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Vážení spoluobčané,
začíná podzim a  tento svůj článek nemůžu začít jinak než 
konstatováním, že jsme opět v situaci, do které, jak jsme všichni pevně 
věřili, se už nedostaneme. Varování odborníků na epidemie ze začátku 
prázdnin, kdy odezněla jarní vlna šíření koronaviru, o  možném 
výskytu další vlny, se bohužel ukazují jako opodstatněná. Také během 
prázdnin byli pozitivně testovaní, což se nevyhnulo ani naší obci, 
ale s  koncem dovolených a  začátkem školního roku začal nárůst 
nakažených nabírat vysoké tempo, a  tak vláda s  hygieniky začínají 
vydávat různá omezení.

V čase psaní tohoto úvodníku (18. 9.), kdy jsou zatím povinné roušky 
ve veřejných budovách včetně škol a žáků 2. stupně, je téměř nemožné 
předvídat další vývoj. Věřme, že odpovědné instituce nastaví taková 
pravidla, že situaci společně zvládneme, byť za cenu různých osobních 
či pracovních omezení. Je velmi pravděpodobné, že může dojít k rušení 
různých společenských, kulturních nebo sportovních akcí, možná 
i  k  omezení školní výuky, omezení provozu ve  službách a  výrobních 
firmách. Pokud budou různá omezení vydána, prosím, respektujme  
je a řiďme se jimi. Jen tak budeme schopni situaci zvládnout a vrátit  
se k běžnému životu co nejdříve.

I  přes tuto poměrně neklidnou dobu jsme pokračovali v  plnění 
letošních úkolů. Máme dokončený sklad techniky ve  dvoře obecního 
úřadu, urnová místa se základy kolumbária na  hřbitově a  výměnu 

podlahy v  obou tělocvičnách základní školy, na  kterou jsme získali 
dotaci od Ministerstva pro místní rozvoj. V plném proudu jsou práce 
na opravě komunikací v ulicích Školní a Vinohradská, kde plánujeme 
začátkem října položit živičný povrch až po  lékárnu. Do  konce 
října také dokončíme zbývající část Vinohradské a  úsek v  ulici 
Komenského. Koncem září snad zahájíme i  práce na  inženýrských 
sítích ve Vinohradské. Protože Fotbalový klub získal dotaci od MŠMT 
na  rekonstrukci kabin (obec financuje zbývající část), byly zahájeny 
práce také tam. Začínáme i  práce na  výsadbě zeleně v  extravilánu, 
na  kterou máme dotaci z  OPŽP. Ze stejného programu jsme získali 
dotaci i na obnovu zeleně v ulicích Hlucká a Nivnická.

Na  projektu inženýrských sítí Polní II připravujeme podklady pro 
zahájení územního řízení. Podali jsme žádost o dotaci na rekonstrukci 
ČOV a  nyní zahajujeme výběrové řízení na dodavatele stavby.  
Před dokončením je projekt na opravu druhé části komunikace v ulici 
Vinohradské. 

U  soutěže „O  evropskou cenu obnovy venkova“ jsme dostali 
informaci o dalším posunu termínů. V současné době je předpokládaný 
termín návštěvy hodnotitelské komise někdy na jaře příštího roku.

Přeji Vám co nejvíce klidný, bez stresu a paniky z epidemie, a hlavně 
ve zdraví prožitý podzim.

Ing. František Hajdůch, starosta obce
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Z jednání Rady obce
Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. 

Výpis usnesení 34. schůze Rady obce  
konané dne 1. 6. 2020 v kanceláři obecního úřadu.

Usnesení č. 34/2020/02  
Rada obce Dolní Němčí schvaluje ukončení nájmu p.  AK, 
Dolní Němčí v DCHB 31. 5. 2020.

Usnesení č. 34/2020/03  
Rada obce Dolní Němčí schvaluje zapojení obce Dolní Němčí 
do  projektu ,,Podpora pracovních příležitostí II“ (registrační 
číslo CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0015174) realizovaného 
Mikroregionem Bílé Karpaty. Žádost o podporu byla podána 
do  Operačního programu Zaměstnanost (MPSV). RO 
schvaluje dohodu o vytvoření pracovních míst.

Usnesení č. 34/2020/04   
Rada obce Dolní Němčí schvaluje výsledek výběrového řízení 
na rekonstrukci ,,Místní komunikace ulice Školní, Vinohradská, 
a Komenského a pověřuje starostu podpisem smlouvy o dílo 
s  vybraným dodavatelem, kterým je firma  RYBÁRIK s.r.o., 
Buchlovice. 

Usnesení č. 34/2020/05  
Rada obce Dolní Němčí schvaluje dodatek č.1 ke smlouvě o dílo 
na  zhotovení projektové dokumentace na  akci ,,ZTV Dolní 
Němčí – Lokalita Polní II“mezi obcí a  CENTROPROJEKT 
GROUP a.s., Zlín. 

Usnesení č. 34/2020/06  
Rada obce Dolní Němčí schvaluje zapojení obce do  projektu 
Mikroregionu Bílé Karpaty ,,Snížení množství produktových 
odpadů v Bílých Karpatech“.

Usnesení č. 34/2020/07  
Rada obce Dolní Němčí bere na  vědomí informaci starosty 
o  reakci advokátní kanceláře v.o.s. JURÁŠ A  PARTNEŘI 
na sdělení k našemu návrhu na uzavření smlouvy o částečné 
úhradě nákladů mezi obcí DN a Ing. LS, DN a pověřuje starostu 
k dalšímu jednání s Ing. LS.

Usnesení č. 34/2020/08  
Rada obce Dolní Němčí schvaluje cenovou nabídku 
na provedení dosadby keřů a zálivku vysazených stromů podél 
polní cesty C15 od firmy VACULA  SILNIČNÍ s.r.o., Kelč. 

Usnesení č. 34/2020/09  
Rada obce Dolní Němčí schvaluje cenovou nabídku pana PG, 
Uh. Hradiště – Míkovice na rekonstrukci parket v kulturním 
domě.

Usnesení č. 34/2020/10  
Rada obce Dolní Němčí schvaluje cenovou nabídku f. 
Turbonet,s.r.o., Uh. Brod  na  pořízení kamerového systému 
v areálu fotbalového stadionu.

Usnesení č. 34/2020/11  
Rada obce Dolní Němčí schvaluje prezentaci obce ve Slováckém 
deníku v příloze „Cesty městy“.

Usnesení č. 34/2020/12  
Rada obce Dolní Němčí schvaluje program 10. Zastupitelstva 
obce Dolní Němčí.

Usnesení č. 34/2020/13  
Rada obce Dolní Němčí schvaluje smlouvu o smlouvě budoucí 
č. 1040018646/002 mezi E.ON Distribuce a.s., České Budějovice 
a obcí Dolní Němčí na akci „Dolní Němčí, Stojaspal, kabelová 
smyčka NN“.

Usnesení č. 34/2020/14 
Rada obce Dolní Němčí schvaluje žádost ředitelky MŠ Dolní 
Němčí o otevření 5. třídy pro školní rok 2020/2021. 

Usnesení č. 34/2020/15  
Rada obce Dolní Němčí bere na  vědomí informace ředitelky 
MŠ Dolní Němčí o  stanovení výše úplaty v  době přerušení 
provozu Mateřské školy.

Usnesení č. 34/2020/16  
Rada obce Dolní Němčí schvaluje rámcovou příkazní smlouvu 
mezi obcí DN a  IS Projekt s.r.o., Uh. Brod na  zajištění 
technického dozoru a  koordinátora BOZP na  investičních 
akcích.

Usnesení č. 34/2020/17  
Rada obce Dolní Němčí schvaluje přidělení bytu č. 309 v DCHB 
Dolní Němčí paní AM Bystřice pod. Lopeníkem, od 1. 6. 2020.

Usnesení č. 34/2020/18  
Rada obce Dolní Němčí souhlasí s  rozvojem sociální služby 
Pečovatelská služba Dolní Němčí, ID 9716717 nad rámec 
stávající kapacity v  základní síti v  roce 2020 a  nad rámec 
rozpočtu obce roku 2021 na sociální oblast.

Výpis usnesení 35. schůze Rady obce  
konané dne 11. 6. 2020 v kanceláři obecního úřadu.

Usnesení č. 35/2020/02  
Rada obce Dolní Němčí schvaluje výsledek výběrového 
řízení na akci ,,Sklad techniky a údržby a rozšíření stávajícího 
hřbitova Dolní Němčí“ a pověřuje starostu podpisem smlouvy 
o dílo s vybraným dodavatelem, kterým je firma  SM-smartstav 
s.r.o., Dolní Němčí. 

Usnesení č. 35/2020/03  
Rada obce Dolní Němčí schvaluje výsledek výběrového řízení 
na akci ZTV Vinohradská, DN a pověřuje starostu podpisem 
smlouvy o  dílo s  vybraným dodavatelem, kterým je firma 
Inženýrské stavby Hodonín, s.r.o..

Usnesení č. 35/2020/04  
Rada obce Dolní Němčí schvaluje přidělení bytu č. 102 v DCHB 
DN, paní MK,  Zlín od 15. 6. 2020.

Výpis usnesení 36. schůze Rady obce  
konané dne 22. 6. 2020 v kanceláři obecního úřadu.

Usnesení č. 36/2020/02  
Rada obce Dolní Němčí schvaluje zařazení žádosti  p.  MK, 
Luhačovice o  pronájem bytu v  DCHB   Dolní Němčí 
do seznamu žadatelů.
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Usnesení č. 36/2020/03  
Rada obce Dolní Němčí schvaluje zařazení žádosti  p. AK, Dolní 
Němčí o pronájem bytu v DCHB   Dolní Němčí do seznamu 
žadatelů.

Usnesení č. 36/2020/04  
Rada obce Dolní Němčí schvaluje p. DH prodloužení nájemní 
smlouvy na byt č.8, Školní 606, Dolní Němčí od 1.7.2020 do 30. 
6. 2022.

Usnesení č. 36/2020/05  
Rada obce Dolní Němčí schvaluje prominutí nájmu pekárny 
ve  víceúčelovém zařízení, Hlucká 15 paní JH, Uh. Hradiště  
a  paní LM, Dolní Němčí  od  16.3.2020 do  konce května 
a úhradu nájmu za červen a třetí čtvrtletí zaplatit do konce září 
2020. 

Usnesení č. 36/2020/06  
Rada obce Dolní Němčí zamítla žádost VEROJE – DN s.r.o., 
Dolní Němčí o  trvalé snížení nájmu na  provozovně pivnice 
a kavárny NA MLÝNĚ, Dolní Němčí.

Usnesení č. 36/2020/07  
Rada obce Dolní Němčí zamítla žádost p.  IP, Dolní Němčí 
o trvalé snížení nájmu pivnice na MUZEU.

Usnesení č. 36/2020/09  
Rada obce Dolní Němčí schvaluje p. LŠ, Dolní Němčí pronájem 
části pozemku p.č. 1231/1 před RD č.p. 818 o výměře 78 m2 
na vybudování parkoviště dobu od 1. 7. 2020 do 31. 12. 2025.

Usnesení č. 36/2020/10  
Rada obce Dolní Němčí schvaluje pronájem Kulturního domu 
OMS Uh.Hradiště za  účelem konání okresního volebního 
sněmu ve čtvrtek 13. 8.2020 v době od 14 do 18 hod.
 
Usnesení č. 36/2020/11   
Rada obce Dolní Němčí schvaluje pronájem Kulturního domu 
OMS Uh.Hradiště za  účelem konání 82. Memoriálu Karla 
Podhajského ve dnech 2. – 4. 10. 2020.

Usnesení č. 36/2020/12  
Rada obce Dolní Němčí bere na vědomí informaci místostarosty 
z jednání KŽP.

Usnesení č. 36/2020/13  
Rada obce Dolní Němčí zamítla žádost Asociace rodičů a přátel 
zdravotně postižených dětí v ČR, z.s  Klub RADOST, Prostějov 
o poskytnutí VFP z rozpočtu obce Dolní Němčí na rok . 

Usnesení č. 36/2020/15  
Rada obce Dolní Němčí schvaluje vstup zdarma na  projekci 
filmu  ,,Poslední aristokratka“ dne 26.6.2020 jako poděkování 
za  vzájemnou pomoc, solidaritu, výrobu a  darování roušek 
potřebným při pandemii koronaviru.

Usnesení č. 36/2020/16  
Rada obce Dolní Němčí schvaluje vyvěšení záměru 
na prodloužení pronájmu sportovního areálu FK Dolní Němčí.

Usnesení č. 36/2020/17  
Rada obce Dolní Němčí schvaluje prodejní cenu publikace 
,,Setkání na pomezí“ na 300,- Kč/ks.

Usnesení č. 36/2020/18  
Rada obce Dolní Němčí schvaluje umístění sídla Základní 
organizace Českého svazu včelařů Dolní Němčí na  adrese 
Hlucká 108, Dolní Němčí.

Výpis usnesení 37. schůze Rady obce  
konané dne 27. 6. 2020 v kanceláři obecního úřadu.

Usnesení č. 37/2020/02  
Rada obce Dolní Němčí schvaluje zařazení žádosti p.  JZ 
a p. JZ, Dolní Němčí o pronájem bytu v DCHB   Dolní Němčí 
do seznamu žadatelů.

Usnesení č. 37/2020/03  
Rada obce Dolní Němčí schvaluje přidělení bytu č. 307 v DCHB 
Dolní Němčí p. JZ a p. JZ, Dolní Němčí od 27. 6. 2020.

Výpis usnesení 38. schůze Rady obce  
konané dne 13. 7. 2020 v kanceláři obecního úřadu.

Usnesení č. 38/2020/02  
Rada obce Dolní Němčí schvaluje zařazení žádosti p. JJ, Dolní 
Němčí o pronájem bytu v DCHB   Dolní Němčí do seznamu 
žadatelů.

Usnesení č. 38/2020/03  
Rada obce Dolní Němčí schvaluje zařazení žádosti p. MJ, Dolní 
Němčí o pronájem bytu v DCHB   Dolní Němčí do seznamu 
žadatelů.

Usnesení č. 38/2020/04  
Rada obce Dolní Němčí schvaluje zařazení žádosti p. LJ, Dolní 
Němčí o pronájem bytu v DCHB   Dolní Němčí do seznamu 
žadatelů.

Usnesení č. 38/2020/05  
Rada obce Dolní Němčí schválila p.  EJ, Dolní Němčí 
prodloužení NS na byt č.13 na dobu od 1. 9. 2020 do 30. 6. 2022.

Usnesení č. 38/2020/06  
Rada obce Dolní Němčí schválila přidělení bytu č. 105 v DCHB 
Dolní Němčí p. JJ, Dolní Němčí od 21. 7. 2020.

Usnesení č. 38/2020/07  
Rada obce Dolní Němčí schválila dodatek č. 4/2020 mezi obcí 
a RUMPOLD UHB s.r.o. 

Usnesení č. 38/2020/08 
Rada obce Dolní Němčí schvaluje MŠ Dolní Němčí realizaci 
projektu ,,Výzva 80 v  MŠ Dolní Němčí“ reg.č: CZ.02.3
.X/0.0/0.0/20-080/001772.

Usnesení č. 38/2020/09  
Rada obce Dolní Němčí schválila žádost p. Roberta Berouska, 
Otmarov o povolení hostování Lunaparku na hody v Dolním 
Němčí v roce 2021.

Usnesení č. 38/2020/10  
Rada obce Dolní Němčí schválila žádost p.  Charloty 
Szedenikové, Modřice  o  povolení hostování Lunaparku 
na hody v Dolním Němčí v roce  2021. 
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Usnesení č. 38/2020/11  
Rada obce Dolní Němčí doporučuje zastupitelstvu obce 
odkoupit pozemek p.č. 2939 v k.ú. Dolní Němčí.

Usnesení č. 38/2020/12  
Rada obce Dolní Němčí schvaluje pronájem části pozemku 
p.č. 2280/1 o  výměře 4 m2 f. zumm s.r.o,  Dolní Němčí 
k provozování stánku se zmrzlinou na dobu od 13. 7. do 30. 
9. 2020.

Usnesení č. 38/2020/13  
Rada obce Dolní Němčí schvaluje výpůjčku sálu v KD Dolní 
Němčí ŽPS Tetičky z  Dolněmčí k  pořádání XI. Seniorského 
plesu dne 26. 1. 2021.

Usnesení č. 38/2020/14   
Rada obce Dolní Němčí schvaluje   výsledek výběrového řízení 
na akci ,,Obnova krajinných struktur  Dolní Němčí“ a pověřuje 
starostu podpisem smlouvy o  dílo s  vybraným dodavatelem, 
kterým je firma  KHL – EKO, a.s. Červený Hrádek, Jirkov. 

Usnesení č. 38/2020/15  
Rada obce Dolní Němčí schvaluje prodloužení nájemní 
smlouvy s FK Dolní Němčí na pronájem prostor nesloužících 
podnikání ze dne 31. 3. 2016, na dobu do 31. 12. 2035.
 
Usnesení č. 38/2020/16  
Rada obce Dolní Němčí schvaluje smlouvu o  finanční 
spoluúčasti vlastníků pozemků v  ul. Vinohradské 
na vybudování inženýrských sítí v této lokalitě.

Výpis usnesení 39. schůze Rady obce  
konané dne 20. 7. 2020 v kanceláři obecního úřadu.

Usnesení č. 39/2020/02 
Rada obce Dolní Němčí schvaluje přidělení bytu č. 309 v DCHB 
Dolní Němčí p. J. J., Dolní Němčí od 21. 7. 2020.

Výpis snesení 40. schůze Rady obce  
konané dne 3. 8. 2020 v kanceláři obecního úřadu.

Usnesení č. 40/2020/02
Rada obce Dolní Němčí schvaluje prodloužení nájemní 
smlouvy na byt č.15 p. TM, Dolní Němčí, na dobu od 1.10.2020 
do 30.6.2022

Usnesení č. 40/2020/03   
Rada obce Dolní Němčí schvaluje zařazení žádosti o  odkup 
stavebního pozemku v lokalitě Polní II p. ID, a TS, Hluk, Dolní 
Němčí do seznamu žadatelů.

Usnesení č. 40/2020/04   
Rada obce Dolní Němčí bere na  vědomí informace starosty 
o současné situaci na čistírně odpadních vod Dolní Němčí.

Usnesení č. 40/2020/05  
Rada obce Dolní Němčí schvaluje cenovou nabídku 
Ing. Jaroslava Kunčíka  na projektovou dokumentaci ,, Místní 
komunikace ul. Vinohradská, Dolní Němčí“.

Usnesení č. 40/2020/06  
Rada obce Dolní Němčí schvaluje dodatek  č. 5/2020  mezi obcí 
a RUMPOLD UHB s.r.o.  

Usnesení č. 40/2020/07  
Rada obce Dolní Němčí schvaluje cenovou nabídku ,,MAS  
VÝCHODNÍ SLOVÁCKO“, Suchá Loz 72, na  zpracování 
žádosti o dotaci a manažerské řízení projektu ,,Rekonstrukce 
tribuny a šaten Fotbalového klubu Dolní Němčí“.

Usnesení č. 40/2020/08  
Rada obce Dolní Němčí schvaluje navýšení počtu pracovních 
míst v pracovní četě o jedno místo.

Usnesení č. 40/2020/09  
Rada obce Dolní Němčí bere na  vědomí informaci starosty 
o nových termínech soutěže o Evropskou cenu obnovy venkova 
2020.

Usnesení č. 40/2020/10  
Rada obce Dolní Němčí schvaluje výpověď p. MK z nájemní 
smlouvy na byt č. 102 v DCHB Dolní Němčí k 5. 8. 2020.

Usnesení č. 40/2020/11  
Rada obce Dolní Němčí schvaluje přidělení bytu č.102 v DCHB 
Dolní Němčí p. J.J., Dolní Němčí od 6. 8. 2020.

Usnesení č. 40/2020/12  
Rada obce Dolní Němčí schvaluje SDH finanční příspěvek 
na Hasičské léto dne 22. 8. 2020.

Usnesení č. 40/2020/13  
Rada obce Dolní Němčí schvaluje opravu odpadů na toaletách 
a podlahy ve vinárně v restauraci Na Mlýně.

Usnesení č. 40/2020/14  
Rada obce Dolní Němčí schvaluje cenovou nabídku firmy 
Navláčil Václav VN KOVO, Dolní Němčí na výměnu zábradlí 
u mostu přes potok Okluky v ulici Boršická.

Usnesení č. 40/2020/15  
Rada obce Dolní Němčí schvaluje přidělení bytu č. 105 v DCHB 
Dolní Němčí manželům J. Dolní Němčí od 6. 8. 2020.

Výpis usnesení 41. schůze Rady obce  
konané dne11. 8. 2020 v kanceláři obecního úřadu.

Usnesení č. 41/2020/02  
Rada obce Dolní Němčí schvaluje výsledek výběrového řízení 
na  akci ,,Obnova krajinných struktur v  Dolním Němčí“ 
a  pověřuje starostu podpisem smlouvy o  dílo s  vybraným 
dodavatelem, kterým je firma  Florstyl s.r.o., Kunovice.

Výpis usnesení 42. schůze Rady obce  
konané dne 12. 8. 2020 v kanceláři obecního úřadu.

Usnesení č. 42/2020/02  
Rada obce Dolní Němčí schvaluje přidělení bytu č.310 v DCHB 
Dolní Němčí  p. ED, Kunovice od 19. 8. 2020.
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Vzpomínka na epidemii 
slintavky a kulhavky v roce 

1972 v Dolním Němčí
Zrovna byly hody. Kolotoče nepřijely, děcka byly zklamané. 

Zklamaní jsme byli všeci, neuměli jsem si představit hody bez 
budíčku, bez muziky. Všecko bylo zakázané. Nedělní mše svatá 
bez doprovodu dechovky. Ale muzikanti to vzali po  svém. 
V  pátek večer měli u  Trtka v  hospodě zkoušku a  končili až 
v  pondělí. Až jich jejich ženy hledaly, Justa Krhovská hnala 
hore kostelní ulicú Frantu, samozřejmě byla vzteklá. Plný barák 
měla hodařů a  byla na  to sama. Nadávala, slova nevybírala 
a  Frantova reakce byla: „Zabit, pochcat, zapálit.“ To bylo 
na jeho ženu. To nebylo jediné potulování po dědině po muzice 
nebo po plese. To byla vždycky partija stejných tuláků a chodili 
po domech, kde je kdo pozval, třeba měl někdo po zabijačce, 
a tak sa šlo na oškvarky. 

Často sa stávalo, že některý muzikant přišel bez 
nástroje a  potom jej pracně hledal. Nevěděl, kde všude 
byl. I  u  Krhovských Franta hledal klarinet, nevěděl, kde ho 
zapomněl, až mu Justa říkala, že v humně je o  strom opřený 
„šorec“. Kapelník František Zimčík (Bobek) říkal, že jedině 
děvčice Stojaspalovy mu nenadávaly, jejich chlapi nikdy 
neputovali v noci po dědině.

Jiná situace byla ve  zdejším JZD. Okamžitě byly učiněny 
zákazy vstupu do  objektu, při vstupu muselo každé vozidlo 
projet „vanou“ u  vjezdu, která byla naplněna dezinfekcí. 
U každého objektu v živočišné výrobě byla rohožka s vápnem 
a  dezinfekcí. Neustále hrozilo pracovníkům v  živočišné 
výrobě, že pokud se zjistí nákaza, bude muset směna, která 
je momentálně v  objektu, zůstat na  pracovišti až do  konce 
karantény. Ženy, které měly doma děti si neuměly představit 
situaci, že by nemohly domů. Naštěstí se nemoc ve  zdejším 
družstvu neprokázala, ale bezpečnostní opatření přetrvávala 
ještě dlouho.

Marie Ježková

Jakub Hybler – vicemistr ČR 
ve Freestyle BMX

V sobotu 8. 8. 
2020 se v Bikeparku 
Brumov-Bylnice 
uskutečnilo historicky 
první Mistrovství 
České republiky 
ve Freestyle BMX Park 
jakožto olympijské 
disciplíny, a to pod 
záštitou Mezinárodní 
cyklistické unie (UCI) 
a Českého svazu 
cyklistiky (ČSC).

Freestyle BMX je 
extrémní cyklistická 
disciplína, při níž 
jezdci využívají parku 
sestaveného z různých

překážek a  snaží se svou jízdu vyplnit akrobatickými triky 
a technickými prvky – jedná se tak o divácky velmi atraktivní 
sport. To se potvrdilo i  v  Brumově-Bylnici, kde fanoušci 
vytvořili výbornou atmosféru. Není divu, díky záštitě UCI 
si mohli jezdci ze závodu odvézt kvalifikační body pro 
účast na  světovém poháru, proto ze sebe dostali maximum 
a  předváděli triky, při nichž tuhla krev v  žilách. Závodilo se 
ve  čtyřech kategoriích a  už kvalifikační jízdy dávaly tušit, že 
finále bude kvalitně napínavé.

Kategorii Junior, do  které spadali jezdci do  13 let, ovládl 
místní jezdec František Bližňák (12 let), o pouhé dva body před 
Jakubem Hyblerem (12 let) z  Dolního Němčí. Bylo vidět, že 
Jakub a František v Brumovském parku poctivě trénují – oproti 
ostatním jezdcům dělali triky téměř na každé překážce, jejích 
jízda byla ucelená a logicky navazovala.

 Antonín Hybler
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Vážení rodiče a přátelé školy,
1. září jsme zahájili školní rok netradičně ve třídách. Podle 

pamětníků poprvé od otevření školy, tzn. od roku 1973.
Přivítal jsem naše milé hosty: starostu Dolního Němčí 

Ing. Františka Hajdůcha, místostarostu Josefa Tinku, starostu 
Slavkova Mgr.  Libora Švardalu, starostu Boršic u  Blatnice 
Bohuslava Vávru a člena školské rady Ing. Vladimíra Stojaspala. 

Mimořádná doba, mimořádná opatření. To bude zřejmě 
hlavní moto nejen našich žáků, nás pracovníků školy, ale celé 
naší společnosti.

Každý jiný školní rok bych řekl, že se žáci vrátili po dvou 
měsících. Letos je to poněkud jiné, protože někteří přišli 
do  školních lavic téměř po  6 dlouhých měsících. Délku této 
doby samozřejmě nemohli ovlivnit ani oni, ani my. Rád bych 
věřil tomu, že už se to opakovat v tak velkém měřítku nebude. 
Drtivá většina žáků vzdělávání na dálku zvládla velmi dobře, 
ale ruku na srdce: klasická výuka, tzn. bezprostřední kontakt 
chyběl žákům i  nám, učitelům. Samozřejmě někomu více, 
někomu méně. My, učitelé, jsme připraveni k tomu, abychom 
své žáky přivedli až do úspěšného cíle. Zejména žáky 9. tříd až 
k přijímacím zkouškám.

Moc rádi jsme přivítali ve  škole žáky l. ročníku. Ve  dvou 
třídách své první školní krůčky absolvuje celkem 28 dětí. 
Bude jim věnována velká péče. Těší se na  ně v  1. A  paní 
učitelka Mgr. Kamila Pavelková a v 1. B Mgr. Petra Mlýnková.  

Jsou historicky prvními žáky školy, kteří nebyli u  zápisu, 
a přesto byli přijati. Ale určitě nejdou do cizího prostředí. Vždyť 
všichni nebo téměř všichni přišli k nám do „školy nanečisto“. 
Přeji jim, aby do školy chodili rádi a aby svým rodičům dělali 
jen radost. Naučili se hodně nového, seznámili se s  novými 
kamarády a my jim ve všem budeme pomáhat.

Vítal jsem mezi námi i 22 žáků, kteří k nám nastupují hlavně 
do 6. tříd ze Slavkova, Horního Němčí i Boršic u Blatnice. I jim 
přeji hodně úspěchů, nové kamarády a  pokud možno pěkné 
známky. 

Naše deváťáky čeká nejdůležitější rok školní docházky. 
Nesmějí při studiu zapomenout, že kvalitní pracovní výsledky 
jim umožní dobrý vstup do dalšího života na středních školách. 
Jako přípravu na přijímací zkoušky určitě rádi využijí kroužek 
matematiky a jazyka českého. 

Počet tříd se na základní škole z 15 zvýšil na 16.  Počet žáků 
z  301 na  315.  Přibylo také větší množství dělených hodin. 
Zejména M, Čj, AJ i  pracovních činností. V  průběhu září 
a října se žáci v pracovních činnostech mohou těšit na nákup 
nového nářadí a  materiálu v  celkové hodnotě 150  000 Kč, 
z nichž 105 000 jsme získali z projektu Zlínského kraje. Dalších 
40 000 Kč investujeme do preventivních programů. I zde nám 
pomohl Zlínský kraj. 

Do  ŠD je přihlášeno zatím 70 dětí. O  ZUŠ budeme psát 
na jiném místě.

Budeme pokračovat v  plnění projektu Šablony 2, díky 
kterému můžeme nabídnout kroužky nad rámec školního 
klubu. Samozřejmě pokud to zpřísněné hygienické normy 
dovolí. Ve  své činnosti bude pokračovat speciální pedagožka 
Mgr.  Monika Fojtáchová. Jako školní asistent bude pomáhat 
Michaela Bachanová.  Projekt se týká se i žáků zušky a školní 
družiny – zde by se měla zpestřit a zefektivnit výuka i díky 30 
zakoupeným tabletům a plánovaným projektovým dnům.

Tak jako každý rok, i letos dochází ke změnám v učitelském 
kádru. Na  mateřskou dovolenou odešla Mgr.  Simona 
Krchňáčková. Činnost ukončily Mgr.  Kateřina Motyčková 
a Adéla Bruštíková, DiS. Nově nastupuje již zmíněná Mgr. Petra 
Mlýnková, Mgr. Vít Černý a Mgr. Barbara Tyrajová. Z mateřské 
dovolené se vrací Mgr.  Dagmar Bahulová. Novou vedoucí 
školní jídelny se stává po dobu nemoci paní Hana Gabrhelová. 
Na pozici vrátné bude pracovat paní Zdeňka Světinská a jako 
asistentka ředitele Mgr.  Michaela Ambrosová. Všem přeji 
hodně osobních i pracovních úspěchů.

Třídními šesťáků se stávají Mgr.  Pavlína Bobčíková 
a Mgr. Vladislav Vystrčil. Mgr. Blanka Spáčilová je TU v 2. A.

1. A Kamila Pavelková

1.B Petra Mlýnková
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V  průběhu uplynulých 3 měsíců jsme vyměnili téměř 50 
let starý povrch z  parket položených na  betonu za  moderní 
a  hlavně podstatně „zdravotně přívětivější“ polyuretanovou 
litou podlahu. Přál bych si, aby nám tento parádní povrch 
vydržel co nejdéle. Ne každá škola má k dispozici tak moderní 
venkovní i  vnitřní prostory určené pro sport. A  až půjdete 
do  bazénu, zajisté si všimnete, že bylo vyměněno všech 8 
dřevěných dveří za plastové. 

Závěrem přeji všem hodně zdaru při zdolávání 
každodenních školních úkolů. Přál bych si, aby výuka 
probíhala normálním způsobem, a  pokud bude muset být 
zvolen kombinovaný způsob nebo výuka na dálku, abychom to 
společně zvládli co nejlépe. Všichni pedagogové se na začátku 
školního roku zapojí do  vyhodnocení domácího vzdělávání 
z  minulého pololetí. Zmapují vědomosti a  dovednosti žáků 
a  nastaví další postup práce. Rozdíly mezi žáky se budeme 
snažit dorovnat v průběhu podzimní výuky, aby další výuka již 
nebyla posouvána. Vyhodnotíme situaci všech žáků pro jejich 
zapojení do vzdělávání na dálku, abychom v případě potřeby 
byli na tuto situaci připraveni.

Těším se na spolupráci s žákovským parlamentem, se všemi 
zaměstnanci školy, se školskou radou, SRPŠ a  samozřejmě se 
zřizovatelem školy, obcí Dolní Němčí, bez jehož podpory by 
nemohla naše škola fungovat.  

Mgr. Milan Kvasnička, Mgr. Ľubica Ježková

Z činnosti ZUŠ...
Naše ohlédnutí za  činností ZUŠ začneme vzpomínkou 

na Absolventský koncert, který se konal 23. 6. 2020 v sále ZUŠ 
a na kterém jsme se rozloučili s čtyřmi absolventy z hudebního 
oboru ze tříd p. uč. Hany Miklášové, p. uč. Kláry Kolajové a p.
uč. Marie Dufkové. Tito žáci ukončili první stupeň na  ZUŠ. 
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Potěšili nás: Karolína Uhrová (klávesy + klavír), Monika 
Bilíková (klavír), Lucie Andrášková (kytara) a Petr Kvasnička 
(kytara). K našim absolventům se přidal i žák třetího ročníku 
druhého stupně klavírní hry Pavel Beníček.  Průvodní slovo 
měla Mgr.  Hana Miklášová. Atmosféra v  sále byla příjemná 
a naši žáci i s rodiči si koncert užili. Věřím, že se opět všichni 
sejdeme ve  školním roce 2020/21 při některém z  koncertů. 
Tradiční vánoční výstavu, bohužel, letos pořádat nebudeme.     

       
V  pátek 19. 6. 2020 se v  sále ZUŠ uskutečnil koncert 

kytarového tria s názvem Trio Indice (tři kytaristé – pedagogové: 
Jiří Pospěch, Lukáš Frýbort a Lukáš Schröder). Koncert začal 
v  17 hodin v  sále ZUŠ a  na  programu zazněly tyto skladby: 
G. Frescobaldi: Aria detta la Frescobalda; M. Ravel: Menuet; 
S. Joplin: Maple leaf rag; E. Grieg: tři části z orchestrální suity 
Peer Gynt – Ranní nálada, Tanec Anitry, Ve sluji krále hor; R. 
Dyens: Magické trio; M. Jackson: Billie Jean; The Beatles: Here, 
there and everywhere, With a little help from my friends. Lukáš 
Frýbort (mimo jiné učitel kytary ZUŠ Dolní Němčí) řekl: „Byli 
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jsme rádi, že si můžeme zahrát před publikem a někomu třeba 
i udělat radost. Snad se to povedlo a děkujeme za tu možnost. 
Nepočítal jsem s tím, že by účast byla nějak závratná, takže těch 
cca 15 – 20 lidí se dalo čekat. Nečekal jsem ale, že ze všech žáků 
– kytaristů ZUŠ přijdou jen dva moji žáci s rodiči. Říkám si, kde 
všichni byli? A jak blízko jim máme ještě přinést tu možnost 
poslechnout si klasickou kytaru? Myslím, že je na  tom dobře 
vidět, jak moc je to opravdu zajímá. Je před námi (a také mými 
kolegy, od kterých nepřišel vůbec nikdo) ještě velký kus práce 
při výchově mladých umělců (a možná i těch kolegů). ….. Další 
důvod našeho hraní byl právě přivést klasickou kytaru blíž 
žákům naší ZUŠ a jejich rodičům a tím je trochu motivovat. To 
už se ale tak nepovedlo. ……Musíme se z toho poučit a příště 
lépe propagovat.“ 

Pokud se chcete dozvědět něco více o  Triu Indice, zde 
jsou odkazy na  jejich stránky a  facebook: https://trio-indice.
webnode.cz/ a https://www.facebook.com/trioindice/. 

V  červnu proběhla v  prostorách ZUŠ výuka hudebního 
a  výtvarného oboru, při níž byly dodržovány zvýšené 
hygienické zásady. Přibližně třetina žáků pokračovala 
v distanční výuce i nadále. Taneční obor byl do konce školního 
roku vyučován distanční formou a  o  tom, že děvčata doma 
nezahálela, se můžete přesvědčit v krásném videoklipu, který 
je zveřejněn na webových stránkách naší školy (ukázka domácí 
výuky tanečního oboru ZUŠ). Výuka literárně-dramatického 
oboru byla obnovena pouze částečně a někteří žáci pokračovali 
v distanční formě. Video z projektu LDO můžete vidět rovněž 
na webových stránkách školy (projekt LDO 2019/20 – video).  

Červen přinesl také zápis nových žáků, který proběhl 
bez komplikací. Postupové zkoušky se tentokrát z  důvodu 
pandemie koronaviru nekonaly. Statistika prospěchu žáků ZUŠ 
vypadala takto: Prospělo s  vyznamenáním celkem 224 žáků 
a prospěli celkem 4 žáci. Na konci školního roku 2019/20 jsme 
se rozloučili na  ZUŠ s  4 vyučujícími hudebního oboru, a  to 
Mgr.  Jarmilou Hrobařovou, Gabrielou Popelkovou, Mgr.  art. 
Marií Dufkovou (mateřská dovolená) a  Mgr.  art. Katarínou 
Staněk, DiS. (mateřská dovolená).

Nový školní rok 2020/21 jsme zahájili na  ZUŠ v  počtu 
20 učitelů. V  hudebním oboru bude vyučovat 17 učitelů: 
Adéla Bruštíková, DiS. – souborová hra, klávesy; Mgr. Lenka 
Bednářová – klavír, klávesy; Bc. Michaela Pavelková – kytara, 
souborová hra, PHV, hudební nauka; Antonín Daníček, DiS. 
– zobcová flétna, trubka, komorní hra; BcA.  Ondřej Jagoš – 
klavír, klávesy, hudební nauka, komorní hra; Dipl. um. Lukáš 
Frýbort - kytara;  Aneta Gajdůšková, DiS. – sólový zpěv, 
hudební nauka;  BcA.  Radek Hais – housle, komorní hra; 
Mgr. Klára Kolajová – klavír, klávesy, sborový zpěv; Mgr. Hana 

Miklášová – klavír, klávesy, komorní hra, korepetice; Michal 
Vacek, DiS. – zobcová flétna, souborová hra;  Marek Teimer 
– zobcová flétna, klávesy, komorní hra; Adéla Papayová, DiS. 
– sólový zpěv, komorní zpěv; Radim Vojtek DiS. – housle; 
Jana Zouharová, DiS. – kytara, hudební nauka, komorní hra; 
Petr Kučera – klavír, klávesy, hudební nauka, korepetice; 
Mgr.  Vladislav Vystrčil – kontrabas. Výtvarný obor bude 
vyučovat Alena Růžičková. Ve  výuce literárně-dramatického 
oboru pokračuje Mgr.  BcA.  Irena Cigánková a  taneční obor 
vede paní učitelka Veronika Kaštánková. Kapacitu 240 žáků 
máme téměř naplněnou (231 žáků). Otvíráme všechny obory 
– hudební (143 žáků), výtvarný (47 žáků), taneční (27 žáků) 
a literárně-dramatický (14 žáků). Novým studijním zaměřením 
hudebního oboru, který nabízíme, je Hra na varhany.

Rádi bychom pokračovali ve všech osvědčených aktivitách 
a rovněž se zapojili do soutěží vyhlášených MŠMT. Čekají nás 
opět soutěže ve hře na klavír, kytaru, housle a rovněž soutěže 
literárně-dramatického a  výtvarného oboru, které nemohly 
v  minulém školním roce proběhnout a  byly tak přesunuty. 
Vzdělávání na ZUŠ není návštěvou kroužku – má svá pravidla 
a  důležitost a  žák zde dostává vysvědčení, a  to je zapotřebí 
mít na  mysli. V  příštím školním roce chceme otevřít i  obor 
Hra na  cimbál. Stále neprojevilo dostatečné množství žáků 
zájem o toto zaměření, a to je škoda. Jen tak bude naše mladá 
cimbálová muzika kompletní, a to přece chceme!

Za ZUŠ Mgr. Klára Kolajová 

Ve  školce  je  bezva
Na konci školního roku jsme se na zahradě mateřské školy 

slavnostně rozloučili s  dětmi, které nastoupily 1. září do  ZŠ 
a  ZUŠ Dolní Němčí. Děti byly pasovány na  školáky králem 
a  královnou, které nám s  radostí „zahrály“ pan starosta 
František Hajdůch a  Františka Tinková. Tím jsme ukončili 
školní rok 2019/2020.
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Během prázdnin jsme zrekonstruovali, nově vybavili 
a v úterý 1. 9. 2020 otevřeli novou třídu „Kuřátka“ pro děti od 2 
do  3 let. Tato třída bude mít podobnou výchovně vzdělávací 
činnost jako třída „ Berušky“ se zohledněním dvouletých dětí.

Dále během prázdnin proběhla v  mateřské škole 
rekonstrukce prádelny a  přípraven na  výdej jídla. Školní 
zahrada byla dovybavena novými herními prvky, které jsou 
zaměřeny na rozvoj obratnosti a pohyblivosti dětí.

Sluníčkem prosluněné prázdniny nám skončily a začal nový 
školní rok, který jsme zahájili v úterý 1. září.

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

Na školní rok 2020/2021 je celkem zapsáno 103 dětí, které 
jsou zařazeny podle věku ve 4 běžných třídách a v jedné třídě 
logopedické, do které chodí děti na základě doporučení SPC. 
Pedagogický personál je navýšen o 2 učitelky.

Z  důvodu epidemiologické situace Covid -19, bych chtěla 
apelovat na  rodiče, aby byli ohleduplní a  do  mateřské školy 
nevodili děti nachlazené (rýma, kašel,…). Chráníme tím zdraví 
všech dětí i personálu mateřské školy.
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Doufám, že děti budou 
v naší MŠ spokojeny a těšíme se 
na společné zážitky a příjemně 
prožité chvíle v mateřské škole.

Za kolektiv mateřské školy, 
Dufková Veronika, 

ředitelka MŠ

&&&  KNIHOVNA  &&&
V červnu jsme v knihovně znovu po třech měsících přestávky 

přivítali obě dvě skupinky našich nejmenších dětí – Žížalek. 
Scházeli jsme se každé pondělí a  úterý po  celé prázdniny. 
Na konci srpna jsme připravili rozloučení s některými dětmi, 
které jdou do školky. 

Děti dostávaly vysvědčení, 
podívaly se na  pohádku a  pak 
velmi mile obdarovaly paní 
knihovnici krásnými růžemi 
a  dárky, za  což patří velké 
poděkování hlavně rodičům. 
Toto cvičení dětí s maminkami 
pokračuje i  nadále, každé 
pondělí nebo úterý, vždy od  9 
hodin v knihovně. Kdo by měl 
zájem navštěvovat knihovnu 
a  strávit s  námi čas, přijďte se 
informovat u paní knihovnice.

Poslední čtvrtek v měsíci červnu se v čítárně sešel Literární 
spolek, který se postupně rozrůstá a  k  dnešnímu dni čítá 25 
členů. Mimo svoji aktivitu v  knihovně pořádají také výlety 
po  okolí. Navštívili Kovozoo ve  Starém Městě a  v  Hluku 
Muzeum a  památné domky. Na  srpnové setkání Literárního 
spolku jsme pozvali lázeňského lektora a bylinkáře pana Karla 
Steinabura. Této zdravotní přednášky se zúčastnilo kolem 30 
návštěvníků z řad Literárního spolku, ale i veřejnosti.

. Co knihovna chystá?
• 4. 10. – 9. 10. 2020 výstava Tupeské keramiky spolu 
   s Literárním spolkem 
• 8. 10. 2020 tvoření pro dospělé Pletení z papíru (po roce opět 

s paní Boženou Pochylou)
• 9. 10. 2020 cestovatelská přednáška Aleny a Jiřího Márových
• 10. 12. – 18. 12. 2020 vánoční tvoření pro děti i dospělé
• v rámci Týdne knihoven 5. 10. – 9. 10. 2020 zveme všechny 

k návštěvě knihovny na výstavu Tupeské keramiky, starých 
fotografií v albech, cestovatelskou přednášku a bazaru knih. 
Pro děti z mateřské školy chystáme divadlo.

• zveme vás, kterýkoli výpůjční den, na stálou výstavu starých 
učebnic v  retroknihovně, prohlídku knihovny, na  tvoření 
s dětmi, čtení knih a časopisů v čítárně u šálku bylinkového 
čaje nebo kávy.

. NOVÉ KNIHY V KNIHOVNĚ
Beletrie:

Fénelon Fania   – Osvětimský orchestr : svědectví sebrané 
               Marcelou Routierovou
William Beatriz – Skleněný oceán
Tallis Frank  – Smrt půvabného média : detektivka 
      ze staré Vídně
Bomann Corina – Paní ze Severu. Agnetino dědictví
Vondruška Vlastimil – Pomsta bílého jednorožce
Nesser Haka  – Druhý život pana Roose
Fisher Kerry  – Žena, kterou jsem byla
Sklář Richard  – Krátký proces
May Peter  – Karanténa
McBain Ed  – Udělal jsem to já!
Roberts Nora  – Cena za lásku
Hodge Sibel  – Za tebou
Mofina Rick  – Ztracená dcera
Šimek Miloslav – Povídky
Theils Lone  – Posedlé dítě
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 Dětská literatura:

Scarrow Alex  – Reborn
Croft Malcolm  – Billie Eilish : nepostradatelná 
                    kniha pro fanoušky
Gudsnuk Kristen – Minecraft : chodí Wither okolo 
    : Komiks
Vetešková Michaela – Příručka malého novináře

Naučná literatura:

Krumlovská Olga – Místa, která léčí : Čechy a Morava
Fidler Jiří – Dějiny československých legií v datech
Dočekal Daniel  – Dítě v síti : manuál pro rodiče 
                    a učitele, kteří chtějí rozumět 
     digitálnímu světu mladé generace
Padevět Jiří – Komunistické lágry : tábory nucené 
          práce, nápravně pracovní tábory, 
          pracovní útvary vězňů a internační 
          místa duchovních 1948-1962.

Jana Daňková, knihovnice
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FS OLDNĚMČAN - 
ŠTRÚČKOBRANÍ

I  přes různá omezení v  této době jsme mohli nakonec 
i  letos uspořádat soutěžní klání ve  vaření kotlíkové česnečky 
„Štrúčkobraní“. Aktuální situace a  velmi pěkné počasí nám 
přispěly k tomu, že v sobotu 1. srpna proběhl již 3. ročník této 
soutěže. Svou účast potvrdilo celkem 10 týmů - převážně místní 
spolky. Byli to skupinky, které se této akce účastní každoročně, 
ale přišli i nováčci (Pincaři a Fotbalisti).  

Ve tři hodiny odpoledne jsme odstartovali vaření v kotlících 
a v pět se začalo ochutnávat. Za hojné účasti veřejnosti, která 
zhodnotila snažení všech aktérů, jsme mohli vyhlásit ty 
nejlepší. Na nejvyšší vítězný stupínek poprvé dosáhli HASIČI, 
na  druhou příčku vystoupali nováčci soutěže PINCAŘI 
a třetí stupínek obsadil MAMBA TEAM. Čtvrté místo získali 
všechny ostatní týmy – Dolněmčan, Dolněmčanka, Fotbalisti, 
Mužský pěvecký sbor, Myslivci, Tetičky, Zahrádkáři. Všichni si 
odnesli věcné dary a taky blažený pocit být součástí této akce. 
Všem moc děkujeme za  účast. Po  celou dobu nás provázel 
slovem a hudbou Ondra Fibichr, který přidal i své vystoupení. 
Překvapením byly holky se švihadly, které předvedly, co umí 
a nakonec zapojily i všechny přítomné. 

Ještě jednou děkujeme všem účastníkům, soutěžícím, 
Ondrovi, obci, myslivcům, sponzorům, a  tak bych mohla 
pokračovat. Prožít tak nádherný den v  prostředí myslivecké 
chaty se spoustou příjemných lidí se nepodaří pokaždé. Je to 
jen střípek našeho života, ale posílí a potěší, a proto se již nyní 
těšíme na další pokračování.

                                               Jana Fibichrová
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Úvodní slovo 
P. Petra Hofírka 
při svěcení soch

Milí farníci, Dolněmčané, hosté!
Všechny vás vítám, zvláště 

děkana P.  Svatopluka Pavlicu 
a  jsem vděčný Bohu, že v  tento 
významný den tady mohu být také.

Od nepaměti (tedy nás, co jsme 
zde) tu máme farní kostel sv. Filipa 
a  Jakuba. Od  nepaměti máme 
na  kraji obce také kapličku sv. 
Anny. Nikdo z nás nebyl u  stavby 
kapličky ani tohoto kostela. 
A  přesto jsou nedílnou součástí 
této obce a  farnosti, protože 
každoročně slavíme hody (i  když 
letos byly opravdu zvláštní) a pouť 
ke  svaté Anně. A  od  dnešního 
dne do  našich životů v  této obci 

vstupují dvě sochy a  budou vás provázet do  konce vašeho 
života, až i o nich vaše budoucí generace budou říkat, že tady 
stojí od  nepaměti. Snad tento slavnostní den nikdy nezmizí 
z vaší paměti, ale především kéž vám sochy svatého Jáchyma 
a  svaté Anny s  Marií neustále připomínají jejich mocnou 
přímluvu za vás. I když tady budou stát stále na stejném místě, 
budou každého z vás doprovázet na cestě k Bohu, zvláště když 
budete mezi nimi procházet do kostela a budou vás vítat svým 
pohledem.

Jako by dnešním slavnostním posvěcením něco začínalo, 
ale putování těchto soch k dnešní neděli začalo mnohem dříve. 
Dovolte mi několik osobních vět k této jejich cestě.

V  listopadu roku 2014 mi došla poštou 
velká obálka. Byla v  ní kopie jednoduché 
projektové dokumentace tohoto schodiště 
z roku 1971, kterou mi z Brna poslal autor 
projektu a  místní rodák architekt Josef 
Němec. Když jsem arch výkresu rozložil, 
hned jsem si všiml nakreslených siluet soch 
právě v horní části schodiště. A od té chvíle 
se mi myšlenka na  ty sochy stále vracela 
a  já o  nich spíše snil než vážně uvažoval. 
Ale když se při obnově venkovní fasády 
rozhodlo, že se udělá sokl z  přírodního 
pískovce a někdy v budoucnu by se mohlo 
obložit i  schodiště, pomalu ale jistě se sen 
stával mým velkým přáním. O sochách jsem 
začal mluvit před farní radou a  nesetkal 
jsem se s  odmítnutím. Ani nevím, kdy 
přišlo vnuknutí, aby znázorňovaní světci 
byli právě svatý Jáchym se svatou Annou, 
protože architekt Josef Němec v  dopise 
zmiňoval dva anděly nebo svatého Cyrila 
a  Metoděje. Ale jsem přesvědčen, že to 
byly právě každoroční poutě ke  kapličce 

sv. Anny, které mi 
přinesly myšlenku 
na  tyto dva světce, 
patrony manželů 
a rodin, které zvláště 
dnes potřebují 
pomoc z  nebe. 
Takže loni na  jaře 
jsme se s  farní 
radou rozhodli, 
že se pokusíme 
sehnat sochaře 
a  vám farníkům 
předložíme návrh 
- modely soch. 
Na doporučení kněží 
jsem oslovil pana 
Jiřího Rejdu, který 
do zadání vnesl ještě 
jednu velmi milou 
skutečnost - tedy 
osobu - dítě Marii. 
Možná nás v  první 
chvíli překvapilo 
umělecké ztvárnění, 
ale nakonec jsme 
se bez problémů 
shodli, že vám 
návrh předložíme 
ke  schválení a  jsem 
vám nesmírně 
vděčný, že jste 
sochám řekli ano 
a  můžeme dnes 
tyto krásné sochy 
posvětit.

P. Petr Hofírek, 
farář
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Ze života sv. Jáchyma a sv. Anny  
Svatý Alfons z  Liguori píše, že je třeba zvláště ctít Pannu 

Marii, ale také světce, kteří jí byli nejblíže. Při tom si snad 
každý vzpomene na sv. Josefa, ale je třeba zdůraznit také dvojici 
svatých navýsost úctyhodnou a Panně Marii blízkou: rodiče sv. 
Jáchyma a Annu.

V izraelském národě žilo mnoho zbožných a bohabojných 
žen. Ale jen jedné z  nich se dostalo té milosti, že byla Boží 
prozřetelnosti zvolena, aby se stala matkou panenské Rodičky 
Spasitelovy. Po  otci pocházela ze starozákonního kněžského 
pokolení Levi a  po  matce z  rodu Davidova. Samotné jméno 
Anna je hebrejského původu a znělo jako Chana, v překladu 
"milostiplná či milá."

Mládí sv. Anny bylo čisté, naplněné bázní Boží, modlitbami 
a  prací. V  dospělém věku se zasnoubila s  Jáchymem, 
bohabojným a  velmi váženým mužem, pocházejícím rovněž 
z rodu Davidova a z pokolení Judova. Jméno Jáchym se váže 
na význam "připraven na Spasitele", či se překládá i jako "bude 
Bohem vyvýšen."

Svatí manželé Jáchym a  Anna zachovávali všechna Boží 
přikázání. Svoje časné statky rozdělovali na  tři díly: jeden 
obětovali jeruzalémskému chrámu, druhý věnovali chudým 
a třetí užívali pro svoje vlastní potřeby.

Svaté manžele trápila jen jedna věc: neměli děti. Důvěra 
v  Boha, že nenechá svatý pár zemřít bez dětí, se naplnila 
a  jejich modlitby byly vyslyšeny. Bůh jim dal dcerku, kterou 
pojmenovali Maria. Anna přijala děťátko z Božích rukou jako 
anděla z  nebe a  věnovala mu tu nejněžnější mateřskou péči. 
Štastní rodiče neustávali Bohu děkovat, že jim v  jejich stáří 
daroval dceru, a chovali ji jako zřítelnici svých očí.

Když byly malé Marii tři roky, odvedli jí do  Jeruzaléma 
a odevzdali kněžím, aby se pod jejich vedením učila při chrámu 
sloužit Bohu a prospívala ctnostmi. Slušelo se zajisté, aby ta, jež 
se měla stát živým chrámem dávno očekávaného Vykupitele 
světa, byla vychována při Hospodinově chrámu. Starý otec 
Jáchym zesnul brzo potom v  Pánu a  za  několik let po  něm, 
před zasnoubením Panny Marie svatému Josefovi, dokončila 
blaženě svůj pozemský život i světice Anna.

Farní tábor 
Letos se nesl v duchu biblických příběhů od stvoření světa až 

po desatero.  Při příjezdu na tábor musel každý projít nebeskou 
branou, kde je čekal Petronel s Uriášem a dalšími nebeskými 
bytostmi. Táborníci na vlastní kůži zkusili, jaké to bylo, když 
Bůh tvořil svět. Stejně jako Adam a  Eva podlehli pokušení 
a byli vyhnáni z ráje. S Noemem jsme postavili archu. Abraham 
nás vyvedl na  dalekou cestu až na  hrad Cimburk (ze zápisu 
táborové kroniky: „ Z  výletu na  zříceninu hradu Cimburk 
jsme byli hodně unaveni. Teta Martina se nás rozhodla ještě 
víc zničit a tak nás vytáhla na Kazatelnu, která byla na strašně 
velikém kopci.“).  David nás naučil jak sestřelit prakem Goliáše. 
S  Josefem Egyptským jsme navštívili samotného faraona. 
Taky jsme zakusili 10 egyptských ran, než nás Mojžíš vyvedl 
z  Egypta do  země zaslíbené. Na  samém závěru jsme prožili 
velkou slavnost za vyvedení z otroctví.

Naučili jsme se hodně nových dovedností, zažili mnoho 
legrace, prožili krásné přátelství a v srdci nám zůstali nádherné 
vzpomínky a již teď se těšíme na další tábor (dle dětí by mohl 
být aspoň o  týden delší). A  kde jsme to vlastně letos byli? 
Na Ječmínku v obci Osvětimany v překrásné přírodě Chřibů.

Chtěla bych moc poděkovat všem zúčastněným 30 dětem, 
praktikantům – Marušce, Sabči, Verči, Martinovi, Přemkovi, 
vedoucím – Pavlíně, Standovi, zdravotnici Silvě, kuchařkám – 
Janě, Zdeňce, Janě za jejich přítomnost na táboře, protože bez 
nich by nebyl tábor táborem.

LÁSKA + RADOST + PŘÁTELSTVÍ. 
                                                    To je farní tábor.

Martina – hlavní táborový vedoucí
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Během a chůzí proti 
KORONĚ

Tak jsme nazvali náš zkušební projekt, kterým jsme chtěli 
pomoct nejenom dětem v misiích, ale i sami sobě. V této době 
je třeba myslet na  své zdraví a pohyb, proto Misijní klubko 
za pomoci obce Dolní Němčí uspořádalo v neděli 28.6.2020 
v odpoledních hodinách charitativní akci pro všechny občany, 
kteří mají sportovního ducha a dobré srdce. 

I  přes slunečné počasí se na  startu sešlo přes padesát 
účastníků různých věkových kategorií. Na  výběr měli ze 
dvou tras po dolněmčanských tratích – 3 km a 7,5 km, které 
zdolávali během nebo chůzí. V cíli je čekala sladká odměna 
a malý dárek. Celý výtěžek ze startovného byl zaslán dětem 
v misiích v nejvíce postižených zemích pandemií koronaviru. 

Dle nadšení účastníků se akce líbila a již nyní přemýšlíme 
o  jejím pokračování. Budeme se těšit i  na  ostatní z  vás. 
Moc děkujeme za  podporu všem účastníkům, maminkám 
misijního klubka a obci.

Zároveň zveme všechny holky a kluky školního 
věku mezi nás do Misijního klubka. Setkáváme 
se každé úterý od 17.00 hodin ve farní dvoraně.

Misijní klubko
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Z činnosti MS LANKA DN
I když se to nezdá, tak i v letním období je nutné starat se 

o zvěř v honitbě. Během léta je nejdůležitější zajistit dostatek 
vody. Ten je zajištěn buď přírodní cestou anebo v  případě 
sucha nosí myslivci do  napájecích zařízení pravidelně vodu. 
Počátkem letošního léta bylo vody a vláhy dostatek. Postupem 
času se ovšem přírodní zdroje vytrácely a  bylo nutné vodu 
vozit. Po  žních, kdy ubývá plodin na  polích, je potřeba začít 
zvěř přikrmovat, aby se dostala do  kondice před blížící se 
zimou.

Co se týče zajíce polního, tak ten je v  naší honitbě hojně 
zastoupen. Toto je způsobeno mnoha faktory, jako jsou 
počasí, dostatek potravy, nízké stavy zvěře škodící myslivosti, 
vyháněním před sečením vojtěšky atd. 

Tak jako každý rok, tak i  tento rok se koná vrcholná 
mezinárodní soutěž ohařů Memoriál Karla Podhajského. 
Nejdříve se měl konat v  honitbách v  podhůří Chřibů, ale 
vzhledem k nízkým stavům zajíců se musela hledat na našem 
okrese nová lokalita. Volba padla na MS Lanka, kde máme podle 
organizačního výboru této soutěže, velmi vhodné podmínky. 
Nabídku konání jsme přijali a Memoriál Karla Podhajského se 
bude konat i u nás. Samozřejmě ne všechny disciplíny, ale jen 
vybrané části.

Tímto vás chceme pozvat na Memoriál Karla Podhajského, 
který se bude konat v době od 2. října do 4. října 2020 jak v naší 
honitbě, tak i na chatě MS, kde bude připraveno občerstvení. 
Vše samozřejmě s  přihlédnutím k  aktuálnímu stavu COVID 
nařízení. Prosíme spoluobčany, aby brali ohled na  zvýšená 
pohyb vozidel v obci.

Během léta jsme dokončili rekonstrukci sklepa na chatě MS. 
Ti z  vás, kteří byli na  Červencové noci jistě viděli. Závěrem 
nám dovolte, poděkovat vám za  účast na  Červencové noci 
a za podporu našeho spolku. 
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PŘIPOMENUTÍ STARÝCH 
ČASŮ  

aneb pokračování příště
Z kroniky zahrádkářů - 1985

Rok 1985 byl rokem 40. výročí osvobození naší vlasti 
sovětskou armádou z fašistické poroby a proto i veškerá činnost  
organizace byla orientovaná tak, aby toto slavné výročí bylo co 
nejdůstojněji oslaveno. 

Na  počest tohoto výročí byly uspořádány 2 výstavy 
květin. Výstava narcisů, tulipánů a  jiných květin jara. Dále 
se uskutečnila výstava gladiol, aster, cinií a  jiných letniček. 
Na podzim byla uspořádaná výstava ovoce a zeleniny ve velkém 
sále JKK, bohatá na exponáty i na návštěvníky .

V tomto roce se uskutečnily 4 přednášky, 2 zájezdy, 1 ples 
(ve  spolupráci s  ČSŽ) a  4 zábavy v  Hájku. V  prvomájovém 
průvodu nesli naši členové květiny ze svých zahrádek .

Pro zásobování občanů vypěstovali a  odprodali členové 
ČZS 16q okurek, 75q česneku, 6000 kusů salátu, 12q póru, 
8q čínského zelí, 30q raných brambor a  5q ovoce. Dále byly 
zájemcům prodány sazenice zeleniny a  květin. Ve  spolkové 
rozdělovně (starý mlýn) bylo členům i  ostatním občanům 
prodáno 255q rašeliny, 60q bramborové satby, 40q hnojiv, 140 
stromků a 135 keřů .

Pro zlepšení služeb členům byla pořízena půdní fréza 
s  příslušenstvím a  secí strojek na  zeleninová semena. Bohatě 
byla využívána i  ostatní mechanizace, kterou organizace 
vlastní, traktor, konve na  postřik, nosič nářadí, secí strojky, 
krouhač zelí, drtič a lis na ovoce a jiné .

Členové pokračovali v  rekultivace smetiště u  n.p.  Svit 
a smetiště nad Hájkem. 

Kroužek Mladý zahrádkář vedl s. Josef Mikel a navštěvovalo 
jej 11 žáků základní školy. Odborné instruktáže prováděl s. 
učitel František Hodický z  Uh. Brodu. Členové kroužku se 
zúčastnili okresního setkání mladých zahrádkářů. V  místní 
soutěži zvítězil Tomáš a Barbora Miklovi a Antonín Šimčík. 

Během roku se uskutečnilo 13. schůzi výboru a 11 členských 
schůzi. Bylo přijato 13 nových členů, 5 členů členství zrušilo, 
takže organizace má ke konci roku 82 členů. 

Na závěr přehled brigádnické činnosti členů :
- práce v Hájku  403 hod.
- zajišťování zábav  563 hod.
- prodej hnojiv aj.  376 hod.
- opravy traktoru a mechanizace. 117 hod.
- údržba zeleně v obci    86 hod.
- nákupní středisko  183 hod.
- rekultivační činnost  603 hod.
- kosení trávy na příkopech 227 hod.
  Celkem                2550 hodin 
  Průměr na člena činí 31 hodin. 

Rok 1985 byl neúrodný na  okurky a  to v  celé republice. 
Navíc konec léta a podzim byly velmi chudé na vodní srážky. 
Bude to mít vliv na úrodu v příštím roce?

Z kroniky vypsala A. A. Světinská

Ještě jednou děkujeme všem sponzorům!
Josef Juřenčák
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Turnaj v pétanque
MUPEK (Muzejnický pétanque klub – tak si říkají štamgasti 

tamní Hospůdky Na Muzeu) pořádal v pátek 21.8.2020 sice již 
třetí, ale první velký turnaj „O korunu krále pétanque“. Z osmi 
zúčastněných, na  nevyzpytatelném travnatém terénu, a  navíc 
s rolí favorita, se s nástrahami nejlépe vypořádal Zdena Hibler 
a  nakonec získal cennou královskou korunu pro nejlepšího 
hráče. Druhý skončil další výborný hráč Jožka Kolísek a třetí 
Petr Stojaspal, který si jako jediný drží vysoký výkonnostní 
standard a  je po  třetí za  sebou bronzový. V  prvním turnaji, 
pořádaném na  podzim v  roce 2019, vyhrál Zdeněk Hibler. 
Druhý turnaj se uskutečnil v květnu 2020 a triumfoval v něm 
František Zimčík. Všem účastníkům, kteří pravidelně trénují, 
patří za  účast velký dík a  určitě budou mít možnost své 
dovednosti prokázat v  následujících turnajích, které budou 
kluci Na Muzeu pořádat pravidelně i nadále. Těšíme se na další 
klání této francouzské společenské hry, kde princip hry je velmi 
jednoduchý, ale dokonalé zvládnutí techniky a taktiky vyžaduje 
pravidelný trénink 

   Za MUPEK, Jan Salát ml.

Chovatelé poštovních 
holubů

Naše činnost spočívá v  závodní a  chovatelské činnosti. 
V  tomto roce se pořádalo 18 závodů, i  když v  plánu bylo 20 
závodů. První závod se neletěl ve  Velkém Meziříčí z  důvodu 
pandemie koronaviru a náš nejdelší závod v Oostende 1050 km 
se neletěl z  důvodu tropických veder a  velkých ztrát holubů 
během závodní sezóny. Tato sezóna byla velmi náročná, 
a především co se týká srážek a nepřesnost meteorologů, což se 
projevilo na ztrátách našich závodníků.

Jak se umístili chovatelé místního spolku Dolní Němčí 
na mistrovství OS Uherské Hradiště, kde závodí 150 chovatelů?

Václav Dohnal       9. místo – 3 806 bodů
Josef Kadlček     37. místo – 2 284 bodů
Petr Jakubčík       68. místo – 1 139 bodů
Antonín Ježek      83. místo –    708 bodů
Tibor Stehlík     112. místo –    133 bodů
Pavel Růsek    114. místo –    102 bodů
Jiří Růsek     124. místo –      50 bodů
Karel Kubeš    130. místo
Štěpán Světinský   138. místo
Stanislav Karafiát    139. místo
Radek Bartoš    140. místo

Jak se umístili chovatelé místního spolku Dolní Němčí 
na  mistrovství pásmo 2 Uherskobrodsko, kde závodí 95 
chovatelů?

Václav Dohnal    5. místo – 4 731 bodů
Josef Kadlček   21. místo – 2 886 bodů
Petr Jakubčík   40. místo – 1 272 bodů
Antonín ježek   51. místo – 741 bodů
Tibor Stehlík   61. místo – 195 bodů
Pavel Růsek   67. místo – 109 bodů
Jiří Růsek  73. místo – 55 bodů
Karel Kubeš  75. místo – 33 bodů
Štěpán Světinský  80. místo
Stanislav Karafiát  81. místo
Radek Bartoš   82. místo

2. 8. 2020 jsme skončili závody starých holubů. V půlce srpna 
začaly závody mladých holubů, které končí v těchto dnech. 

Na  podzim začínají výstavy našich holubů. 27. 11. 2020 
pořádáme výstavu našich holubů v  přísálí Kulturního domu 
a  vybraní jedinci pojedou na  oblastní výstavu OS Uherské 
Hradiště. Srdečně všechny zveme na  tuto výstavu. A  tímto 
ukončíme letošní závodní a chovatelskou sezónu.

Václav Dohnal, předseda MS Dolní Němčí
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FK Dolní Němčí
FK Dolní Němčí, čeká těžká podzimní část, z  důvodu, že 

budou hrát A  mužstvo, B mužstvo, Dorost všechna utkání 
na soupeřových hřištích. Je to z důvodu plánované rekonstrukce 
kabin a  tribuny. Jarní část budou všechny zápasy odehrány 
na domácím stadionu.

Dále informace ohledně kategorie žáků, kde muselo dojít 
spojení s okolními vesnicemi Slavkov, Boršice u Blatnice, Horní 
Němčí, a to z důvodu udržení KS žáků ml a st žáci.

Tréninkové jednotky budou probíhat v  areálu FK Dolní 
Němčí a mistrovské utkání u sousedů v Horním Němčí. Když 
by nedošlo k této spolupráci, tak by museli hrát žáci ročníkově 
rozmezí čtyř let, a  to jsme nechtěli. Věříme, že to bude 
ve prospěch všech stran.

. Soupiska trenérů FK Dolní Němčí:
A mužstvo:  trenér Petr Kadlček, vedoucí Tomáš Kadlček,
  masér Josef Tesařík
B mužstvo:  trenér Miroslav Richtr
Dorost:  David Jurásek, Štěpán Fibichr
ST žáci:  Tomáš Tinka, Tomáš Stojaspal
ML žáci:  Libor Švardala, Radek Kadlček, Jiří Zajíc
B žáci:  Jaroslav Nožička 
ST přípravka:  Ludvík Zimčík
ML přípravka:  Robin Kadlček, David Jurásek

. Příchody a odchody hráčů:
Příchod: Petr Škařupa z Újezdce zapojení do A mužstva
                Petr Bobčík z FC Slovácko dorost, na rok

Odchod: Michal Kroča na jeden rok Luhačovice žáci
                Roman Bobčík Hodonín dorost na jeden rok
                Jan Talský Vlčnov A mužstvo na půl roku

Příprava na novu sezonu probíhala v domácích podmínkách. 
Od konce srpna se začne využívat i nové travnaté tréninkové 
hřiště. 

. Blahopřání:
Tímto bychom chtěli pogratulovat a  popřát hodně zdraví 

přírůstkům do rodiny naším hráčům Martinovi Krchňáčkovi, 
Davidovi Richtrovi a Tomášovi Stojaspalovi.

Ještě jednou GRATULUJEME...
Ludvík Zimčík
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Letošní padesátníci - ročník 1970
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Uzávěrka příštího čísla 
Zpravodaje bude 30. 11. 2020.

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
Osmina strany (A7) komerčního ČB inzerátu  500 Kč
Ostatní (větší/menší) formáty inzerátu  dohodou
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.

UPOZORNĚNÍ NA ZMĚNU PROVOZNÍ 
DOBY POBOČKY  V DOLNÍM NĚMČÍ

     Nové HpV od 1. 10. 2020
Pondělí 11:00-12:00 13:00-18:00
Úterý  08:00-12:00  13:00-15:00
Středa 11:00-12:00 13:00-18:00
Čtvrtek 08:00-12:00 13:00-15:00
Pátek  08:00-12:00 13:00-15:00
Sobota  ZAVŘENO
Neděle  ZAVŘENO

První miminko roku 2020

Tomáš 
Ježek

Pozvánka na připravované 
akce:  říjen – prosinec 2020

  9. 10. – Tajuplná Afrika – cestovatelská přednáška 
     A. a J. Márových – knihovna
18. 10. – Netradiční cukrárna – kulturní dům
24. 10. – Divadlo – Biomatka – kulturní dům
27. 10.  – Lampionový průvod
  5. 11.  – Pravěké a středověké osídlení v okolí Dolního
    Němčí ve světle dosavadních archeologických 
    výzkumů – přednáška – knihovna
21. 11.  – Společenské odpoledne pro starší a pokročilé – KD
27. 11.  – Výstava poštovních holubů – kulturní dům
28. 11.  – Mikulášský turnaj v šachu – kulturní dům
29. 11.  – Adventní jarmark s rozsvěcováním vánočního 
     stromu
5.- 6. 12. – Vánoční výstava prací žáků ZŠ a ZUŠ
  9. 12.  – Česko zpívá koledy
19. 12.  – Předvánoční koledování – Muzeum Na Mlýně
20. 12.  – Vánoční koncert – kulturní dům
27. 12.  – Žehnání vína

Pozvánka na 12. zasedání Zastupitelstva 
obce Dolní Němčí 17. 12. 2020 v 18.00 hodin

v přísálí kulturního domu.

Možnost prohlídky každý čtvrtek 
od 15 do 17 hodin do 15. října 2020.

V  případě zájmu prohlídky v  jiný termín 
volejte na telefonní číslo 776 166 118, 

paní Marie Ježková.

Archeologická expozice 

v Muzeu Na Mlýně  

v Dolním Němčí
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