Hajdůch a  Josef Tinka, 
starosta a místostarosta Dolního Němčí, Mgr. Libor Švardala, 
starosta Slavkova, Bohuslav Vávra, starosta Boršic u  Blatnice 
i Ing. Milan Zelinka, předseda školské rady.

Než vás seznámím s  aktuální situací, dovolte krátké 
ohlédnutí za uplynulým školním rokem. Na ZŠ se vzdělávalo 
307 žáků v 7 třídách na prvním stupni a 8 třídách na druhém 
stupni. Vyučovalo celkem 24 učitelů, 4 asistentky pedagoga, 
speciální pedagog, školní asistent a 3 vychovatelky.

187 žáků získalo v prvním pololetí vyznamenání, ve druhém 
pololetí jich bylo 181.

V  prvním pololetí i  druhém pololetí nebyly uděleny 
z chování jenom jedničky, ale v každém pololetí byl udělen 2. 
stupeň chování.

Za II. pololetí bylo uděleno několik pochval a výchovných 
opatření. Od  třídních učitelů za  pomoc při vánoční výstavě, 
za umístění v olympiádách a soutěžích, za aktivitu ve vyučování, 
vzorné plnění povinností, sportovní soutěže, za  pomoc 
spolužákovi, za  vzorné chování a  za  zlepšení prospěchu. Ale 
také 12x napomenutí třídního učitele za nevhodné chování vůči  
spolužákovi a vyučujícímu, za zapomínání  pomůcek do výuky,  
za  opakované přestupky proti školnímu řádu, 16x  důtka 
třídního učitele za neomluvené hodiny, nošení nedovolených 
předmětů do  školy, nevhodné chování k  vyučujícímu, dále 
5x důtka ředitele školy za  užití návykové látky, za  držení 
a  manipulaci s  elektronickou cigaretou, dále za  neplnění si 
povinností a porušení kázně.

Každý rok vyhodnocujeme nejlepší sportovce školy. 
Za  minulý školní rok se jimi stali v  mladších žácích Jan 
Klabačka V.B, Simona Zimčíková IV. třída, ve starších žácích 
Oliver Mikulička VIII. A, Iveta Valková IX. A.

místního evangelického sboru, jsme měli možnost navštívit 
přírodní lokalitu u jezera Federsee – lesík Wackelwald rostoucí 
na rašelině. Po pěšinách houpavého háječku nás provedl jeden 
z místních občanů, pan Einstein. I kvůli tomuto příjmení asi 
není náhodou, že právě v Bad Buchau žili po několik let také 
rodiče světoznámého fyzika Alberta Einsteina, o čemž svědčí 
pamětní deska na jednom z místních domů. Až do druhé světové 
války totiž v městečku žila silná židovská komunita. Večer nás 
čekal serenádní koncert místní dechové kapely. Atmosféra 
na prostranství za místním gymnáziem byla družná a převážně 
mladí muzikanti hráli báječně. Užili jsme si klasických melodií 
i filmových skladeb. Čtvrtý den našeho pobytu byla sobota a tu 
tradičně účastníci družby tráví s rodinami, které je hostí. Mě se 
naskytla možnost cyklovýletu do okolí nebo návštěvy místního 
archeologického muzea doplněného malým skanzenem. Zvolil 
jsem si návrat do minulosti a nadto se pak i  s dalšími prošel 
po dřevěném chodníku vedoucím od muzea až do střední části 
přilehlého jezera obrosteného rozlehlými rákosinami. Bylo 
zajímavé sledovat, jak místní zachází s historickým i přírodním 
dědictvím, vidět vkusnou muzejní expozici i  se dozvídat, jak 
zde řeší problémy s  vysychajícím jezerem nebo ekologickou 
zátěží z  minulosti. Nejen u  nás se totiž i  tak přírodně cenné 
lokality dříve zavážely komunálním odpadem… V  sobotu 
odpoledne jsme se stihli ještě podívat na poutní místo Bussen, 
které pro hornošvábské patrioty má podobný význam jako 
pro patrioty slovácké kopec Svatého Antonínka. Sobotní 
večer patřil společenské akci v  kulturním domě, vzájemným 
zdravicím, pohoštění všech zúčastněných a  volné zábavě při 
reprodukované hudbě. Byl to poslední večer našeho družebního 
pobytu, a  tak jsme se vnitřně připravovali na  to, že krásná 
několikadenní akce končí. Francouzi odjeli z  Bad Buchau 
v  neděli ráno a  my jsme vyrazili do  České republiky během 
dopoledne. Během uplynulých dnů jsme v jihoněmeckém Bad 
Buchau tedy zažili ledacos včetně atmosféry fandění a  oslav 
nemála zdejších chorvatských usedlíků a gastarbeiterů slavících 
postup jejich národního týmu do  finále mistrovství světa. 
Francouzi začali naplno slavit až v neděli večer, ale toho jsme 
už svědky nebyli. Přes Bavorsko a Rakousko jsme se v pořádku 
vrátili i  na  Moravu s  vědomím, že družební pobyt nám opět 
dal mnoho pozitivního. Je-li člověk pohoštěn, je vhodné se stát 
někdy i hostitelem, a tak jsme se po návratu ve spolku Nilibu 
usnesli, že příští rok pozveme francouzské a německé přátele 
po dvou letech opět na Slovácko. 

Ukazuje se, že partnerství, do kterého jsou zapojeny nejen 
družební obce a  jejich občané, ale i  jednotlivci ze širšího 
okolí – jak tomu ostatně je i v případě Lionu a Bad Buchau – 
přináší mnohé plody. Vyžaduje sice obětavost lidí, vstřícnost 
a  podporu ze strany obcí, i  snahu zúčastněných překonávat 
jazykové nebo společenské bariéry, na  druhou stranu takové 
partnerství skýtá možnost poznávat obyčejný i  sváteční život 
v  komunitách, které mnou být v  lecčems inspirativní. Třeba 
i  proto, že jsou si geograficky vzdálené a  vyrůstající z  jiného 
kulturního i společenského podhoubí. Právě taková partnerství 
totiž vedou ke  vzájemnému naslouchání a  respektu. Boří 
bariéry a  rozšiřují kulturní obzory. I  proto jsou užitečná pro 
komunity i jednotlivce zapojené do družebních aktivit. Pokud 
by vás mezinárodní partnerství spolku Nilibu zaujalo, vězte, že 
aktivity spolku jsou přístupné nejen občanům obce Nivnice, ale 
i dalším zájemcům z blízkých obcí východního Slovácka.

PhDr. Petr Slinták
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Žáci devátého ročníku každoročně ukončí své působení 
na  naší škole obhajobou absolventské práce. Po  jejich 
vyhodnocení se vítězi stali Jakub Hrošík, Iveta Valková, Tomáš 
Tkáč, Vítězslav Klabačka, Aneta Dufková, Johana Rusňáková, 
Renáta Zimčíková, Kevin Krzepicki a  Tereza Jančová. Cenu 
od  spolužáků získali Jakub Hrošík, Kevin Krzepicki, Renáta 
Zimčíková. 

V  průběhu školního roku 
plnily funkci školních hlasatelek 
Veronika Martišová a  Barbora 
Ševčíková, které každé pondělí 
informovaly žáky o  plánovaných 
akcích i úspěších našich žáků.

Už tradicí se stal výstup 
na  Javořinu pro žáky 8. ročníku. 
Letos nám přálo počasí a  část 
žáků si na  vrchol Javořiny vyjela 
na kolech. 

Letos opět naši žáci měli 
možnost seznámit se s  událostmi 
ohrožujícími naše životy v případě 

požáru, povodní, nenadálých útoků, poranění či napadení. 
Vyzkoušeli si, jak se bránit a jak se v případě takových událostí 
chovat. 

Dne 28. 6. 2018 se zrodila v naší škole nová plaveckoběžecká 
disciplína Plechový žák. Vzhledem k  počasí jsme museli 
tradiční soutěž Železný žák omezit pouze na  dva sporty – 
plavání a běh po chodbách mimoškolního pavilonu. Délka byla 
určena stejně jako v minulosti podle věku a pohlaví závodníků. 
O tom, že tento závod nebyl procházka růžovým sadem hlavně 
díky schodům, svědčila únava závodníků na konci celé soutěže.  
Všichni borci podali nadšené výkony a mnozí si sáhli až na dno 
svých sil. Všichni také byli odměněni malým dárkem. Celkem 
se zúčastnilo 15 odvážných dívek a chlapců. 

Chlapci 4. - 5. ročník:  1. Denis Holzer V. B,   2. Kristián 
Miloš IV. třída, 3. Jan Klabačka V. B. 

Děvčata 4. - 5. ročník: 1. Simona Zimčíková IV. třída, 2. 
Viktorie Haluzová IV. třída, 3. Iveta Križanová V. A. 

Chlapci 6. - 7. ročník:  1. Kryštof Miklánek VI. B, 2. Adam 
Fibichr, 3. Tomáš Šťastný. 

Děvčata 6. - 7. ročník: 1. Anna Tomancová VII. A. Chlapci 
8. - 9. ročník: 1. Oliver Mikulička, 2. Jan Glier VIII. A. Děvčata 
8. - 9. ročník: 1. Tereza Ševčíková VIII. A.

Během celého školního roku 2017/2018 probíhala soutěž 
ve  sběru papíru. Tímto děkujeme všem, kteří se zapojili 
a přinesli starý papír, který se zrecykloval. 

Do soutěže se zapojily všechny třídy, ale první místo patří 
jen jedné. Prvenství si odnáší 3. třída s  celkovým počtem 
2  183 kg. Na  druhé příčce se umístila IX. B, která nasbírala 
1  284 kg papíru. Třetí místo patří 2. třídě, které se podařilo 
přinést 1 280 kg papíru.

Mezi jednotlivci bezpečně zvítězila Iva Zelinková z 6. třídy, 
která nasbírala 646 kg. Druhé místo patří Davidu Vaňkovi ze 
3. třídy, který přinesl celkem 537 kg. A bronzová medaile patří 
Anně Kadaši a Františku Kadaši, kteří shodně přinesli 429 kg 
papíru. Celkově škola nasbírala 10 307 kg.

Poděkování patří taktéž všem, kteří při sběru papíru 
pomáhali.
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2018/2019
Pod vedením třídních učitelek Mgr.  Kamily Pavelkové 

a Mgr. Marcely Horké nastoupilo do dvou tříd 34 dívek a hochů, 
kteří se asi nejvíc z  nás těšili na  tento den.  Přeji jim hodně 
školních úspěchů a  ať je pro ně škola místem, kde se budou 
cítit dobře. Jejich rodičům přeji co nejméně vrásek v obličeji, 
no když se něco nepovede, nevadí, všechno chce svůj čas. 

Novou třídní učitelkou páťáků se stává Mgr. Jana Špaňhelová. 
Šesťáky, kteří hned v pondělí odjeli na Lopeník na adaptační 
kurz, povedou Mgr.  Michal Slinták a  Mgr.  Kristýna Kočí. 
Do VII. A přichází Mgr. Petr Kuřina. Velké poděkování patří 
Mgr.  Janě Mitáčkové, učitelce ČJ a  OV, která po  více než 
40letém působení na  této škole odešla do  důchodu. Na  nové 
působiště přešla Mgr.  Lucie Šišáková. Její úvazek si rozdělí 
Mgr. Martina Kavalcová – přírodopis a Mgr. Lenka Zimčíková 
– tělesná výchova. Na  částečný úvazek bude pracovat paní 
Simona Tomíková. Výuku náboženství po odchodu Mgr. Kláry 
Stojaspalové společně s panem farářem zajišťuje Mgr. Markéta 
Pochylá. V  rámci projektu pokračujeme v  zavedené funkci 
speciálního pedagoga a školního asistenta, na pozici asistenta 
pedagoga se vrací Ing. Martina Hajdůchová. 

Svůj správný krok si připravují naši deváťáci. Budou se 
rozhodovat, kam půjdou po  ukončení základní školy. Přeji 
jim ten nejlepší výběr a  hlavně využití možnosti pomoci při 
přípravě na  přijímací zkoušky prostřednictvím semináře 
z  matematiky a  jazyka českého. Širokou nabídku volitelných 
předmětů rozšiřujeme o  dějepisný seminář. Celkově se bude 
vzdělávat v 15 třídách 318 žáků. 

Ve  své činnosti pokračuje i  školní klub, kde mohou žáci 
realizovat své zájmy přibližně ve 20 kroužcích. Nově nabízíme 
kroužek juda. 

Jak jsem vzpomněl úvodem, je tomu 45 let, kdy se slavnostně 
otvírala naše škola. V  té době do  ní nastoupilo v  19 třídách 
542 žáků. My si toto výročí připomeneme všichni i s bývalými 
zaměstnanci v předvečer vánoční výstavy 7. 12. 2018. 

Mgr. Milan Kvasnička, Mgr. Ľubica Ježková

. Školní družina
Prázdniny – rána modrá, noci bílé …. Prázdniny – pro 

každého z nás určitě krásné, pohodové, plné sluníčka, radosti 
a inspirace…. Prázdniny – byly! Teď už jsou za námi! 

Zbyly nám jen vzpomínky a zážitky, z nichž můžeme čerpat, 
a  s  novým nadšením a  elánem vkročit do  nového školního 
roku. 

Ve školní družině dochází k personální změně, kdy Lenku 
Zimčíkovou ve  třetím oddělení vystřídá Pavlína Kelíšková, 
ale jinak se nic nemění. Počty dětí nám zůstávají stejné (90), 
stejná zůstává skladba a náplň družiny. Plány zbývá jen lehce 
dopilovat a můžeme se vrhnout do společných činností s vašimi 
dětmi. Užívat si s  nimi všechny společné chvíli v  radosti, 
dokázat zahnat zlé chmury. Být jim správnými průvodkyněmi 
a „parťačkami“. Držte palce, ať se nám to daří a děti jsou s námi 
spokojené.

Vaše vychovatelky školní družiny

Z činnosti ZUŠ…
Naše ohlédnutí za  činností ZUŠ začneme vzpomínkou 

na Absolventský a Závěrečný koncert žáků hudebního oboru, 
který se uskutečnil v pátek 8. června 2018 v 17.00 hodin. Svá 
studia na ZUŠ ukončila veřejně jedna absolventka, a to Marie 
Stojaspalová z klavírní třídy p. uč. Kláry Kolajové. Absolvovala 
I. stupeň svého zaměření – tedy sedmileté studium. Během 
koncertu jsme vyslechli i tyto žáky: klavír - Monika Sokolová, 
Adéla Sokolová, Veronika Petrana Uhlířová, Lucie Mikulková, 
Monika Bilíková, Kristýna Švardalová a  Sabina Vondráková; 
kytara – Jakub Mančík, Tadeáš Slabý, Lucie Mikulková, Sabina 
Šumšalová, Anna Tomancová a  Ladislav Hladík; zpěv – 
Veronika Petrana Uhlířová, Anežka Hrobařová, Johana Šídlová, 
Žaneta Jančová, Anna Tomancová a Sabina Vondráková.

Na programu Absolventského vystoupení Marie Stojaspalové 
zazněly na  klavír skladby: J. S. Bach – Invence a  moll, C. 
Debüssy – Arabeska E dur. 
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Během 
koncertu jsme 
předali kytičku 
s malým 
dárkem 
i absolventce 
I. stupně 
tanečního 
oboru Veronice 
Uhrové, která 
předvedla 
své taneční 
umění v květnu 
na Akademii 
ZUŠ. 

Ve čtvrtek 14. června 2018 se konal v 17.00 hodin taneční 
podvečer v  KD Uherský Brod. Pořad měl název TANEC 
TANEC a  vystoupila v  něm, mimo jiných, i  děvčata našeho 
tanečního oboru, která si připravila pod vedením p.  uč. 
Miliny Veprentsove dvě pěkné choreografie. Během celého 
programu vystoupilo opravdu mnoho tanečníků v celkem 19 

choreografiích, které nacvičily převážně p.  uč. Veprentsova 
(ZUŠ Uherský Brod a  ZUŠ Dolní Němčí) a  p.  uč. Mikešová 
(ZUŠ Bojkovice). Skupina našich starších děvčat (M. 
Bilíková, A. Supová, V. Uhrová a  N. Štefaníková) zatančila 
nejprve choreografii s názvem Human a ve druhém vstupu se 
představila s choreografií s názvem Freedom. Byl zaznamenán 
velký pokrok v pohybových dovednostech děvčat a ve výrazu. 

V červnu proběhly na ZUŠ dvě tradiční události, a to zápis 
nových žáků a postupové zkoušky. 

Statistika prospěchu žáků ZUŠ vypadala takto: 
Prospělo s vyznamenáním celkem 199 žáků.
Prospělo celkem 14 žáků.

Na konci školního roku 2017/18 jsme se rozloučili na ZUŠ 
s vyučujícími hry na kytaru Ludmilou Černíčkovou a Ondřejem 
Jagošem, DiS. Výuku hry na  klávesové nástroje v  místě 
poskytovaného vzdělávání v  Šumicích ukončila i  Naděžda 
Enderesová a  z  tanečního oboru odešla Milina Veprentsova, 
DiS. 

Nový školní rok 2018/19 jsme zahájili na  ZUŠ v  počtu 
19 učitelů. V  hudebním oboru bude vyučovat 16 učitelů: 
Mgr.  Lenka Bednářová - klávesy; Bc.  Michaela Pavelková – 
kytara, souborová hra; Antonín Daníček, DiS. – zobcová flétna, 
trubka; Gabriela Popelková – kytara, souborová hra;  Dipl. 
um. Lukáš Frýbort - kytara;  Aneta Gajdůšková, DiS. – sólový 
zpěv, hudební nauka;  BcA. Radek Hais – housle, komorní hra; 
Mgr. Jarmila Hrobařová – klávesy, klavír, korepetice; Mgr. Klára 
Kolajová – klavír, sborový zpěv; Mgr. Hana Miklášová – klavír, 
klávesy, hudební nauka, komorní hra; Mgr. art. Katarína Staněk 
– zobcová flétna;  Marek Teimer – zobcová flétna, klávesy, 
hudební nauka, komorní hra; Ing. Veronika Zaorálková, DiS. 
– sólový zpěv; Radim Vojtek DiS. – housle; Jana Žajglová 
– kytara, hudební nauka; David Štefaník – klavír, klávesy, 
hudební nauka, sborový zpěv, korepetice. 

Výtvarný obor bude vyučovat Alena Růžičková. Ve  výuce 
literárně-dramatického oboru pokračuje Mgr.  BcA.  Irena 
Cigánková a  taneční obor vede nová paní učitelka Jana 
Lochmanová. Kapacitu 240 žáků ještě postupně doplňujeme. 
Otvíráme všechny obory – hudební, výtvarný, taneční 
a literárně-dramatický. Nově se nám podařilo rozšířit pobočku 
v Boršicích u Blatnice, kde se bude od září vyučovat kromě hry 
na housle a kytaru, také hře na zobcovou flétnu. Bohužel výuka 
výtvarného oboru v Horním Němčí nebude v tomto školním 
roce pokračovat pro malý zájem ze strany žáků, a proto jsme 
rozšířili výuku výtvarného oboru v Dolním Němčí na 4 skupiny. 

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  rovněž 
soutěž literárně-dramatického oboru. Stále se budeme snažit 
o zvyšování kvality uměleckého vzdělávání.

Za ZUŠ Mgr. Klára Kolajová
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Hola, hola, hola, 
školka na nás volá…

Prázdniny nám skončily a začal nový školní rok, který jsme 
zahájili 3. září. Některé děti přicházely do školky s nadšením, 
že uvidí své kamarády, jiné šly do  školky poprvé, s  pláčem 
a  obavami, co je ve  školce čeká a  jaké bude odloučení 
od maminky a svých blízkých.

Na  školní rok 2018/2019 je do  mateřské školy zapsáno 91 
dětí, které se budou vzdělávat ve 4 třídách. V 1. až 3. třídě jsou 
děti rozděleny podle věku a ve 4. logopedické třídě je zařazeno 
12 dětí ve věku 3-6 let, jak z Dolního Němčí, tak i z okolních 
obcí.

Od 22. srpna 2018 nastaly změny v personálním obsazení 
MŠ. Pracovní poměr zahájila nová paní učitelka M. K. a nová 
paní uklízečka D. J.. Do  zaslouženého důchodu odešla paní 
ředitelka E. K.. Celý kolektiv jí přejeme pevné zdraví, rodinnou 
pohodu a spoustu hezkých zážitků do další etapy života.

Celkový počet zaměstnanců zůstává stejný, 8 pedagogických 
pracovnic, 4 provozní zaměstnankyně a 1 chůva. 

Provoz mateřské školy je od 6.30 hod do 16.00 hodin.
Během prázdnin proběhly v  MŠ drobné opravy a  inovace 

v rámci zkvalitnění podmínek vzdělávání.
Do  nového školního roku vstupujeme i  s  novým Školním 

vzdělávacím programem, s názvem: „S námi hledej klíčků pět, 
otevřou ti celý svět…“.

ŠVP je zaměřený zejména na vzdělávání dětí prostřednictvím 
prožitků a praktických zkušeností. Chceme podporovat u dětí 
rozvoj sociálně-kulturních postojů, vést je k  soudržnosti, 
přátelství a porozumění.

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

- Předškolní program
- Den otevřených dveří pro nově nastupující děti
- Saunování
- Plavecký výcvik pro předškolní děti
- Výuku Anglického jazyka
- Konzultační hodiny pro předškolní děti
- Návštěva dopravního hřiště
- Legohrátky, pod dohledem lektorky
- Pravidelnou logopedickou prevenci
- Keramický kroužek
- Taneční kroužek
- Grafomotorický kroužek
- Soutěže a sportovní akce
- Křesťanská výchova
      A další různé výukové programy…

Během školního roku připravujeme různé kulturní 
a společenské akce – divadla, exkurze, výlety, hudební programy. 
Nadále budeme spolupracovat se ZŠ a  ZUŠ v  Dolní Němčí 
a spolupodílet se na pořádání školních i mimoškolních aktivit. 
Děti se zapojí i do veřejných akcí v obci a nezapomeneme ani 
potěšit naše seniory. 

Věřím, že všechny děti budou v  naší školce spokojené. 
Celý kolektiv zaměstnanců se těší na společné zážitky s dětmi 
a příjemně prožité chvíle v mateřské škole.

Bližší informace budou uvedeny na  webových stránkách 
mateřské školy: skolka@msdolnemci.cz.

  Dufková Veronika, řed.

V  červnu naši obec navštívila komise Vesnice roku 
krajského kola. V  rámci této soutěže získala naše knihovna 
ocenění Diplom za moderní knihovnické a informační služby 
a postoupila do celostátního kola soutěže knihoven, které jsou 
hodnoceny zvláštní komisí sestávající se z  pěti knihovníků 
z  celé České republiky. Tato komise navštívila naši knihovnu 
30. 8. 2018. Vyhodnocení této soutěže proběhne 9. 10. 2018 
v Národní knihovně Klementinum v Praze za účasti všech 13 
knihoven ze všech krajů našeho státu.

KNIHOVNA
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Na  konci června proběhlo v  knihovně tradiční Pasování 
prvňáčků na  čtenáře. Nejprve si Písmenkovou královnu 
přivolaly zaklínadlem děti z  1.A  s  paní učitelkou Staňovou 
a pak děti z 1.B s paní učitelkou Beníčkovou. Za hojné účasti 
rodičů, babiček a  dědečků proběhlo Pasování na  čtenáře 
téměř 30 dětí. Paní knihovnice pak na  začátku září přivolala 
zpět Písmenkovou královnu a  spolu zašly na  Základní školu 
za dětmi, které se Pasování nemohly v červnu zúčastnit, a tak 
se uskutečnilo Pasování teď už u druháčků.

Začátkem prázdnin jsme si přichystaly pro žížalky (děti 
z  interaktivního cvičení s  maminkami) vysvědčení, které 
bylo zároveň i  rozloučením, protože deset dětí s  jedenácti 
začnou v  září navštěvovat Mateřskou školu. Pro děti a  jejich 
rodiče bylo přichystáno malé překvapení, kdy si děti musely 
najít k  vysvědčení a  drobným dárečkům cestu, a  tak jsme 
zavítaly na  zahrádku ke  Cmolům, kde jsme strávili příjemné 
dopoledne. Žížalky začaly opět cvičit a to 11. 9. 2018 v počtu 
13 přihlášených dětí.

V  červenci se konala v  knihovně zdravotní přednáška 
s lázeňským lektorem a bylinkářem panem Karlem Štenbaurem. 
Na  tuto besedu zavítalo bezmála 15 lidí. Přednáška měla 
velmi kladný ohlas. Pan lektor velmi živě diskutoval se všemi 
zúčastněnými a odpovídal na všechny dotazy spojené s  touto 
problematikou.

. NOVÉ KNIHY V KNIHOVNĚ
Beletrie:
Kam čert nemůže…nastrčí manžela -   Jakoubková Alena
Vyznamenání -   Steel Danielle
Na příkaz dámy -   Laurensová Stephanie
Dědina -   Dvořáková Petra
3x Hercule Poirot 4 - Christie Agatha
Mezi koly – Dick Francis
Koruna démonů – Rollins James
Odpusť, že jsem se vrátil – Tajovská Iva

Dětská literatura:
Sponge Bob. Dobrodruzi všech moří, spojte se! 
– Hillenburg Stephen
Jogátky. Cesta na horu srdce – Barbora H.

Naučná literatura:
Jmenuju se Tomáš – Kars Ota
Na vozíku na rovníku – Mára Jiří
Střípky z Evropy – Mára Jiří
Co je nového ve fyzice – Falk Kateřina
Lexikon zakázané historie – Bűrgin Luc

Jana Daňková, knihovnice

NK Dolněmčan
Léto již pomalu předá své žezlo podzimu a my v souboru se 

už těšíme na množství folklorních akcí, které s sebou tato roční 
doba přináší.

Během letošního horkého léta jsme si dali tak jako děti 
ve  škole prázdniny a  většina z  nás se rozjela poznávat krásy 
jiných zemí, abychom se znovu s  radostí a  plní síly mohli 
setkávat na pravidelných zkouškách, které má soubor každou 
sobotu od  18. hodin v  klubovně vedle zahrádky restaurace 
Devil. Tímto srdečně zveme všechny mladé, kteří mají nejen 
chuť naučit se tančit, ale i  poznat kulturní dědictví, které se 
nám dochovalo po našich předcích. V souboru se snažíme, aby 
to nebylo jen o folkloru a krojích, ale abychom si spolu užívali 
příjemné chvíle a smysluplně trávili svůj volný čas.

Před prázdninami jsme se rozloučili již tradiční akcí Pečení 
chleba, které se uskutečnilo v rámci Dne obce Na Muzeu. Akce 
se velmi vydařila, chleba se povedl a  my se těšíme na  další 
akce. Již z  kraje září se tradičně koná Vaření trnek, které 
pořádá soubor Tetičky a  my s  radostí přijali jejich pozvání. 
Týden po  „trnkách“ se již po  15. vydáme na  Slavnosti vína 
do  Uherského Hradiště. Mám radost, že letos bude mít naše 
obec velké zastoupení krojovaných, protože se letos na  akci 
vypraví všechny čtyři spolky zastupující v obci folklor.



18 Dolněmčanský zpravodaj

Koncem září bude mít soubor víkendové soustředění. Akce 
se uskuteční mimo naši obec a  jejím účelem bude nácvik 
nových choreografií, trénink techniky tance a  samozřejmostí 
je i  stmelovací charakter akce, během které nebude chybět 
procházka, dobré jídlo a společenské hry.

Během podzimu ožijí slovácké vesnice hodovým veselím. 
Jako vždy se vydáme aspoň na  některé, osvěžit si tance 
na  besedách u  cimbálu nebo dechové hudby. A  pomalu 
začneme trénovat i koledy, protože čas nedokáže zastavit nikdo 
z nás a Vánoce budou co nevidět.

Za celý soubor Vám všem přeji pohodové podzimní dny plné 
dobré nálady, a  když vás přepadne splín, zažeňte jej nějakou 
hezkou písničkou. 

Za NKD Šárka Došková

10 let MPS Dolněmčané
Dne 4. října 2018 uplyne 10 let od  momentu, kdy se 

na prknech zdejšího kulturního domu v  pořadu Národopisný 
večer, před dolněmčanským publikem,  poprvé představil 
Mužský pěvecký sbor Dolněmčané. Tehdy s písněmi Pondělí, 
pondělí a Byla cesta šlapaná,  v krojích, nekrojích a  s  velkou 
nervozitou, byla založena – chcete-li, obnovena – tradice 
mužského sborového zpěvu, o  které bylo hned na  začátku 
jasné, že bude mít šanci na úspěch. Snad díky módní vlně, která 
se v té tobě přehnala Slováckem a pěvecké sbory začali vznikat 
jak houby po dešti, ale snad i díky mnohočetným debatám při 
folklorních akcích mezi mnou a tehdy úřadujícím dožínkovým 
hospodářem Ludvíkem Šimčíkem, že něco takového, jako 
mužský sbor v  Dolněmčí chybí, jsme někdy v  průběhu roku 
2008 zašli za  mužskou částí Chrámového pěveckého sboru, 
jehož členem tehdy Ludvík byl. „Pro jistotu“ jsem tehdy napsal 
tři lidové písně do not, vzal je na zkoušku  a čekal  co bude. 
První zkouška šla nadmíru dobře, a  jak jsem se i  později 
dověděl, chlapi sami vnitřně cítili chuť ke zpěvu a chtěli uplatnit 
svůj přirozený talent už dávno. Liturgická píseň či skladba 
určitým způsobem svazuje, má svoje dané pravidla a ty se musí 
dodržovat , kdežto píseň lidová má emoční rozměr a rozměr 
vnitřního prožitku takřka  nekonečný. Přirozenou krásou 
lidové písně je, že ji nikdy nezazpíváte dvakrát stejně. Nicméně 
i lidová píseň zpívaná sborově musí mít už svůj pořádek. Pokud 
se chlapi postaví před publikum, nemůže si každý zpívat zrovna 
podle toho,  jakou má náladu. To by zcela jistě vypadalo dost 
podivně. Na  druhou stranu zkušenost z  chrámovým zpěvem 
dává chlapům určitý vnitřní řád, díky kterému jdou zkoušky 

o  něco lépe a  nácviky nových věcí trvají poměrně krátkou 
dobu. Za velký úspěch považuji i to, že se nám ve sboru podařila 
zachovat určitá „dolněmčanská zpěvnost“. Jedná se o chlapům 
přirozený , těžko popsatelný styl zpěvu – mám namysli hlavně 
vedení druhých, třetích a někdy i čtvrtých hlasů – díky, kterému 
má sbor svůj charakteristický zvuk, a  tak se svým výrazem 
a  projevem odlišuje od  okolních sborů. Když se na  zkoušku 
přinese „nová“ písnička, tak má většinou dvě cesty. Zaprvé, 
pokud tzv. „nesedne“, je neúprosně odsouzena k  nezpívání.  
Pokud  „sedne“, je přijata a  v  následujícím krátkém tvůrčím 
procesu přikrášlena právě díky přirozené zpěvnosti chlapů 
a jejich vnitřnímu hudebnímu citu. Díky digitálním záznamům 
máme tento pěvecký fenomén vedle originálního kroje, tance 
a dalších zvyků v Dolněmčí, uložen i pro další generace.  

Mužský pěvecký sbor má za svou desetiletou dobu existence  
za  sebou více než 200 vystoupení napříč celou Moravou 
a dokonce i několik vystoupení v zahraničí.  Vedle těchto akcí, 
kde důstojně  reprezentuje naši obec a  náš region, se během 
celého roku podílí na kulturním životě v naší obci.  Mužský sbor 
úzce spolupracuje se všemi kulturními organizacemi a spolky 
v Dolněmčí. Pro vystoupení, ale i pro vlastní potěchu vybíráme 
převážně písně z  našeho regionu. Zvláště bych zdůraznil 
každoroční spolupráci se scholou Nekonečno, kde v  období 
Velikonoc a  Vánoc spojíme naše pěvecké síly a  vytvořením 
plnohodnotného smíšeného sboru vytváříme neopakovatelné 
zážitky pro naše posluchače.

Za pro nás stěžejní akci v  roce však považujeme pořádání 
Předhodového zpívání, kde si zveme mužské sbory z  celé 
Moravy s cílem prezentovat lidovou kulturu zpěvu z různých 
koutů našeho regionu se vší jeho rozmanitostí, jak ve  stylu 
zpěvu, tak i  kráse lidových krojů. Vždy se snažíme o  to, aby 
byl tento večer plný zpěvu,  pro ucho i  oko návštěvníka co 
nejpestřejší.

Jediným, a  bohužel nejpalčivějším problémem mužského 
sboru současnosti je to, že během 10 let trvání přišli do sboru 
dva noví členové, jeden zemřel a jeden odešel. Takže 0:0. Mým 
přáním pro sbor do budoucnosti je, aby měl stále z čeho čerpat , 
aby si jeho členové udržovali vzájemnou úctu, a hlavně, aby měl 
pokud možno co nejvíce nových členů. V  dnešním divokém 
a  rychle se měnícím světě přece můžeme vztahem ke  svému 
kraji, historii , kultuře, lidovému zpěvu pozitivně kultivovat 
nejenom sebe, ale i své okolí. 

Za  10 let činnosti MPS Dolněmčané bych chtěl jeho 
jménem, ale i  osobně poděkovat Obci Dolní Němčí, 
sponzorům a  všem našim  příznivcům za  podporu. Dále 
bych chtěl poděkovat rodinám všech členů mužského sboru 
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a členům či jedincům, kteří kdy se sborem zpívali, jmenovitě : 
Josefu Bobčíkovi, Antonínu Daníčkovi, Petru Hofírkovi, Josefu 
Kadlčkovi, Pavlu Kadlčkovi, Petru Kadlčkovi, Josefu Kolískovi, 
Jaroslavu Matůšovi, Aloisu Michalcovi, Leoši Minksovi, Josefu 
Stojaspalovi, Ludvíku Stojaspalovi, Antonínu Světinskému 
a Ludvíku Šimčíkovi, za ochotu, toleranci a chuť dělat pro nás 
i naše okolí něco navíc.

Martin Matuš, vedoucí MPS Dolněmčané

ŠTRÚČKOBRANÍ
V sobotu 4. 8. 2018 jsme ve 14.00 hodin slavnostně zahájili 

první ročník naší společné akce Štrúčkobraní. Odvahu uvařit 
česnečku v  kotlíku našlo celkem 10 týmů: Milísci, Pejsek 
a  kočička, Myslivci, Tetičky, Mužský pěvecký sbor, JU-PA-
JO, Dolněmčan, Hasiči, Julka s  Květů, Zahrádkáři. Bez nich 
by soutěž neproběhla. Za  to jim ještě jednou moc děkujeme. 
Akce se uskutečnila v krásném prostředí schovaná pod stromy 
u myslivecké chaty. I když slunce hřálo, šli do  toho soutěžící 
s  vervou a  odhodláním. Atmosféru všem zpříjemnil hudbou 
i zpěvem Ondra Fibichr.

A  jak česnečka chutnala? To se rozhodlo zhodnotit přes 
240 hodnotících. Každá byla jiná, každá byla svá. Jedna 
chutnější než druhá. Dokonce se objevila i řecko-francouzská 
varianta po  studenu. A která byla nej…? Na 1. místě skončil 
tým Pejsek a  kočička, druhou příčku obsadila skupinka 
Milísci a  na  pomyslném třetím stupínku stáli hoši JU-PA-
JO. Po  zdařené práci se mohli všichni pobavit na  parketu 
za hudebního doprovodu Ondry.

A  tím máme zahajovací ročník za  sebou. Podle zájmu 
a nadšení všech přítomných se akce líbila a rádi bychom v této 
tradici pokračovali. Ještě jednou děkujeme všem, kteří jakkoliv 
přidali ruku k dílu a pomohli nám s přípravou a samotnou akcí.

       
za Oldněmčan a Retrobabky - Jana Fibichrová

OSLAVY PADESÁTÉHO 
VÝROČÍ ČZS DN

Na  tento den jsme se dlouho připravovali a  zároveň těšili. 
Sháněli jsme staré fotky a dokumenty pro chystanou výstavu 
i do nové knihy  Dolní Němčì. Před dokončením byla i úprava 
nové ovocné zahrady v areálu. akonec však bylo vše jak jsme 
chtěli. Výstavní síň byla plná exponátů, bylo se na  co dívat, 

venku byli nachystány atrakce pro děti, v  udírně se pekli 
klobásy a čepovalo se pivo. Část zahrady byla zaplněná starými 
traktory, auty a  motrkami. V  druhé části jsme představili 
novou výsadbu starých odrůd stromů. Jsou zasazeny pro jejich 
zachování do  budoucnosti. Jsou tam stromy jako Oskeruše, 
Klokočí, Jeřáb, Mišpule, Dřín, Moruše, Jedlý kaštan, atd.

Oslavy probíhaly  rámci oslav celé obce a vše na sebe krásně 
navazovalo.

Hezký byl i nedělní průvod spolků do kostela na mši.
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SRPNOVÝ ZÁJEZD DO ŠUMPERKU A OKOLÍ
 
Šumperk není zrovna zahrádkářským centrem, ale je to staré 

město se zajímavou historií, do  té jsme nahlédli v  místním 
muzeu ,kde mají Expozici Čarodějnické procesy.

Rapotín je obec, né větší než Dolněmčí, ale mají zde již 
vyhlášenou Výstavu mečíků, neboli gladiol.

Místní zahrádkáři se každoročně spojí s místními myslivci 
a přilákají na záplavu květů i na zvěřinové speciality.

Ruční papírna Velké Losiny, to byla naše další zastávka. 
Zajímavá prohlídka i  s  ukázkou samotné výroby. Venku 
jarmark, šermíři, cimbál, dřevosochaři a další.

A  zase rychle dál, den se už krátí. Kouty nad Desnou, 
lanovkou na Dlouhé stráně na vodní  přečerpávací elektrárnu 
v  nadmořské výšce 1350 m. Jeden ze 7 divů  Česka. Kolem 
dokola s nádherným výhledem.

Takový byl náš letošní výlet. Tak kam zas příště?
Za zahrádkáře Alena Angela Světinská

Chovatelé poštovních 
holubů

Závodní sezona starých holubů je již za námi, ale bohužel 
nám moc nepřálo počasí (ze začátku sezony silné protivětry, 
ke  konci tropická vedra), což se projevilo na  ztrátách našich 
holubů. Ale i  tak se naši chovatelé umístili ve většině závodů 
na předních příčkách. Celkem naši chovatelé letěli 21 závodů.

Mistrovství OS CHPH Uh. Hradiště – 170 chovatelů
Dohnal V. - 9. místo 4321 bodů, Vojtěšek L. – 22. místo 3731 

bodů, Kadlček J. – 30. místo 3045 bodů, Ježek A. – 65. místo 
1644 bodů, Karafiát S. – 111. místo 289 bodů, Strhlík T. – 115. 
místo 248 bodů, Jakubčík P. – 116. místo 243 bodů, Světinský 
Š. – 125. místo 118. bodů, Růsek J. – 144. místo, Růsek P. – 152. 
místo, Kubeš K. – 153. místo, Bartoš R. – 154. místo

Mistrovství pásmo 2 Uherskobrodsko- 100 chovatelů
Dohnal V. – 3. místo 5384 bodů, Vojtěšek L. – 10. místo 4498 

bodů, Kadlček J. – 14. místo 3889 bodů, Ježek A. – 38. místo 
1683 bodů, Karafiát S. – 63. místo 316 bodů, Strhlík T. – 64. 
místo 298 bodů, Jakubčík P. – 67. místo 175 bodů, Světinský 
Š. – 69. místo 119 bodů, Růsek J. – 81. místo, Růsek P. – 85. 
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místo, Kubeš K. – 86. místo, Bartoš R. 
– 87. místo

Celostátní mistr krátkých tratí: 
Kadlček Josef - 1. místo

Mistrovství ročních holubů: Kadlček 
Josef - 5. místo

Mistrovství krátkých tratí: Kadlček J. 
–  9. místo, Dohnal V. – 14. místo

Mistrovství středních tratí: Dohnal 
V. – 13. místo, Vojtěšek L. – 15. místo

Celostátní mistr středních tratí: 
Vojtěšek L. – 6. místo, Dohnal V. – 14. 
místo, Kadlček J. – 22. místo

Celostátní mistr dlouhých tratí: 
Dohnal Václav – 17. místo

Celostátní mistr generální: Dohnal 
Václav - 7. místo

Olympijská kategorie A: Kadlček 
Josef – 3. místo

Olympijská kategorie E: Dohnal 
Václav – 15. místo

Olympijská kategorie G: Kadlček 
Josef – 1. místo, 2. místo, 12. místo

Dohnal Václav, předseda místního spolku

Půlstoletí stolního tenisu  
v Dolním Němčí

Vážení,
je to již 10 let, co jsem napsal příspěvek do  Obecního 

zpravodaje u  příležitosti 40. výročí založení stolního tenisu 
v Dolním Němčí. V letošním roce 2018 uplynulo již 50 let, co 
se v naší obci začal hrát stolní tenis. Dovolte mi proto krátké 
připomenutí historie stolního tenisu v  Dolním Němčí, jakož 
posledních 10 let úspěšné činnosti našeho oddílu.

První zmínka o stolním tenise v naší obci se datuje k roku 
1968. V tomto roce 1968 se skupina nadšenců stolního tenisu 
včele s Ludvíkem Daňkem přihlásila do okresní soutěže, tehdy 
pod hlavičkou Tělovýchovné jednoty Dolní Němčí. Pod jeho 
vedením nastoupili v historicky první sestavě - Ludvík Daněk, 
Ludvík Ježek, Josef Kolísek, Ludvík Bobčík a Josef Daněk.

V roce 1970 převzal vedení oddílu Ludvík Ježek a po odchodu 
hráče Ludvíka Daňka se změnila původní základní sestava 
ve  složení Ludvík Ježek, Ludvík Bobčík, Jaroslav Uher, Josef 
Kolísek, Josef Daněk a Ludvík Bršlica.

Až do soutěžního ročníku 1972-1973 hrávali dolněmčanští 
stolní tenisté v sále místního pohostinství U Šmídů. Od sezóny 
1973-1974 našli své útočiště v malé tělocvičně Základní školy 
v Dolním Němčí, kde setrvávají dodnes. 

V ročníku 1973-1974 přitom posílil mužstvo Jan Zubík ze 
Slavkova a odchovanec Antonín Kadlček (zvaný-Lukáš). Takto 
utvořená sestava se poprvé v historii stolního tenisu v naší obci 
stala okresními přeborníky. 

V letech 1974-1977 vedl oddíl Josef Krhovský, kdy pod jeho 
taktovkou zaujímalo mužstvo příčky v  polovině mistrovské 
tabulky tehdejšího okresního přeboru.

V  soutěžním ročníku 1977-1978 přebírá vedení oddílu 
Jaroslav Uher, kdy však po odchodu Ludvíka Ježka do Slavkova, 
dále ukončením aktivní činnosti dosavadních opor (Krhovský 
J., Bobčík L., Daněk J.), nedosahuje mužstvo dřívějších 
výsledků. Novými hráči a  nástupci se stali Ludvík Kopunec, 
Milan Růžička, Josef Růžička.  

Mužstvo mužů 1977 (nahoře zleva – Kopunec L., Růžička M., 
Růžička J., dole zleva – Daněk L., Uher J., Kolísek J.)
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Pod hlavním trenérem a  vedoucím oddílu v  jedné osobě 
Jaroslava Uhra se však začíná oddíl zaměřovat převážně 
na výchovu mládeže, zakládá se žákovské družstvo. Díky tomu 
se objevují první talentovaní hráči oddílu – Antonín Kadlček, 
Milan Ježek, Zdeněk a Petr Fibichrovi. 

Již v nadcházející sezóně práce s mládeží přinesla ovoce, kdy 
žákovské družstvo zaujalo 3. příčku v okresním přeboru žáků 
před družstvy s větší tradicí tohoto sportu jako byla družstva 
z Hluku a Kunovic. V soutěžním ročníku 1979-1980 se dokonce 
žáci stávají přeborníky okresu v  již zmíněné sestavě Antonín 
Kadlček, Milan Ježek, Zdeněk a Petr Fibichrovi. Zvýšená kvalita 
žáků, zájem mládeže v obci o stolní tenis, vedla v těchto letech 
k založení „B“ družstva žáků. 

V tomto období hrají naše mužstva okresní soutěže, kdy snem 
je titul přeborníka a postup přes kvalifikační boje do krajských 
soutěží. Když se však podařilo vítězství v  okresním přeboru, 
končili snahy „A“ mužstva mužů na  zrádných kvalifikačních 
bojích. Nadále dosahují výborných výsledků žáci a  nově 
utvořené družstvo žákyň, jak v  rámci okresních žákovských 
soutěží, tak i na žákovských turnajích.

Vysněný postup do  Krajské soutěže konečně přišel 
v soutěžním ročníku 1989-1990. O historický postup se tehdy 
postarali Jaromír Sýkora – posila z Nivnice, Ludvík Kopunec, 
Jaroslav Uher, Zdeněk Fibichr, Antonín Kadlček (foto č. 3), 
když úspěšně přešli přes kvalifikační bránu.

 Okresní přeborníci, 1990  (nahoře zleva - Fibichr  Z., 
Kopunec L., Sýkora J., dole zleva - Kadlček A, Uher J.)

V  těchto letech docházelo ke spolupráci s TJ Spartak Hluk 
s  většími tréninkovými možnostmi, kam odcházeli nadějní 
hráči našeho oddílu k  dalšímu výkonnostnímu růstu, jež se 
však po hlucké štaci zpravidla vrátili nazpět.

Po  roční pauze a  návratu do  okresní soutěže postoupilo 
v  soutěžním ročníku 1993-1994 „A“ mužstvo mužů zpět 
do Krajské soutěže, když o postup se postarali Ludvík Kopunec, 
David Martiš, Jaroslav Uher, Miroslav Bartoš, Roman Polách, 
Čeněk Kubeš.

Postup 1994 (zleva - Polách R.,  
Martiš D., Uher Jar., Kopunec L., Bartoš M., Kubeš Č.)

V  roce 1994 vstupuje do  oddílu stolního tenisu hlavní 
sponzor společnost KASKO spol. s  r.o., který je významným 
podporovatelem stolního tenisu v naší obci do současnosti.

Důsledkem patrné vrůstající výkonnosti hráčů celého oddílu 
byl fakt, že již naše „B“ mužstvo mužů hrávalo v 90-tých letech 
v popředí mistrovské tabulky Okresního přeboru a patřila mezi 
nejlepší družstva zmíněné soutěže. V soutěžním ročníku 1995-
1996 dokonce dosáhlo na titul okresního přeborníka, o což se 
postaralo mužstvo v  následujícím složení – Roman Polách, 
Dušan Kubeš, Jaroslav Uher a Antonín Kadlček.

Postup „B“ týmu do Krajské soutěže, 1996  
(zleva - Kubeš D., Uher J., Polách R., Kadlček A.)

V  následujících letech „A“ mužstvo mužů bylo tradičním 
účastníkem Krajského přeboru, „B“ mužstvo opakovaně 
bojovalo o přední příčky v Okresním přeboru. 

V roce 2001 došlo k osamostatnění oddílu stolního tenisu 
od TJ Dolní Němčí, kdy od tohoto data náš oddíl samostatně 
vystupoval jako sportovní nezisková organizace pod názvem 
Klub stolního tenisu Dolní Němčí (KST Dolní Němčí). 
Předsedou se stal dosavadní vedoucí oddílu Jaroslav Uher, 
místopředsedou Josef Stojaspal a dalšími členy Dušan Kubeš, 
Zdeněk Fibichr, Milan Ježek, kterého v  následujících letech 
nahradil Robert Tinka.

Po  osamostatnění díky podpoře hlavního sponzora 
společnosti KASKO spol. s  r.o. a  Obce Dolní Němčí došlo 
k  výrazné obměně stolnětenisového vybavení, včetně 
postupného oblékání celého oddílu do  jednotných dresů, jež 
bylo nezbytné pro další růst hráčů v oddíle.

Ihned v  premiérové sezóně 2001-2002 pod nových 
názvem KST Dolní Němčí dosahuje oddíl další významného 
historického úspěchu, a  to postup do  vyšší soutěže díky 
„A“ mužstvu mužů, kterému se po  mnohaletých ročnících 
v  krajských soutěžích podařilo postoupit do  Divizní soutěže 
Zlínského kraje. O tento úspěch se postarali následující hráči 
- Miroslav Bartoš, Dušan Kubeš, Čeněk Kubeš, Josef Rubáš 
– posila z  Hluku a  Jan Sadílek. V  Divizi se naše mužstvo 
bez problémů zabydlelo a  hrálo důstojnou roli v  této soutěži 
i  v  nadcházejících ročnících, kde se převážně pohybovalo 
v klidném středu mistrovské tabulky. 

Postup A týmu do Divize, 2002  
(zleva – Bartoš M., Kubeš D., Sadílek J., Kubeš Č., Rubáš J.)
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Téměř po  celou dobu, kdy se díky hlavnímu trenérovi 
Jaroslavu Uhrovi s  přispěním dalších aktivních hráčů 
oddílu věnovalo talentované mládeži, pokračovaly úspěchy 
i  v  mládežnických kategoriích. Díky trenérským úspěchům 
našeho dlouholetého vedoucího oddílu, resp. předsedy oddílu 
Jaroslava Uhra zaznamenal náš oddíl nespočet titulů okresních 
přeborníků v  žákovských kategorií (foto č. 7), výborných 
umístění na  turnajích mládeže v  krajském i  republikovém 
měřítku. Lze hovořit i  o  úspěších v  podobě odchovanců 
začínající s  prvními krůčky v  našem oddíle, jež v  minulosti 
či dodnes hrají nejvyšší mistrovské soutěže v  ČR, např. Ivo 
Mikulec – extraliga, Miroslav Janča – 1. liga, Zbyněk Dufka – 2. 
liga, Pavel Daněk, Dušan Kubeš, Jan Sadílek – 3. liga.

Okresní přeborníci, 1999-2000  
(zleva – Kašpárek P., Daněk P., trenér Uher J., Salát J., Ježek J.)

Dalším významným mezníkem byl návrat našich odchovanců 
Zbyňka Dufky v roce 2004 a Pavla Daňka v roce 2006 hrajících 
do  té doby vyšší soutěže za  jiné kluby. Perspektivní „A“ 
mužstvo navíc v roce 2005 posílil Karel Orlovský z Uherského 
Brodu. Takto nově uskupenému mužstvu pod vedením Dušana 
Kubeše se podařil v  soutěžním ročníku 2006-2007 historický 
postup do 3. ligové soutěže. 

Postup A týmu do 3. ligy, 2007  
(zleva – Daněk P., Dufka Z., Kubeš D., Orlovský K.)

Soutěžní ročník 2006-2007 je pro oddíl KST Dolní Němčí 
jedním z  nejúspěšnějších v  historii oddílu nejenom díky 
postupu A  týmu do  3. ligy, ale postup do  vyšších soutěží 
zaznamenala další 2 družstva, tedy slavily celkem 3 družstva 
z 5 družstev mužů. 

Před 10-ti lety v roce 2008, to je v roce kdy se mohl náš oddíl 
pyšnit třetiligovou soutěží, se uskutečnilo setkání bývalých 
a  současných hráčů oddílu u  příležitosti 40. výročí založení 
oddílu stolního tenisu v  Dolním Němčí. Letos proběhlo 
obdobné setkání u příležitosti 50. výročí, kdy se sešla spousta 
pamětníků, bývalých i  současných hráčů. Jubilea oslavilo 
několik generací stolních tenistů, jenž oblékali či oblékají 
dolněmčanský dres. 

 
„Stará garda“ na oslavě 40. výročí založení oddílu, 2008

„Stará garda“ na oslavě 50. výročí založení oddílu, 2018

Společné foto na oslavě 40. výročí založení oddílu, 2008

Společné foto na oslavě 50. výročí založení oddílu, 2018

Od  soutěžního ročníku 2008-2009 do  současnosti 
reprezentuje oddíl stolního tenisu každoročně celkem 6-7 
družstev mužů (v roce 2008 založeno „G“ družstvo mužů, kde 
dostávali příležitost i  nadějní žáci, které bylo zrušeno po  9 
letech v  roce 2017 z  důvodu snížení počtu aktivních hráčů). 
Zároveň tradičně reprezentují náš oddíl 2 žákovská družstva, 
která patří stabilně k nejlepším mužstvům uherskohradišťské 
soutěže žáků. Za  zmínku stojí uvést, že od  prvního titulu 
okresního přeborníka žáků ze soutěžního ročníku 1979-1980 
a posledního titulu ze sezóny 2015-2016 (foto č. 13) uplynulo 
36 let. 
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Okresní přeborníci, 2015-2016  
(zleva – trenér Uher J., Bobčík M., Bobčík P., Uher A., Kučera O.)

V  posledním desetiletí se podařilo našim žákům vyhrát 
v  5 případech (v  letech 2013-2016 dokonce 3x obhájit) titul 
okresního přeborníka regionální ligy žáků.

Působení našeho A  týmu ve  třetí lize započalo soutěžním 
ročníkem 2007-2008. „A“ tým přitom nastupoval ke třetiligovým 
bojům v celkem 4 sezónách. Nejúspěšnější byl soutěžní ročník 
2012-2013, kdy obsadilo naše mužstvo celkové 3 místo 3. ligy 
skupiny E a dokonce zasáhlo do bojů play off o postup do 2. 
ligy (foto č. 14). K  tomuto historicky nejlepšímu umístění 
dolněmčanského družstva napomohl navrátivší odchovanec 
Ivo Mikulec, který přestoupil zpátky do  mateřského oddílu 
z  prvoligového SKST Hodonín. Následný ročník 2012-2013 
ovšem Pavel Daněk a Ivo Mikulec odjíždějí za prací do zahraničí 
a oslabený „A“ tým sestupuje do divizní soutěže. Tuto nejvyšší 
krajskou soutěž tedy hraje A tým od sestupu již čtvrtou sezónu, 
přičemž v každé z nich unikl návrat do 3. ligy o pouhých pár 
bodů. Nicméně čtyři druhé příčky z  nejvyšší krajské soutěže 
jsou obrazem kvality a úrovně nejenom samotného mužstva, 
ale i celého oddílu.

A tým, 2012-2013, 3. liga – 3. místo + play off o 2. ligu  
(zleva – Orlovský K., Daněk P., Kubeš D., Mikulec I., Jančář L.)

V  roce 2013 dosahuje významného ocenění dlouholetý 
předseda oddílu, trenér a  doposud aktivní hráč pan Jaroslav 
Uher, a  to v  jubilejním 10. ročníku ocenění pracovníků 
za  dlouhodobou, dobrovolnou a  kvalitní činnost v  oblasti 
volnočasových aktivit dětí a  mládeže Zlínského kraje 2013 
(foto č. 15). Pan Uher přezval z  rukou hejtmana Zlínského 
kraje MVDr.  Stanislava Mišáka ocenění za  jeho dosavadní 
činnost a práci s mládeží v Dolním Němčí – v odvětví sportu 
(stolní tenis).

 V roce 2016 dochází ke změně právní subjektivity, kdy se 
oddíl stává zapsaným spolkem ve spolkovém rejstříku Krajského 
soudu v  Brně jako Klub stolního tenisu Dolní Němčí, z.s., 
nadále používající označení a zkratku KST Dolní Němčí. V čele 

Významné ocenění  
p. Jaroslava Uhra, 2013

oddílu zůstalo vedení 
z  předcházejících 
let a  je jím doposud 
ve  složení: Jaroslav 
Uher – předseda, 
Josef Stojaspal – 
místopředseda, Dušan 
Kubeš – tajemník, 
Zdeněk Fibichr – 
pokladník, Jiří Borýsek 
– člen.

Dalším významným počinem oddílu stolního tenisu je 
každoroční pořádání turnaje O NELJEPŠÍHO DOLNĚMČANA 
pod záštitou starosty obce Dolní Němčí, kde se setkávají 
nejlepší dosavadní odchovanci oddílu s  těmi současnými 
nejlepšími hráči hájícími barvy KST Dolní Němčí (foto č. 
16 a  17). V  prosinci 2017 se uskutečnil již 18. ročník tohoto 
turnaje, ve kterém zvítězil v historii turnaje nejúspěšnější hráč 
Miroslav Janča. Letos se uskuteční již 19. ročník.

Účastníci 6. ročníku o nejlepšího Dolněmčana, 2005

Účastníci posledního 18. ročníku o nejlepšího Dolněmčana, 2017

Z  historického hlediska stojí za  zmínku i  každoroční 
pořádání tradičního „VÁNOČNÍHO TURNAJE VE STOLNÍM 
TENISE“ pro neregistrované hráče, jak v  mužských, tak 
žákovských kategoriích. Historie tohoto turnaje spadá do 80-
tých let minulého století. Nicméně u tohoto turnaje je patrné 
snížení zájmu zejména u mladší generace.

Za  poslední tři soutěžní ročníky zaznamenaly postupové 
radosti D tým mužů (Salát J., Kučera O., Ježek V., Kolísek J.) 
v  sezóně 2015-2016 jako vítěz Regionálního přeboru I. třídy 
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s  postupem do  Krajské soutěže 2. tř. a  dále v  minulé sezóně 
2017-2018 se podařil postup našemu C týmu mužů do Krajské 
soutěže I. třídy (foto č. 18). Díky kvalitě a  sportovní úrovně 
hráčů oddílu se může náš oddíl stolního tenisu pyšnit tím, že 
v posledních letech reprezentují náš oddíl krajských soutěžích 
již 4 družstva mužů (A až D).

C tým, 2017-2018, vítěz Krajské soutěže II. tř., sk. A  
(zleva – Bartoš M., Ježek M., Borýsek J., Matějíček J.) 

Za 50-ti letou historii se oddíl rozrostl až na celkem 9 mužstev, 
z  toho 7 mužstev mužů, 2 žákovská mužstva. Nadále je tedy 
oddíl perspektivní základnou pro další sportovní léta stolního 
tenisu v naší obci. Počet aktivních hráčů je 36, členů oddílu je 
43. I přes ukončení aktivní činnosti, odchody některých hráčů, 
zůstala zachována vysoká úroveň hráčů pohybující se v případě 
A a B týmu mezi 3. ligou a divizí. Pro nadcházející ročník 2018-
2019 budou reprezentovat náš oddíl „A“ tým v nejvyšší krajské 
soutěži (Divize), „B“ a  „C“ tým v  Krajské soutěži I. tř., „D“ 
tým v Krajské soutěži 2. tř., „E“ tým v nejvyšší okresní soutěži 
(Regionální přebor 1. tř.), „F“ tým Regionální přebor 4. tř. (G 
tým nebude již 2 sezónu přihlášen mistrovských soutěží) a 2 
žákovská družstva v Regionálním přeboru žáků. 

To bylo malé ohlédnutí za  50-ti letou historií stolního 
tenisu v  naší obci, kterou lze hodnotit za  velmi úspěšnou, 
kdy za  příkladnou práci s  mládeží, dosahovaných výsledků 
a dosavadním vystupováním našich mužstev jsme si vydobyly 
pevnou pozici nejenom v  regionálním, ale také v  krajském 
měřítku. Ve Zlínském kraji patří náš oddíl mezi nejúspěšnější 
stolnětenisové kluby, v regionu Uherského Hradiště mu patří 
dokonce 1. místo. Proto věříme, že tímto 50. výročím historie 
stolního tenisu v  naší obci nekončí a  bude nadále úspěšně 
pokračovat v budoucnu.

Za nesmazatelnou dosavadní činnost oddílu stolního tenisu 
v  Dolním Němčí, postavení DOLNĚMČANSKÉHO stolního 
tenisu ve  Zlínském kraji a  vzornou reprezentaci naší obce, 
lze vyslovit velký dík všem současným i  bývalým hráčům, 
funkcionářům, členům oddílu, příznivcům stolního tenisu, 
obci Dolní Němčí, sponzorům včele s  hlavním sponzorem 
společností KASKO spol. s  r.o. a  všem těm, kteří se od  roku 
1968 podíleli na vytvoření bohaté historie tohoto sportu v naší 
obci, s tichou vzpomínkou na ty, kteří se tohoto významného 
jubilea nedožili.

                        za KST Dolní Němčí, Dušan Kubeš

Uzávěrka příštího čísla 
Zpravodaje bude 30. 11. 2018.

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.

. Hledám ke koupi RODINNÝ DŮM se zahradou,  
i k rekonstrukci. Nabídněte na tel.: 604 641 463

. Poptávám BYT v okolí Uherského Hradiště 
Tel.: 739 823 546

. Kdo PRONAJME (případně prodá) GARÁŽ  
v Dolním Němčí? Nabídky na tel.: 723 667 870

Pozvánka na připravované 
akce září – prosinec 2018

28.   9. 2018 Skupina Reflexy – kulturní dům
21. 10. 2018 Netradiční cukrárna – kulturní dům
24. 10. 2018 Lampionový průvod 
10. 11. 2018 Poslední leč  - kulturní dům
17. 11. 2018 Beseda s důchodci – kulturní dům
18. 11. 2018 Schola Gregoriana Pragensis – kostel sv. Filipa  

  a Jakuba
23. 11. 2018 Výstava poštovních holubů – kulturní dům
  2. 12. 2018 Adventní jarmark s rozsvěcováním  

  vánočního stromu
  8. 12. 2018 Žákovský Mikulášský turnaj v šachu – KD

8.-9. 12. 2018 Vánoční výstava prací žáků ZŠ a ZUŠ
15. 12. 2018 Předvánoční zpívání – Muzeum Na Mlýně
22. 12. 2018 Vánoční koncert DH Dolněmčanka – KD
27. 12. 2018 Žehnání vína – kulturní dům

INZERCE
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Návštěva hodnotící komise celostátního kola soutěže

Vesnice roku 2018 ze dne 6. 9. 2018
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Slavnosti vína v Uherském Hradišti 8. 9. 2018
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Vyhlášení výsledků celostátního kola soutěže Vesnice roku 
v Luhačovicích ze dne 15. 9. 2018
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... a tak se naše přání nakonec splnilo a stali jsme se vítězi  
celostátní soutěže Vesnice roku 2018
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Vítání  občánků Vaření  trnek  na  Muzeu  Na  Mlýně

Pasování  na  čtenáře

Vítězný  tým  1.  ročníku  Štrúčkobraní

Pasování  na  čtenáře

Vítání  občánků

Vítání  občánků Slavnosti  vína  Uherské  Hradiště
(Deník / Pavel  Bohun)


