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Vážení spoluobčané,
máme za  sebou další tři měsíce, po  delší době téměř bez striktních 
protiepidemických opatření, ale pořád s  některými omezeními, 
která se pomalu stávají denní samozřejmostí a  hned tak se jich asi 
nezbavíme. Nyní, kdy se začíná opět zvyšovat počet pozitivních 
případů, a  nechceme-li opakovat loňský podzim, je na  místě uvěřit 
varování odborníků, že nastupuje 4. vlna pandemie. Je proto nezbytné 
dodržovat veškerá nařízená opatření.
      V relativně klidné době jsme tak mohli pokračovat v našich letošních 
aktivitách. V  červenci byla dokončena stavba inženýrských sítí pro 
zasíťování stavebních pozemků v ulici Vinohradská. Poté byla zahájena 
podobná stavba v  lokalitě Polní II, kterou dokončíme do  konce 
roku. Dokončeny jsou i  zpevněné plochy pro osazení skateparku 
vedle fotbalového hřiště, které by se mělo provést na  přelomu října 
a listopadu.  Nyní zahajujeme poslední letošní stavbu a to rekonstrukci 
parkoviště naproti kulturnímu domu.
   Byli jsme úspěšní se žádostmi na  MMR na  výstavbu komunikací 
v lokalitách Vinohradská a Polní II. Zamítnuta byla naše žádost o dotaci 
na  rekonstrukci cvičné kuchyně a  šaten bazénu v  ZŠ. U  potřebné 
rekonstrukce ČOV doposud neznáme výsledek dotačního řízení 
na ministerstvu zemědělství.  Proto termín začátku rekonstrukce zatím 
nelze stanovit. Velmi dobře probíhal projekt našeho mikroregionu Bílé 

Karpaty na nákup a zapůjčení kompostérů občanům, jejichž vydávání 
jsme v těchto dnech zahájili. 
     Vzhledem k aktuálně příznivé epidemické situaci se mohly uskutečnit 
i  všechny plánované kulturní a  sportovní akce. Fotky ze všech akcí 
najdete uvnitř zpravodaje. Děkuji všem organizátorům, že je práce pro 
spolky nepřestala bavit    a že i nadále zůstávají aktivní. Věřím, že tomu 
tak bude i nadále.
  V  úterý 31. 8. odpoledne jsme se po  několika odkladech mohli 
konečně prezentovat před hodnotící komisí soutěže o Evropskou cenu 
obnovy vesnice 2020. I  přes deštivé počasí jsme absolvovali celou 
pětihodinovou cestu po  jednotlivých místech, kde jsme ukazovali 
život v  naší obci v  relativním klidu a  všeobecné pohodě. Při závěru 
na  myslivecké chatě za  hojné účasti jak během dne účinkujících, 
tak i  zájemců z  řad našich spoluobčanů a  pozvaných hostů v  čele 
se senátorem PČR Josefem Bazalou bylo vidět, jak jsme si celé 
odpoledne, i přes nepřízeň počasí, všichni užívali. Teď už se můžeme 
těšit na závěrečné vyhodnocení v Rakousku v Hinterstoderu, které je 
zatím plánováno na  jaro příštího roku. Letošního ročníku se účastní 
celkem 26 obcí z téměř celé Evropy. 
  Chci moc poděkovat všem, kteří se jakkoliv podíleli na  přípravě 
i průběhu celé prezentace života v naší obci.  

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 60. schůze Rady obce  
konané dne 14. 6. 2021 v kanceláři obecního úřadu.

Rada obce schválila:
- p. L. J., Dolní Němčí pronájem bytu č.110 v DCHB D. Němčí 
- ŽPS Tetičky výpůjčku KD na pořádání XI. Seniorského plesu 

dne 1. 2. 2022
- program 14. zastupitelstva obce dne 1. 7. 2021
- zadání výběrového řízení na  akci ,,SKATEPARK Dolní 

Němčí“
- zadání výběrového řízení na akci „Parkoviště Hlucká, Dolní 

Němčí“
- cenovou nabídku MAS Východní Slovácko, z.s.  na zpracování 

zadávací dokumentace a organizace zadávacího řízení na pro 
projekty ,,SKATEPARK Dolní Němčí“  a „Parkoviště Hlucká, 
Dolní Němčí“.

Rada obce doporučila ZO schválit:
- jako přísedícího u  okresního soudu v  Uh. Hradišti p.  LC, 

Dolní Němčí
- prodej pozemků v ul. Polní II. původním vlastníkům, kteří při 

prodeji projevili zájem o zpětný odkup pozemků.

Rada obce vzala na vědomí:
- zápis z jednání KŽP dne 19. 5. 2021.
- žádost manž. C., Dolní Němčí o odkup pozemků p.č. 1065/1, 

p.č. 1065/68, a p.č. 1066/20.

Výpis usnesení 61. schůze Rady obce  
konané dne  12. 7. 2021 v kanceláři obecního úřadu.

Rada obce schválila:
- zařazení žádosti p.  LN, Dolní Němčí o  přidělení obecního 

bytu v Dolním Němčí do seznamu žadatelů
- prodloužení nájemní smlouvy p. SM, Dolní Němčí  na byt č.6  

na dobu od 1. 9. 2021 do 30. 6. 2023
- prodloužení nájemní smlouvy p.  MH, Dolní Němčí na  byt 

č.11  na dobu od 1 .8. 2021 do 30. 6. 2023
- žádost p.  DH Dolní Němčí o  ukončení nájemní smlouvy 

na byt č. 8 ke dni 30. 9. 2021
- pronájem bytu č. 8, Školní 606, Dolní Němčí p.  RP, Dolní 

Němčí, od 1. 10. 2021 do 30. 6. 2021
- výsledek výběrového řízení na  SKATEPART Dolní Němčí. 

Jedinou nabídku podala fi. JF Construction s.r.o., Olomouc 
za  cenu 2.577.404,38 Kč bez DPH a  pověřuje starostu 
podpisem smlouvy o dílo

- výsledek výběrového řízení na parkoviště Hlucká. Vítězem se 
stala firma SILAMO s.r.o., Uh. Brod za cenu 2.478 554,21,- Kč 
bez DPH a RO pověřuje starostu s podpisem smlouvy o dílo

- finanční dar obci Starý Hrozenkov na Kopaničářské slavnosti 
2021 ve výši 5.000,- Kč

- spolku Bratrství Čechů a  Slováků Javořina, z.s., Veselí nad 
Moravou finanční příspěvek na  ,,SLAVNOSTI  BRATSTVA 
ČECHOV A SLOVÁKOV“ dne 1. 8. 2021 částku 10.000,- Kč

- smlouvu č. OT- 014330060486/001- ADS o zřízení věcného 
břemene mezi obcí Dolní Němčí a EG.D,a.s., Brno

-  smlouvu o využití obecního systému odpadového  

hospodářství a zajištění zpětného odběru elektrozařízení 
mezi obcí Dolní Němčí a ELEKTROWIN, a.s., Praha 4

- dodatek smlouvy o dílo č.1 mezi obcí Dolní Němčí a firmou 
Inženýrské stavby Hodonín, s.r.o. na akci „ZTV Vinohradská, 
Dolní Němčí“

- zápis do kroniky obce za rok 2019.

Rada obce doporučila ZO
- zamítnout žádost p.  J.M., Dolní Němčí ze dne 9. 7. 2021 

o zpětný odkup pozemku v lokalitě Polní II.

Výpis usnesení 62. schůze Rady obce  
konané dne 2. 8. 2021 v kanceláři obecního úřadu.

Rada obce schválila:  
- zařazení žádosti p. VB, Uh. Hradiště o přidělení v bytu DCHB 

Dolním Němčí do seznamu žadatelů
- veřejnoprávní smlouvu o  příspěvku na  činnost mezi obcí 

Dolní Němčí a FS Oldněmčan z.s. Dolní Němčí
- smlouvu SAP: 16010-053796 o zřízení služebnosti mezi obcí 

Dolní Němčí a CETIN a.s., Praha 9
- smlouvu č. 9900109251_2/VB o  zřízení věcného břemene 

mezi obcí Dolní Němčí a GasNet,s.r.o., Ústí nad Labem
- smlouvu č.9001863206 mezi obcí Dolní Němčí a EG.D, a.s. 

na zřízení odběrného místa pro připojení tepelného čerpadla 
v kabinách FK

- rozpočtové opatření č.1/2021 dle přílohy
- firmě Řeznictví Kadlček, Dolní Němčí umístnění reklamy 

na štítu čekárny autobusové zastávky na náměstí
- hostování lunaparku Berousek na hodech v roce 2022
- smlouvu na  TDI a  BOZP na  akci Parkoviště Hlucká, mezi 

obcí Dolní Němčí a IS Project, s.r.o., Uh. Brod
- cenovou nabídku JKB MONT PLUS, Zábrdovice na výrobu 

a montáž přepážek balkonů na DCHB 
- prodloužení smlouvy o výpůjčce užívaných prostor na DCHB 

Dolní Němčí do 31. 12. 2031 s Charitou Uh. Brod
- přidělení bytu č. 310 v  DCHB Dolní Němčí p.  VB, Uh. 

Hradiště od 3. 8. 2021
- prodloužení nájemní smlouvy na byt č.10 p. JB, Dolní Němčí 

od 1. 9. 2021 do 30. 6. 2023 za cenu 65 Kč/ m2
- dodatek smlouvy o spolupráci při tvorbě, aktualizaci a správě 

Digitální technické mapy obce mezi obcí Dolní Němčí 
a Zlínským krajem, Zlín.

Výpis usnesení 63. schůze Rady obce 
konané dne 23. 8. 2021 v kanceláři obecního úřadu.

Rada obce schválila:
- zařazení žádosti p.  MR, Dolní Němčí o  přidělení v  bytu 

DCHB Dolním Němčí do seznamu žadatelů
- prodloužení nájemní smlouvy p.  NS a  RZ, Dolní Němčí 

na byt č.5  od 1. 10. 2021 do 30 .6. 2023
- zařazení žádosti p.  MŠ, Dolní Němčí o  pronájem obecního 

bytu, Školní 606, Dolní Němčí do seznamu žadatelů
- výpůjčku kulturního domu MPS DOLNĚMČANÉ z.s. dne 

23. 4. 2022 na předhodové zpívání
- zařadit žádost o  finanční příspěvek na  činnost literárního 

spolku Dolní Němčí v roce 2022 do seznamu žadatelů
- zařazení žádosti Bc. LCH, Dolní Němčí a Mgr. TD, Vyškov 

o koupi pozemku lokalitě Polní II do seznamu žadatelů
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- zařazení žádosti manželů H., Dolní Němčí o koupi pozemku 
lokalitě Polní II  do seznamu žadatelů

- úpravu ceny za pronájem ubytování na Penzionu Rozkvět dle 
přílohy

- cenovou nabídku na  provedení čerpací zkoušky vydatnosti 
studny na stadionu FK od fy. Ekodril, Zlín

- prodloužení nájemní smlouvy p.  DD, Dolní Němčí na  byt 
č.14 od 1. 9. 2021 – 30 .6. 2023

Rada obce bere na vědomí:  
- ukončení nájemní smlouvy p. KB, Dolní Němčí na byt č.12 

k 31. 8. 2021.

. Pozvánka na připravované akce:  
       říjen – prosinec 2021
  1. 10.  Divadlo – Biomatka – kulturní dům
24. 10. Netradiční cukrárna  - kulturní dům
  3. 11.  Lampionový průvod
20. 11. Společenské odpoledne pro starší 
 a pokročilé – kulturní dům
26. 11.  Výstava poštovních holubů – kulturní dům
28. 11. Vánoční jarmark s rozsvěcováním stromu
  4. 12.  Žákovský turnaj v šachu – kulturní dům
4.–5. 12. Vánoční výstava prací žáků ZŠ a ZUŠ
  8. 12. Česko zpívá koledy
18. 12.  Předvánoční koledování – Muzeum Na Mlýně
19. 12.   Vánoční koncert – kulturní dům
24. 12.  Otvírání betléma
27. 12. Žehnání vína

Pozvánka na 15. zasedání Zastupitelstva 
obce Dolní Němčí 23. 9. 2021 v 19.00 hodin 

v přísálí kulturního domu.

Návštěva hodnotící 
komise soutěže  

o Evropskou cenu 
obnovy vesnice 2020 

dne 31. 8. 2021
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Vaření trnek v Muzeu Na Mlýně 4. září 2021
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Štrúčkobraní 7. 8. 2021 na myslivecké chatě
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Hliníkové nápojové kartóny 
a jejich využití

Dle sdělení společnosti EKO KOM se v  České republice 
zpětným odběrem vrátí pouze cca 25-30 % hliníkových 
nápojových obalů. Naproti tomu, jak je uvedeno na  obrázku 
mnohé evropské státy mají již zavedený zálohový systém 
na  tyto obaly. Např. Litva, která zavedla zálohový systém 
v roce 2016 má návratnost obalů již 95 %. Dle odhadu se v naší 
republice vyprodukuje více jak 7 tisíc tun těchto obalů ročně. 
Takže zálohovým systémem by se většina tohoto množství 
potřebně zrecyklovala. Jen na  dokreslení je potřeba uvést, že 
1 tuna hliníku vyrobeného z  bauxitu stojí 100krát více než 
recyklovaný hliník. Jak dodává autor článku z  časopisu OF 
na  závěr: "je to také jedna z  mála možností, jak smysluplně 
ochránit existující zdroje a tím i naší planetu."

za komisi životního prostředí , Ing. Miloš Šťastný

Dožínky 2021

    „Už sme všecko požali, 
         ostalo strnisko, 
             rádo by sa vdávalo kdejaké děvčisko.“

Ano, takto zpívala chasa o letošních dožínkách. 
Přes počáteční neúspěch s  hledáním gazdy (stejně 

jako vždy), přesvědčili zástupci krúžku a  Oldněmčanu 
místostarostu Josefa Tinku, aby se této funkce ujal. Nastaly 
potíže se zkoušením dožínkového programu. Nebylo možné 
scházet se k nácviku, a  tak panovaly obavy, zda se vzhledem 
k situaci s covidem vůbec dožínky uskuteční. Při organizačních 
schůzkách u  starosty tento tvrdil, že musíme být připraveni. 
A tak se připravovalo. Bylo nutné zajistit koňské povozy, stany 
na stadión a ještě mnoho věcí, které zajišťovali pracovníci obce. 
Panovaly i obavy o dostatečný počet účinkujících.

21. 8. 2021 nastal ten den. Ve  zdejších prostorech Agro 
Okluky se ve 14 hodin scházeli účinkující, hrála dechovka, koně 
netrpělivě přestupovali a bylo vidět, že krojovaných bude hodně. 
V  15 hodin se vydal průvod po  dědině k  domu hospodáře, 
za veliké účasti diváků po obci. Program u hospodáře proběhl 
přesně podle scénáře, který se opakuje už od začátku minulého 
století. Po  občerstvení chasy putoval průvod k  faře pro 
požehnání. Po  pozvání pana faráře, se konečně pochodovalo 
na  stadion, kde už byly připraveny veliké stany pro případ 
nepříznivého počasí, ale toto bylo opravdu přející akci. Nebylo 
ani příliš horko, bylo příjemně. Následovalo předávání věnců, 

zpěvy, tance, vystoupení hostů. Po  sólu pro hospodáře ho 
chasa odnesla do  šenku. Při dolněmčanské sedlcké se parket 
zcela zaplnil. Tancovali krúžkaři i členové Oldněmčanu. Zpěv 
Tetiček, cepařek a  tyto donutily gazdu, aby si zkusil mlátit 
cepama, gazda se nenechal zahanbit, asi to cvičil. Bylo to krásné 
a  veselé odpoledne, k  večeerní zábavě hrála dechová hudba 
Dolněmčanka a  cimbálovka ze Strání. Dožínky sa vydařily 
a ani Kača s Martinem nespadly. Doplněním k průvodu byly 
letos dva staré, ale krásně zrenovované a nazdobené traktory. 
Když starosta vyzval účinkující k hromadnému focení, málem 
se tito nevešli do  objektivu. Tak zase příště „snad pokud to 
situace dovolí“.

Vzpomínka na jedny Dožínky

Také v  roce 1979 se dožínky konaly, gazdou byl František 
Přikryl. Po  dožínkách si mě zavolali do  kanceláře JZD. 
Mechanizátor Josef Janča (Havarák) se mě ptal, jestli ještě máme 
kosy nazdobené. „Ano! Tak je nechte, jedeme do  Hradiště 
na  okresní dožínky. Zapojíme se do  soutěže o  nejkrásnější 
dožínkový průvod.“ Sdělila jsem to na zkoušce krúžku, vyměnili 
jsme jenom zvadlé kvítka za čerstvé a jeli jsme. Mimořádného 
ocenění se dostalo našemu průvodu, umístili jme se na  1. 
místě. Cestou z Hradiště mě mechanizátor sdělil: „Nechte kosy 
nazdobené, pravděpodobně pojedeme na  celostátní dožínky 
do  Hradce Králové. Jeli jsme, krúžek, kolektiv pracovnic 
živočišné výroby a  dechová hudba. V  předvečer dožínek 
byl slavnostní večer v  rekreačním středisku Ministerstva 
zemědělství. Část členů okresního výboru Uherské Hradiště 
jela za  odměnu rovněž na  celostátní dožínky a  cestovali 
s námi. večer to byl při dechovce, zpěvu, tanci a samozřejmě 
nechybělo občerstvení. Končilo se ve  čtyři hodiny ráno. 
Na  spaní v  chatkách nebylo ani pomyšlení. Ráno brzy jsme 
vyrazili do  Hradce. Do  města jsme museli přijet do  sedmi 
hodin. Z  bezpečnostních důvodů byla do  města zakázána 
jakákoliv doprava. Po příjezdu honem obléci do krojů a pak už 
na stanoviště průvodu. Ještě doma před odjezdem mně volali 
do kanceláře družstva a  sdělili, že půjdu se zástupci družstva 
na tribunu. Ohradila jsem se, že nejsem ve straně a jestli nevadí, 
že jsem členka Československé strany lidové. Na  tribunu šel 
zástupce KSČ František Juriga, předseda JZD Libor Mahdal 
a já. Nám určili stanoviště za tribunou. Po probdělé noci jsme 
byli unavení, předseda družstva nebyl nějak pevný v kolenou. 
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Požádal mě, abych mu sehnala sodovku, a  řekl: „Sodovku 
za  Husáka.“ Žádala jsem ho, aby byl zticha, kolem nás bylo 
hodně pracovníků, kteří zajišťovali přípravu slavností. sehnala 
jsem sodovku pro předsedu, všichni chápali situaci s úsměvem. 
Pak už jsme šli na tribunu, měla jsme obavy, aby se předseda 
nesložil, nevypadal dobře. Všem zúčastněným v průvodu byli 
sděleny podmínky. Kvůli bezpečnosti prezidenta musel jít 
průvod bez zastavení. Ale to víte, dolněmčané, jakmile přišli 
před tribunu, kapelník uťal pochod, ženy z družstva převzaly 
kosy a  už to jelo. „Pod Javořinú… dvě sloky odtancovali, 
okamžitě se průvod zformoval a šel dál. Samozřejmě obrovský 
potlesk, a naprosto žádný zásah bezpečnostní stráže.

Pak následoval projev prezidenta. Hned na  začátku řekl: 
„Díky Bohu jsme šťastně dokončili žně.“ Mě spadla brada.  Pak 
byly představeny prezidentovi jednotlivé delegace, každému 
prezident podal ruku. Když představovali JZD Javořina, řekl 
prezident: “Vy tam pod tou Javořinou si vedete dobře.“ Zároveň 
předal předsedovi JZD Řád práce pracovníků JZD Javořina 
na  Uherskohradišťsku. Účastníci z  tribuny dostali vstupenku 
na oběd s prezidentem.

N á š 
p ř e d s e d a 
rozhodl, že 
žádný oběd 
nebude, že 
jedeme dom. 
K  večeru už 
jsme byli doma, 
já jsem honem 
p o u š t ě l a 
t e l e v i z n í 
noviny, kde 
byly záběry 
z  dožínek 

ZŠ a ZUŠ

a také prezidentův projev.  Samozřejmě už žádná zmínka „Díky 
Bohu“. Taková to byla doba.

Marie Ježková

Úvodem se na  chvíli krátce vrátím do  loňského školního 
roku. V  8 třídách na  prvním stupni a  8 třídách na  druhém 
stupni jsme měli 316 žáků. Vyučovalo je celkem 27 učitelů, 
4 asistenti pedagoga a  2 vychovatelky. Na  konci 2. pololetí 
absolvovalo 207 žáků s vyznamenáním, z toho na 2. stupni 24 
se samými jedničkami. Vy, kteří jste sledovali dění ve školství 
(a  nejen ve  školství), víte, že vzdělávání nebylo pro nikoho 
vůbec jednoduché. Nakonec jsme to v  drtivé většině zvládli 
hlavně díky spolupráci s žáky i jejich rodiči. Ještě jednou děkuji.

1. září jsme slavnostně zahájili školní rok 2021/2022 tradičně 
na  školním hřišti. Svojí návštěvou nás poctili milí hosté: 
předsedkyně Sdružení rodičů Mgr. Veronika Ježková starosta 
Dolního Němčí Ing.  František Hajdůch, místostarosta Josef 
Tinka, starosta Slavkova Mgr.  Libor Švardala a  člen školské 
rady Ing. Vladimír Stojaspal. 
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Ve dvou třídách své první školní krůčky absolvuje celkem 
31 dětí. Těší se na ně v 1. A paní učitelka Mgr. Jana Pacholová 
a  v  1. B Mgr.  Ludmila Beníčková. Vítal jsem mezi námi i  17 
žáků, kteří k nám nově nastupují zvláště do 6. tříd ze Strání, 
Slavkova, Horního Němčí i Boršic u Blatnice. Stále se snažíme 
zlepšovat podmínky pro výuku. Letos k tomu zajisté napomůže 
vybavení školních dílen. Žáci se v  pracovních činnostech 
mohou těšit na práci s novým nářadím a materiálem v celkové 
hodnotě 150  000 Kč, z  nichž 105  000 jsme získali z  projektu 
Zlínského kraje. Protože se vloni neuskutečnila drtivá většina 
preventivních programů a činnost kroužků byla téměř ze 100 % 
omezena, věřím, že letošní plánované aktivity zvládneme. 
Ve  spolupráci se SPŠ Uherský Brod otevíráme např. kroužek 
robotických stavebnic. 

Počet tříd se na základní škole z 16 zvýšil na 17.  Počet žáků 
zůstal téměř stejný - 317.  Opět jsme si mohli dovolit navýšit 
množství dělených hodin. Zejména AJ a pracovních činností. 

Do  ŠD je přihlášeno zatím 73 dětí. Budeme pokračovat 
v plnění projektu Šablony 2, díky kterému můžeme nabídnout 
kroužky nad rámec školního klubu a uskutečnit také projektové 
dny. Ve  své činnosti bude pokračovat speciální pedagožka 
Mgr. Monika Struhárová. Jako nové školní asistentky nastupují 
Bc. Alžběta Chvilíčková a Monika Kročilová.  

Tak, jako každý rok, i letos dochází ke změnám v učitelském 
kádru. Svoje školní pracovní povinnosti za péči o dítě vyměnili 
Mgr.  Edita Buršík Jinková, Mgr.  Michal Slinták a  Michaela 
Bachanová. Nahradí je Mgr.  Štěpán Míšek a  Mgr.  Martina 
Kadlčková, která bude zároveň koordinovat činnost 
žákovského parlamentu. Hudební výchovu bude vyučovat 
Aneta Gajdůšková, DiS.

Novými třídními učiteli se stávají Mgr.  Vít Černý v  5. B, 
v  6. A  Mgr.  Petr Kuřina, v  6. B Mgr.  Igor Hrdlík a  třídu 9. 
A přebrala již na konci uplynulého školního roku Mgr. Dagmar 
Bahulová. Chtěl bych moc poděkovat Lucii Zimčíkové, Simoně 
Zimčíkové, cimbálové muzice naší zušky i Mgr. Janě Novákové 
za krásnou prezentaci školy při návštěvě mezinárodní hodnotící 
komise o titul Vesnice roku.

Přeji všem, žákům i pracovníkům, úspěšné zvládnutí úkolů 
a věřím, že vzdělávání bude probíhat normálním způsobem.

Mgr. Milan Kvasnička

. Adaptační kurz
I v letošním školním roce jsme absolvovali s žáky 6. ročníku 

adaptační kurz s Mgr. P. Kuřinou a Mgr. I. Hrdlíkem. Kurz byl 
ve dnech 1. - 3. 9. 2021 v rekreačním zařízení Lopata – Mikulčin 
vrch. Žáci na něj odjeli i se svými tř. učiteli hned po zahájení 
školního roku. Samozřejmostí bylo ale testování, a když měli 
všichni negativní výsledky, odjeli jsme na  chatu. Kurzu se 

účastnilo 37 žáků, pouze dva žáci nejeli. Dále se účastnili 
i asistenti pedagoga, kteří v těchto třídách budou pracovat, taky 
učitelka etické výchovy a  výchovná poradkyně. Absolvování 
tohoto soustředění poskytlo jedinečnou možnost hlouběji 
se poznat a stmelit v rámci třídy. Společně jsme uskutečnili 
aktivity týkající se prohloubení vzájemného poznání a hlubšího 
poznání sebe i učitele, aktivity zaměřené na nastartování 
spolupráce a na řešení konfliktů při skupinové práci, na rozvoj 
důvěry. Získané zkušenosti budeme dále rozvíjet v hodinách 
etické výchovy.

    Mgr. Ľubica Ježková

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

na měsíc červen 2021. Děvčata z tanečního oboru se zapojila 
do tzv. flashmobu (moment davu), na kterém spolupracovaly 
učitelky tance ZUŠ Zlínského kraje. Každá ZUŠ vymyslela část 
choreografie, která na  sebe navazovala. Již v  době distanční 
výuky to jednotlivé učitelky učily děti, které to nepopsatelně 
bavilo a touto choreografií na hudbu od Justina Timberlaka si 
děvčata zpříjemnila závěr distanční výuky. Každá ZUŠ potom 
natočila tuto choreografii, která se sestříhala do  společného 
klipu. Naše děvčata se zapojila a  velmi si to užila. Výuka 
tanečního oboru byla v měsíci červnu opět naplno obnovena 
a všichni byli rádi, že jsou zase spolu „na živo“.  
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Žáci výtvarného oboru se v  červnu věnovali malbě 
temperou a vytvořili překrásné studie ptáků. Příhodné počasí 
jim umožnilo i  výuku venku, a  zde si vyzkoušeli kresbu 
tužkou – předlohou byl velmi starý a krásný dům u místního 
kostela. Na školním dvoře zase vznikly na chodnících návrhy 
skákacích panáků. Velmi úspěšnou akcí bylo přespávání žáků 
výtvarného oboru, které proběhlo ve dnech 15., 22. a 24. června 
v prostorách školy. Jednotlivé skupiny dětí si užily akční malbu, 
nejrůznější společné hry a aktivity, noční stezku odvahy i spaní 
ve spacáku. Je to velmi oblíbená akce, která se těší velké přízni 
dětí a již nyní se všichni těší na další ročník.  

O víkendu 25. a 26. 6. jsme se školní cimbálovkou uspořádali 
soustředění, které se konalo v  malebné lokalitě Moravských 
Kopanic v penzionu Kopánky. Nacvičili jsme spoustu nových 
písniček. V sobotu odpoledne za námi přijeli dva členové CM 
Falešnica (oba jsou pedagogové a jeden z nich vyučuje i našeho 
primáše), kteří s  žáky rovněž aktivně pracovali a  předali jim 
velké množství rad a  praktických informací a  zkušeností 
načerpaných a  využitelných krom jiného i  v  samotné hře 
v cimbálové muzice. Děti byly velmi šikovné, snažily se veškeré 
rady a nové věci intenzivně vstřebávat. Věříme, že pro ně bylo 
toto soustředění přínosné, a  to nejen z  důvodu samotného 
nacvičování, ale i z důvodu „tmelení" kolektivu, protože dobrý 
kolektiv je pro skupinovou činnost, což působení v cimbálové 
muzice bezesporu je, velmi důležitý. Velký dík za uskutečnění 
soustředění patří samozřejmě vedle podpory školy i rodičům, 
kteří děti ochotně dopravili na  tuto akci včetně přepravy 
větších nástrojů (cimbál, basa) a kteří své děti v této činnosti 
velmi podporují. 
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Červen přinesl také zápis nových žáků, který proběhl bez 
komplikací. Postupové zkoušky se tentokrát konaly a výkony 
dětí byly zdařilé. Statistika prospěchu žáků ZUŠ vypadala takto: 
Prospělo s vyznamenáním celkem 206 žáků a prospěl celkem 1 
žák. Na konci školního roku 2020/21 jsme se rozloučili na ZUŠ 
s 2 vyučujícími hudebního oboru, a to Adélou Papayovou DiS., 
(mateřská dovolená) a  Bc.  Ondřejem Jagošem DiS. (změna 
pracoviště).

V  letních měsících se uskutečnila prázdninová akce, 
na kterou budou jistě vzpomínat děvčata z našeho tanečního 
oboru a  sama o  tomto zážitku napsala: „Dne 2. 8. začal náš 
kemp s  názvem Léto s  tancem. Kemp pořádalo sdružení 
Několikaspřeží, z.s. s  podporou MŠMT a  za  pomoci ZUŠ 
Uherské Hradiště pobočka Staré Město.  Naše paní učitelka 
Veronika Kaštánková nám a  našim dvěma kamarádkám 
nabídla, abychom se k nim přidaly. Kemp vedla ještě s druhou 
vedoucí Lucií Novákovou. Každý den jsme dojížděly autobusem 
do Starého Města. První den kempu jsme se hlavně seznamovaly 
a  začaly jsme nacvičovat základní kroky všech choreografií. 
Tento den měli zavřenou restauraci, proto nám uvařili den 
předem, ale jídlo jsme musely jíst z hrnečků a na papírových 
talířích. Odpoledne jsme hrály hry a odpočívaly po tréninku. 
V  úterý ráno jsme zase dojely do  Starého Města, jenže jsme 
měly ještě čas, a hlad, tak jsme si zašly do potravin pro jídlo. 
Zase jsme tvrdě makaly a  odpoledne jsme malovaly obrazy 
celým naším tělem - byl to boj o barvy! Ve středu nám málem 
ujel autobus… V  Hradišti Bětka dostala hlad, proto si šla 
do Billy koupit nějaké jídlo a my na ní čekaly. Stihly jsme to 
jen tak, tak. Třetí den byl kritický, proto nám ho paní učitelky 
chtěly udělat oddychovější, ale nepovedlo se jim to (přišlo nám, 
že makáme ještě víc jako normálně). Čtvrtý den jsme to musely 
pořádně doplánovat, chystala se velká věc. Teď nemyslíme 
vystoupení, ale stezku odvahy!!!!! Hned po  tréninku a  obědě 

jsme dodělaly poslední detaily ke  stezce. K  večeru jsme šly 
na  večeři, jelikož už nebyl rozpočet na  jídlo (všechno jsme 
snědly ve  svačinkách, které kvůli nám museli zdvojnásobit), 
tak jsme si donesly peníze na  kebab nebo pizzu. Po  večeři 
jsme se šly podívat na  trénink místního folklórního souboru 
Dolina a potom konečně párty. Až malé holky usnuly, tak to 
všechno začalo. Potichu jsme se vytratily z místnosti, kde jsme 
spaly, a šly za učitelkami a Šimonem, který nám s tím pomáhal. 
Všechno jsme přichystaly, převlékly se a šlo se na to. Když celá 
stezka skončila, tak jsme šly spát. Upřímně, holky asi netuší, že 
jsme se celou tu dobu bály o moc víc jak ony. No a poslední den 
bylo vystoupení. Celý den jsme trénovaly venku, protože jsme 
tam měly i vystupovat. Okolo třetí hodiny přijeli rodiče a my 
jsme zatančily choreografie. Celý den jsme zakončily oslavou 
narozenin, bouchly rychlé špunty a  rozloučily se. Celý tábor 
jsme si všechny moc užily a jsme rády, že jsme tam mohly být.“ 
(autorky textu Bětka Tomancová a Kamča Zderčíková)  

V  měsíci srpnu vystoupila rovněž naše mladá cimbálová 
muzika pod vedením paní učitelky Adélky Bruštíkové při 
Dožínkách v Dolním Němčí dne 21. 8. a předvedla velmi pěkný 
program, kterým mladí hudebníci ukázali, jak jim to společně 
pěkně hraje a  jaká jsou dobrá parta. Vystoupení obohatili 
i krásnými kroji.

Nový školní rok 2021/22 jsme zahájili na ZUŠ v počtu 20 
učitelů. V  hudebním oboru bude vyučovat 17 učitelů: Adéla 
Bruštíková, DiS. – souborová hra, housle; Mgr. Lenka Bednářová 
– klavír, klávesy; Bc. Michaela Pavelková – kytara, souborová 
hra, PHV, hudební nauka; Antonín Daníček, DiS. – zobcová 
flétna, trubka, komorní hra; Vanda Judasová DiS. – klávesy, 
hudební nauka, komorní hra; Dipl. um. Lukáš Frýbort - kytara;  
Aneta Gajdůšková, DiS. – sólový zpěv, klávesy, hudební nauka;  
BcA. Radek Hais – housle; Mgr. Klára Kolajová – klavír, klávesy, 
sborový zpěv; Mgr. Hana Miklášová – klavír, klávesy, akordeon, 
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Hola, hola, školka volá…
Prázdniny nám rychle utekly a  zase máme nový školní 

rok. Měsíc září bude pro nás slavnostní, budeme oslavovat 40. 
výročí od založení naší mateřské školy.

Během prázdnin proběhla ve třídě „Kuřátka“ rekonstrukce 
třídy. Pro zkvalitnění podmínek vzdělávání proběhlo v  této 
třídě zvětšení prostoru ze třídy do  herny. Dále  proběhly 
v mateřské škole drobné opravy a malování prostor MŠ.

Na školní rok 2021/2022 je zapsáno celkem 101 dětí, které 
jsou rozděleny podle věku do 4 běžných tříd a 1 logopedické 
třídy. O výchovu a vzdělání se bude starat 10 pedagogických 
pracovnic, 4 provozní zaměstnanci a 1 asistent pedagoga.

Do  nového školního roku vstupujeme s  cíli pokračovat 
ve  vzdělávání podle našeho ŠVP, který je zaměřen 
na  individualizaci a  prožitkové učení. Nabízíme dětem 
kroužky – taneční, logopedický, grafomotoriku, křesťanskou 
výchovu, saunování, plavání pro děti s povinným předškolním 
vzděláváním a školkový fotbálek.

Během školního roku připravujeme různé kulturně 
– vzdělávací a  společenské akce. O  všech připravených 

komorní hra, korepetice; Michal Vacek, DiS. – zobcová flétna, 
klarinet, saxofon;  Marek Teimer – zobcová flétna, klávesy, 
komorní hra; Leona Fibichrová – klavír, klávesy; Radim 
Vojtek DiS. – housle; Jana Zouharová, DiS. – kytara, hudební 
nauka, komorní hra; Petr Kučera – klavír, klávesy, 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 (237 žáků). Otvíráme všechny obory 
– hudební (136 žáků), výtvarný (47 žáků), taneční (35 žáků) 
a  literárně-dramatický (19 žáků). Nová studijní zaměření 
hudebního oboru jsou: Hra na akordeon, klarinet a saxofon.

Rádi bychom pokračovali ve všech osvědčených aktivitách 
a rovněž se zapojili do soutěží vyhlášených MŠMT. Čekají nás 
soutěže ve hře na dechové nástroje, smyčcové soubory, sólový 
zpěv a  taneční obor. Stále bychom si měli uvědomovat, že 
vzdělávání na ZUŠ není návštěvou kroužku – má svá pravidla 
a důležitost a žák zde dostává vysvědčení. Podpořme společně 
pravidelnou a cílevědomou přípravu a docházku do ZUŠ. 

Za ZUŠ Mgr. Klára Kolajová 

akcích budou rodiče informováni na  nástěnkách v  šatnách 
a na webových stránkách MŠ.

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

Za kolektiv MŠ Dufková Veronika, 
ředitelka školy
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Na konci června se uskutečnilo dlouho očekávané Pasování 
na  čtenáře. Vzhledem k  tomu, že minulý rok nemohly být 
prvňáčci pasovaní, tak se letos zúčastnily i druháčci. Opět k nám 
do knihovny zavítala Písmenková královna. Děti si ji přivolaly 
zaklínadlem, aby je mohla pasovat na čtenáře. Odměnou jim 
pak bylo promítání pohádky v suterénu knihovny.

Prázdniny v  knihovně byly ve  znamení Žížalek. Naši 
nejmenší návštěvníci se pustily do cvičení s velkým nadšením, 
protože celý rok od  října minulého roku možnost setkávat 
se a  cvičit nebyla. Odměnou pro ně bylo na  konci srpna 
vysvědčení. Některé děti se s  Žížalkami rozloučily, protože 
budou navštěvovat Mateřskou školu, a další budou pokračovat 
ve  cvičení a  hraní si v  knihovně. Tímto zveme všechny 
maminky, které mají zájem se svými nejmenšími naši knihovnu 
navštěvovat, aby se přišli za  námi podívat. Každé pondělí 
a úterý v 9 hodin se budeme těšit.

Znovu se mohlo uskutečnit i  setkání Literárního spolku 
v  čítárně knihovny. Opět spolu chystáme výstavu na  Týden 
knihoven, který bude jako každý rok první týden v říjnu. Také 
připravujeme ve spolupráci s Literárním spolkem knižní bazar. 
Tímto bych chtěla ještě jednou moc poděkovat všem, kteří se 
podíleli na  třídění vyřazených knih, ale také knih, které nám 
přinesli občané. Kdo z vás má doma nějaké staré knihy, nechce 
je úplně vyhodit, ale třeba je podarovat, kontaktujte knihovnu.

&&&  KNIHOVNA  &&&

. Co knihovna chystá?
• Akce v  rámci Týdne knihoven (Pletení z  papíru, hraní 

deskových her, čtení v  dětském koutku, prohlídka alb se 
starými fotografiemi o  obci, knižní bazar, výstava obrazů, 
čtení z  obecních kronik, ukázka nahlédnutí do  starších 
matrik na internetu a další)

• Žížalky (interaktivní cvičení dětí s  maminkami) - každé 
pondělí a úterý v 9 hodin

• Vánoční tvoření nejen pro děti (po dva týdny před vánočními 
svátky)

• Cvičíme jógu – každé úterý v 17 hodin (kontaktujte knihovnu)

& NOVÉ KNIHY V KNIHOVNĚ
Beletrie:
Quinn Julia – Bridgertonovi. Nevhodný návrh
Rožek Filip – Gump: pes, který naučil lidi žít
Gibney Patricia – Nebezpečná místa
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Čas na Krúžek

 Milí zpravodaje čtenáři
       Konec srpna již je v kalendáři
     A to znamená jediné
   Počtení vám přejeme příjemné!

Ohlédnutí 
Po čtyřech dlouhých letech čekání tu byly zase Dožínky. 

Pro nás, pro Krúžek, to byla velká výzva, protože ze „směšného“ 
počtu členů (11) pouze jeden měl zkušenost s  posledními 
dožínkami. A ještě k tomu… nic si nepamatoval. Po večerech 
jsme študovali nahrávky z  minulých let, abychom pochopili, 
o čem vlastně dožínky jsou a co po nás vlastně obecenstvo bude 
chtít. Další zádrhel bylo to, že 5 a půl páru na dožínky opravdu 
není dost. A tak jsme museli sháňat kamarády po celé dědině 
(když už o tom mluvíme, tak se nebojte kdykoliv dojít na naše 
zkoušky nebo napište Káji nebo Matějovi Zelinkovým a  rádi 
vás veznem do  party). Po  několikadňovém prosení o  pomoc 
při vystupování na  dožínkách se nám povedlo nasbírat už 
přijatelný počet párů na vystupování. Trénink mohl začít. 

První zkoušky byli tvrdé. Né každý má od narození talent 
na tanec a ne každý slyší každý tón. S tím vším jsme usilovně 
bojovali, až jsme se v tom aj zamotali. Naštěstí nám to po pár 
zkouškách už začalo dávat smysl a popravdě i dost bavit. Stali 
jsme se super partou, která se na Dožínky už i těšila. Někdy nás 
spojil zpěv, někdy tanec a  někdy zase víno. Na  tom nezáleží. 
Hlavní bylo, že jsme byli připraveni vystupovat. 

Přípravy na  Dožínky nás snad všechny překvapili. Nikdo 
nečekal, že toho je tolik na  práci. A  poslední týden mi dost 
připomínal Velikonoce, až na  to že místo kostela jsme každý 
den chodili chystat něco jiného. Jednou se šlo na obilí, jednou 
na  kvítí, pak ozdobit kosy, to byla velká sranda. Ale oproti 
Velikonocím nás některé už z toho všeho bolela hlava tak moc, 
že jediné, na co se dalo myslet, je ta sklenka vína a  štamprla 
slivovice po vystoupení, kdy už bude všechno za námi. A tak 
to i bylo. V průvodě jsme vychytali ideální hladinku na zpěv, 
někteří tu hladinku alkoholu vychytali tak precizně že zázračně 
začali při vystoupení juchat tak, jak nikdy předtím. Doufám, že 
jste to neslyšeli. 

Vím, že se hodně řešilo, že došlo víno a  že není co ulét 
hostům, ale na  obranu pana Hospodáře, my měli vína dost. 
Kdekoliv jsem stál s koštovačkou, stál při mně i džbánek vína 
a převelice se na mě usmíval, ať ochutnám aj z něj. Takže za nás 
za Krúžek: nám se tam líbilo! 

Naučná literatura:
Vondruška Vlastimil 
– O svobodě myšlení

Gott Karel 
– Má cesta za štěstím

Dětská literatura:
Scarrow Alex 
– Rebuilt

Jana Daňková, 
knihovnice
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Novinky
Musím říct, že poslední 3 roky jsou velice bohaté 

na svatby. Každý rok sa nám nějaký Krúžkař nebo Krúžkařka 
vdává či žení. Ani letos jsme nevynechali. Právě Markétka 
(roz. Kadlčková) sa letos v  srpnu stala paní Markétou Mulè. 
Markétce a Peppemu moc blahopřejeme a přejeme jim spoustu 
malých Krúžkařú!

Zpověď nováčků
Tentokrát jsme v  rámci naší rubriky Zpověď nováčků 

vyzpovídali Marťu Smetanu. A musím říct, že t en závěr se mi 
opravdu líbí.

1. Marťo, jak bys popsal svůj vztah k  folkloru v  době 
před tím, než jsi začal chodit do Krúžku?

Nezajímal jsem se o to.
2. Co byla první myšlenka, která tě napadla, když jsme 

tě verbovali do Krúžku (tehdy před soustředěním ve Slavkově)? 
Použij jedno slovo nebo jednu jednoduchou větu:

Zábava
3. Doplň větu: 
Při svém prvním vystoupení jsem myslel na… 
To, aby se mi všechny tance podařily a především abych 
si to užil.
4. Popiš zkoušky s Krúžkem pomocí 5 přídavných jmen:
Zábavné, společenské, naučné, vtipné, uklidňující
5. Budeš příštím stárkem? Nehodící škrtněte: 
           YEEEEEES!! X Ani náhodou…

Tak už i stárka na další hody máme, výborně!

Vtipná story na závěr
Na  začátku června, když už se pomalu otevírali 

venkovní akce, jsme se po zkoušce rozhodli jet na regionální 
kolo verbířské soutěže do  Starého Města. Bylo to tam moc 
fajn, měli jsme dobrou náladu, tak jsme si řekli, že se společně 
vyfotíme. Jelikož jsme na  té fotce chtěli být všichni, šli jsme 
poprosit kolemjdoucí pár, zda by nás mohl vyfotit. Teda Anička 
je šla prosit. Nevím přesně, co jim řekla, ale nejspíš nastal nějaký 
komunikační šum, jelikož místo toho, aby oni šli vyfotit nás, se 
oni začali nastavovat do fotogenických postojů se slovy „Ano, 
klidně si nás vyfoťte.“ Už chybělo jen „a podpis nechcete?“ Tak 
jsme si je vyfotili bez nejmenšího tušení, co to je za lidi a proč 
tak ochotně pózují. Když jsme jim ale důrazněji vysvětlili, že 
chceme fotku NÁS a ne JICH, nastala trapná chvíle: my jsme asi 
narazili na někoho známého/slavného, koho jsme ale neznali, 
a oni zjistitli, že ne všichni je znají. 

Přidáváme jejich fotku. Pokud by je někdo znal, dejte nám, 
prosím, vědět, před kým jsme se tak ztrapnili. 

Za Krúžek Matěj Zelinka
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LÉTO V OLDNĚMČANU
Ô Soustředění

Po delší pauze, kdy jsme se nemohli scházet, jsme všichni 
cítili, že by bylo potřeba nastartovat opět náš soubor a vrátit ho 
do zajetých kolejí. A jak nejlépe než víkendovým soustředěním. 
V  půlce června jsme proto odjeli a  příjemně strávili víkend 
na chatě v nedaleké Louce. Chtěli jsme se důkladně připravit 
na dožínky. Kromě tanečního pásma jsme nacvičovali i zpívání 
dožínkových písniček. Všichni budeme vzpomínat, jak jsme si 
o  víkendovém vedru pochutnali na  zabíjačce, kterou pro nás 
připravil spolu s ostatními členy Toňa Uher.

Ô Hodky
Po  tomto vydařeném víkendu přišla nabídka, abychom 

vystoupili na hodkách ve Slavkově. Samozřejmě, že jsme kývli. 
Vždyť už jsme nevystupovali tak dlouho a moc nám to chybělo. 
K  tanci nám ochotně na  harmoniku zahrál Martin Matuš. 
I  když toto vystoupení bylo v  pondělí, tudíž v  pracovní den, 
o diváky jsme neměli nouzi. Potěšilo nás, že nás přijeli podpořit 
i naši spoluobčané. Věříme, že jsme všem přítomným udělali 
radost a taky sami sobě.

Ô Svatba
Další milou letní událostí v našem souboru byla svíca naší 

členky Ivanky Macháčkové, nyní paní Matušové. Věříme, že 
šťastně vykročila do manželství a že po mateřských povinnostech 
k  nám opět zavítá. Budeme rádi, když přivede i  svého muže, 
protože chlapů je v našem souboru pořád nedostatek. 

Ô Štrúčkobraní
První srpnovou sobotu jsme již počtvrté pořádali akci 

Štrúčkobraní, soutěž ve  vaření česnečky. Jsme rádi, že si tato 
akce získala v obci oblibu a že na ni přijíždějí lidé z okolních 
i více vzdálených míst. Soutěžního klán se zúčastnilo 9 týmů – 
místní i přespolní. Česnečku měli všichni dobrou a vyhrát by 
si zasloužil každý. Dle rozhodnutí návštěvníků však na nejvyšší 
stupínky vystoupali 1. STÁJ LUCAS, 2. PŘEMŘELÉ,  
3. MAMBA TEAM. Nešlo jen o soutěžení, ale i o zábavu a o tu 
se postaral jak DJ Ondra Fibichr, tak i  vystoupení holek se 
švihadly. V sobotní odpoledne jste tak měli možnost ochutnat 
česnečku, posedět s přáteli v přírodním prostředí, zasportovat 
si, hrát si s  dětmi, zatančit a  zazpívat. A  to je ta pravá letní 
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odpočinková pohoda. Tímto chceme poděkovat týmům, které 
se zapojili do vaření, jelikož bez nich by se tato akce nemohla 
uskutečnit. Sklidili jsme od  přítomných pochvalu, že jsme 
sehraný tým, což nás velmi potěšilo. 

Ô Dožínky
Třetí srpnovou sobotu se uskutečnili v  naší obci Dožínky, 

na které jsme se již dlouho připravovali. Ono se to ve výsledku 
zdá velmi krásné a  veselé, ale co tomu předcházelo, ví jen 
zasvěcení. Pokud se v  rodině sejde více účastníků krojového 
průvodu, tak je každá ruka dobrá. Oprat, naškrobit, vyžehlit 
košile, rukávce, fěrtúšky a  vůbec poshánět všechny krojové 
součásti dá taky práci. Je to starost pro celou rodinu. Letošním 
problémem byl krušpánek, který lehl pod náporem škůdců 
a  taky časový pres. Dlouhodobá izolace neumožňovala 
setkávání a  nacvičování tanců, a  tak se vše dohánělo, jak se 
říká, na poslední chvíli. Odměnou je však celkový výsledek.

Ô Děkovná dožínková mše
V neděli po dožínkách jsme se zúčastnili děkovné mše svaté 

v našem kostele sv. Filipa a Jakuba. Přišli jsme ve slavnostních 
krojích poděkovat Pánu Bohu nejen za úrodu, ale za všechna 
přijatá dobrodiní. Vždyť bez Božího požehnání, marné naše 
namáhání.

Ô Evropská soutěž
Na konci srpna nás čekala ještě návštěva Evropské komise 

ceny obnovy venkova. Náš soubor se představil v  prostorách 
Muzea krojem a tancem. Dále byl součástí vystoupení Dožínek 
na myslivecké chatě.

Ô Září
Počátkem září se konalo na Muzeu tradiční Vaření trnek, kde 

jsme přišli taky s troškou do mlýna. Za doprovodu harmonikáře 
Lukáše Umlaufa jsme tak svým vystoupením zpestřili program 
dne. Za týden po trnkách jsme odjeli do Uherského Hradiště 
na  Slavnosti vína. Byli jsme součástí slavnostního průvodu 
městem, kde jsme prezentovali naši obec nejen krojem, ale 
i tancem a zpěvem. 

Věříme, že se budeme moci nadále setkávat, trénovat 
i v podzimním období a že už nás nepostihnou žádná omezení 
a  my budeme naplno fungovat. Jsme rádi součástí kolektivu, 
kde se můžeme zrelaxovat tancem, zpěvem, smíchem a dobrou 
náladou. Život je tak pestřejší a veselejší. Zvláště v této době. 
Máš-li chuť, přijď mezi nás!  

Iveta Michalcová a Jana Fibichrová
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Vzpomínka na slavnostní otevření 
tribuny FK Dolní Němčí
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FK Dolní Němčí
Od  1. 6. 2021 začal náš FK využívat nové krásné kabiny 

s tribunou a moderním zázemím.
Všechny týmy po  dlouhé přestávce, způsobené pandemií 

Covid-19, se začaly připravovat na novou sezónu.
Týmy využívají k přípravě převážně domácí areál se dvěma 

travnatými plochami.
Cílem FK je udržet všechny mládežnické kategorie 

ve  spolupráci se sousedními obcemi: Slavkov, Horní Němčí, 
Boršice u Blatnice, Vlčnov.

K dalším cílům patří postupné zabudovávání mladých hráčů 
do kategorie dospělých.

Gratulujeme klukům ze starší přípravky, kteří se umístili 
na 1. místě na turnaji Javořinka-Cup ve Slavkově a na druhém 
místě na turnaji Bobík-Cup v Hluku. 

Radek Kadlček, náš dlouholetý brankář A- týmu se nově 
začal jedenkrát týdně věnovat naším brankařským nadějím. 

Soupiska trenérů FK Dolní Němčí ročník 2021/2022:
A mužstvo:  Trenér  Petr Kadlček, vedoucí Tomáš Kadlček, 

masér Josef Tesařík.
B mužstvo:  Trenér Tomáš Stojaspal, vedoucí Salát Jan
Dorost: David Jurásek,  Štěpán Fibichr
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ST žáci: Tomáš Tinka, Tomáš Stojaspal
ML žáci: Ludvík Zimčík, Jirka Zajíc
ST přípravka: Robin Kadlček, Luděk Jančář
ML přípravka: Radek Zimčík, Dušan Kubeš,

Vypracoval: Ludvík Zimčík

# ST Přípravka
Jako všechny z  nás ovlivnilo naši tréninkovou činnost 

dění okolo COVID-19. Hned jakmile to bylo možné jsme 
obnovili tréninkové jednotky. Bylo vidět, že klukům fotbal 
a  kolektiv chyběl, protože svoji píli hned prodali na  dvou 
letních turnajích, kdy jsme startovali ještě v kategorii mladších 
přípravek a na  Javořina cupu obsadili 1. místo a na hluckém 
Bobík Cupu skončili kluci na fantastickém 2. místě. Na těchto 
turnajích jsme se konfrontovali s  okolními vesnicemi, ale 
i  s  velkými městy jako je Hodonín, Brumov, Luhačovice. 
Po  těchto turnajích se kluci ročníku 2012 přesunuli právě 
do kategorie starší přípravky.

Aktuálně se starší přípravka připravuje 3x týdně pod 
vedením Robina Kadlčka a Luďka Jančářě. Ve starší přípravce 
máme aktuálně 12 nadaných dětí ročníků 2011 a 2012.

Tým starší přípravky se v  podzimní části zúčastní své 
soutěže přípravek, kde se budeme konfrontovat s  týmy okolí 
Uherského Brodu. Za  starší přípravku trenéři Robin Kadlček 
a Luděk Jančář.

L. JANČÁŘ

# ML žáci
Aktuálně se hráči mladších žáků skládají z  ročníků 2009 

a 2010. Do této kategorie přicházejí i kluci ze sousedních obcí: 
Slavkova, Horního Němčí a  Boršic u  Blatnice. Počet kluků 
v této kategorii je 17 hráčů, a to je po dlouhé době krásný počet.

Díky tomu můžeme kluky z  ročníku 2009 posílat hrát 
za  starší žáky, kde máme s  počtem hráčů problém. Minulý 
ročník trénoval mladší žáky Libor Švardala a Jirka Zajíc. Nový 
ročník trénují naše mladší žáky Zimčík Ludvík a Zajíc Jirka.

Nová sezona nám začíná 29.8. na hřišti v Morkovicích.
L. ZIMČÍK

# ST Žáci
Starší žáci po  poslední sezóně, která nebyla dohrána 

z důvodu Covidu, byla v úspěšnosti výjimečná. Silný a početný 
ročník 2006 hrál velmi dobře a první místo tabulky KS nebylo 
překvapením. Osm stabilních hráčů Dolního Němčí muselo 
po sezóně odejít do dorostu a opět začínáme znovu tvořit tým, 

který je poskládaný z pěti obcí pod názvem FK Javořina (Dolní 
Němčí, Horní Němčí, Boršice u  Blatnice, Slavkov a  Suchov). 
Během jednoho roku je to skok z jednoho extrému do druhého. 
Bohužel v  ročníku 2007/08 je jen jeden místní hráč Dolního 
Němčí.

Polovina současných hráčů nehrála v  přípravce a  tudíž 
stále dohání manko jak v  technice, fyzičce, tak i  v  ostatních 
dovednostech a  fotbalového umu. Tréninkové jednotky 
absolvovala ze starších žáků větší polovina a mužstvo budeme 
muset doplňovat mladšími žáky. Je to bohužel nutnost, ale 
na druhou stranu mladší kluci získají více zkušeností a budou 
lépe připraveni na  další sezóny, které se projeví v  lepších 
tabulkových umístění. 

Tato sezóna bude tedy o budování nového, silně omlazeného 
kádru s cílem udržení se v soutěži. Věříme v lepší časy starších 
žáků a  větší konkurence v  týmu. Důkazem je široká a  velmi 
šikovná základna ročníků 2009/10.

Tomáš TINKA

# Dorost
Ani nucená pauza způsobená pandemií Covid 19 

neznamenala pro dorostence konec trénování. Pod vedením 
trenérů Davida Juráska a Štěpána Fibichra kluci trénovali dle 
možností dál. V  nouzovém režimu plnili individuální plány 
a  když přišlo rozvolnění, tak se trénovalo již na  hřišti. Nyní 
trénují dvakrát týdně, a  to v  úterý a  ve  čtvrtek. V  prvním 
mistrovském utkání porazili v  Tlumačově místní mužstvo 
dorostu 7:0.

D. JURÁSEK

# Staří páni
Naši staří páni se v červenci tohoto roku zúčastnili prvního 

ročníku memoriálu Milana Rejla u  sousedů v  Boršicích 
u Blatnice. Zúčastněné týmy: Horní Němčí, Boršice u Blatnice, 
Hluku Dolní Němčí a  Suchov. Naši borci se na tomto turnaji 
umístili na krásném prvním místě. Gratulujeme.

 L. ZIMČÍK

# Blahopřání
Tímto bychom chtěli pogratulovat naším hráčům Janu 

Hlaváčkovi, Pavlovi Krchňáčkovi a  Petru Tinkovi, kteří 
vstoupili do  manželského svazku. Přejeme jim hodně štěstí 
na společné cestě s jejími drahými polovičkami. J 

Ještě jednou GRATULUJEME…
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  . Pomoc
FK hledá dobrovolníka do pokladny na zápasy 
dospělých. Vstupné by vybíral každý druhý týden. 

Bližší informace:
LUDVÍK ZIMČÍK, tel: 603 258 898

# Náš odchovanec David Jurásek
Polepšil si. Fotbalista David Jurásek mění klub i  soutěž. 

Dvacetiletý rodák z  Dolního Němčí, který kromě Slovácka 
prošel i  Zbrojovkou Brno a  Prostějovem přestoupil do  Mladé 
Boleslavi. V  klubu z  města automobilů na  začátku července 
podepsal čtyřletou smlouvu.

Nabídka z  Mladé Boleslavi mě hodně potěšila a  moc se 
mně tady libí. Zázemí máme na  vysoké úrovni a  travnaté 
plochy, na kterých trénujeme a hrajeme, jsou neskutečně dobře 
připravené. V  kabině si se všemi kluky rozumím, jsem tady 
opravdu spokojený. Chtěl bych se dostat do sestavy a pravidelně 

hrát první ligu v  Mladé Boleslavi," říká odhodlaně šikovný 
mladík.

Loni v červnu si připsal premiéru v dresu Brna. Zbrojovce 
v  závěru loňské sezony pomohl k  postupu do  první ligy, 
připsal si šest druholigových zápasů. Z  jihu Moravy se ale 
loni v srpnu stěhoval na Hanou. V druholigovém Prostějově 
v uplynulém ročníku odehrál pětadvacet zápasů, ve kterých si 
připsal tři branky.

Na  začátku letošního července přestoupil z  Prostějova 
do Mladé Boleslavi, kde podepsal čtyřletou smlouvu s platností 
do 30. června 2025. V letní přípravě nastoupil do všech pěti 
zápasů Středočechů a  z  pozice ofenzivně laděného levého 
beka skóroval proti Trenčínu i Ústí nad Labem.

David Jurásek s  fotbalem začal v  rodném Dolní Němčí, 
ale už od devíti let kopal za žáky Slovácka a v dorostenecké 
kategorii oblékal dres brněnské Zbrojovky. V  roce 2017 byl 
nominovaný do reprezentační sedmnáctky a připsal si jeden 
start.

Zdroj: SLOVÁCKÝ DENÍK
Ludvík Zimčík
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Tréninkový kemp KST  
Dolní Němčí

Jelikož i  1. polovina roku 2021 byla poznamenána 
opatřeními vlády ČR z důvodu šíření viru COVID-19, nebylo 
dětem příliš umožněno trénovat, a  proto jsme se ve  druhé 
polovině prázdnin rozhodli uspořádat 1. ročník tréninkového 
kempu stolního tenisu KST Dolní Němčí.

Kempu se zúčastnilo celkem 14 dětí z Dolního Němčí, které 
měli v  pětidenním programu vždy připravený velmi pestrý 
tréninkový den. Během tohoto kempu se děti minimálně 2x 
denně zdokonalovali v  dovednostech ve  stolním tenise pod 
vedením trenérů Iva Mikulce, Dušana Kubeše a  sparingů 
Luďka Jančáře a Antonína Uhra ml.. Další tréninkovou náplní 
byl pohybový trénink pod vedením profesionálního trenéra 
p. Rosti Košárka (mezi jeho svěřence patří např: Tomáš Poznar 
1. liga fotbal, Antonín Fantiš 1. liga fotbal, Jakub Sedláček 
profesionální hokejový gólman ad.). Principem tohoto tréninku 
bylo, aby děti zjistily jak správně držet tělo, koordinovat 
pohyb, a pečovat o své tělo. Další náplní tréninkového dne byl 
například cyklo výlet na  minigolf do  Horního Němčí, nebo 
cyklo výlet s odměnou v podobě točené zmrzliny v Hluku. Co 
se týče nasazení a tréninkové píle musíme všechny děti velmi 
pochválit, protože tréninky odtrénovaly ve  100 % nasazení. 
Veškerou dřinu a píli děti nakonec mohly zúročit poslední den 
při kontrolním turnaji, na který se mohli přijít podívat i rodiče, 
prarodiče a  fanoušci stolního tenisu. Myslím, že pro všechny 
děti bylo největším oceněním a motivací do další práce potlesk 
těchto fanoušků. 

Po  celou dobu kempu jsme měli zázemí v  prostorách ZŠ 
Dolní Němčí, kde náš oddíl má dlouhodobě skvělé podmínky 
pro potřeby našeho sportu. Tímto bych chtěl poděkovat panu 
řediteli ZŠ a ZUŠ panu Mgr. Milanovi Kvasničkovi za podporu 
a  umožnění tohoto kempu a  taky paní Petře Tibenské 
z restaurace Rozkvět za přípravu celodenní stravy.

Myslím, že tento kemp byl nejen pro kluky, ale i nás trenéry 
velmi povedený a  nesmírně jsme si těchto 5 dnů užili. Bližší 

informace o průběhu tohoto kempu naleznete na facebookové 
stránce KST Dolní Němčí, kde jsou uvedené fotky, videa 
a komentáře z každého tréninkového dne. 

Dále mi dovolte poděkovat Janu Ježkovi, Jirkům Borýskovi 
a  Brázdilovi za  pomoc při trénincích a  organizaci kempu. 
V neposlední řadě děkujeme obci Dolní Němčí a firmě KASKO 
s.r.o. za dlouhodobou podporu našeho oddílu, bez kterých by 
náš klub tento kemp vůbec nemohl zorganizovat.

Co se týče nového soutěžního ročníku 2021-2022, tak ten 
zahájíme již v  polovině září 2021 třetiligovými boji našeho 
A  týmu. Na  start soutěží se těší další 4 družstva mužů a  2 
žákovská, neboť stejně jako u  ostatních sportovních odvětví 
byla kvůli COVID-19 minulá sezóna po  4 kolech přerušena, 
nakonec anulována.

za KST Dolní Němčí Luděk Jančář



27Dolněmčanský zpravodaj

Z činnosti MS LANKA Dolní Němčí
Vážení spoluobčané,

v  minulém čísle zpravodaje jsme vás zvali na  již tradiční 
Červencovou noc. I navzdory covid situaci a opatřením, které 
bylo nutné dodržet, se Červencová noc konala. Tímto bychom 
vám chtěli poděkovat za  hojnou účast a  podporu našeho 
spolku. V současné době už plánujeme další ročník.

A jak probíhaly prázdniny v našem spolku? 
Léto je období nejen dovolených, ale i  obdobím, kdy je 

z pohledu myslivce nutné přemýšlet o přípravě krmení na zimu. 
Je potřeba vytvořit zásoby krmení na zimu. Hlavně sena (jetel, 
vojtěška, letnina), jadrná krmiva (oves, ječmen, kukuřice) 
a popř. i dužnatá krmiva (jablka, mrkev, krmná řepa). Pokud 
se řekne přikrmování, tak veřejnost si nejčastěji představí 
přikrmování sušeným pečivem, ale to je špatně a myslivci to 
nevidí rádi. Pro zvěř je vhodné hlavně krmivo, které vyroste 
v přírodě buď surové, nebo sušené. Pokud v zimě pozře zvěř 
pečivo, může onemocnět acidózou a často se stane, že uhyne.

Letošní červenec byl neobvykle teplý, kdy teploty přesahovali 
i 33°C a proto bylo nutné vozit do honitby vodu a  to hlavně 
na místa, kde nejsou přirozené zdroje vody, studánky, járky atd.

Po  žních nastává období, kdy začínáme zvěř postupně 
přikrmovat a  do  krmných zařízení vozíme krmivo. Hlavním 
důvodem je dostat zvěř před zimou do dobré kondice, aby si 
vytvořila dostatečné tukové zásoby a případnou zimu přečkala 
v pořádku. 

Naším úkolem je i plánovaný odstřel zvěře, jakožto regulační 
prvek, aby se zvěř nepřemnožila a nezpůsobovala velké škody 
na zemědělských plodinách. V naší polní honitbě je dominantní 
a početně nejvíce zastoupenou zvěří zajíc polní. Zajíce lovíme 
pouze na společných honech, které plánujeme tak jako každý 
rok na listopad a prosinec.

7. srpna se na MS Chatě konalo Štrúčkobraní, které pořádala 
obec Dolní Němčí. I na této akci jsme měli své zástupce.

Ještě jednou děkujeme všem zúčastněným na  Červencové 
noci a velký dík patří i všem sponzorům, bez kterých by se tato 
akce jen těžko pořádala. 

MS LANKA Dolní Němčí

Sbor dobrovolných hasičů
Jelikož je toto náš první příspěvek ve zpravodaji v tomto roce, 

tak vás seznámíme s naší činností od začátku roku. Pravidelně 
v lednu začínáme výroční schůzí tzv. „Valnou hromadou“, kde 
zhodnocujeme uplynulý rok. Bohužel se ale kvůli koronavirové 
epidemii schůze nekonala. 

V únoru jsme blahopřáli ke krásnému životnímu jubileu 75 
let našemu členu Jaroslavu Kadlčkovi.

 22. března jsme doprovodili na poslední cestě dlouholetého 
člena Josefa Neumana. 

Začátkem dubna a to 10. 4. jsme se účastnili v počtu 6 členů 
+ 8 rodinných příslušníků akce „Ukliďme Česko“. 

7. května jsme tradičně oslavili patrona hasičů sv. Floriána 
mší svatou v našem kostele. 

V  neděli 23. 5. odpoledne vyjela naše zásahová jednotka 
k  požáru rodinného domu v  ulici Boršická. Tímto bychom 
chtěli poděkovat sousedům, kteří jako první zasáhli a pomohli. 

Jako každý rok, tak i  letos, ale netradičně, jsme se podíleli 
společně s farností na dětském dnu. 

 9.6. navštívily děti z mateřské školy naši hasičskou stanici. 
Začátkem srpna se již po čtvrté našich 8 členů zúčastnilo akce 
„Štrúčkobraní“, kde se umístili na krásném 4. místě, vloni byli 
na ještě krásnějším 1. místě. 

13. 8. jsme na  pozvání člena Štěpána Kadlčka přišli 
na mysliveckou chatu a zapíjeli tak jeho „svobodu“. 

Již druhým rokem, vždy koncem srpna, poskytujeme zázemí 
hasičky vedoucím, a  hlavně dětem z  farního tábora na  tzv. 
„potáborové spaní“. 

Na požádání obce, dne 21. srpna, naši kluci řídili dopravu 
při dožínkovém průvodu.

V  úterý 31. srpna jsme se účastnili návštěvy hodnotící 
komise Evropské ceny obnovy vesnice 2020. Na hasičské stanice 
byla přichystána prezentace a naši kluci zajišťovali bezpečnost 
dopravy vláčku při prohlídce obce.

A  jako každý rok, tak i  letos, jsme ukončili prázdniny 
„rodinným výletem“, kde jsme měli pro naše děti přichystány 
různé hry, odměny a opékání špekáčků.

… řekly bychom, že i  přes tuto „zvláštní“ dobu toho bylo 
docela dost … Nemyslíte?!

Za SDH členky Dáša a Jana
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Chovatelé poštovních 
holubů

Závodní sezóna starých holubů skončila 1. 8. 2021. Začátek 
sezóny ovlivnila koronavirová nákaza, kde jsme museli 
některé závody zrušit. celkově jsme letěli 18 závodů, nejdelší 
závod letos byl z  Bruselu 1000 km. Letošní první závod 
z Německa 550 km byl pro naše závodníky katastrofální, kdy 
v celém uherskohradišťsku došlo k velkým ztrátám závodníků 
a ovlivnilo ro další průběh sezóny.

Jak se umístili naši 
chovatelé v  rámci OS Uh. 
Hradiště, kde je 150 chovatelů:

Dohnal Václav   20. místo
Kadlček Josef     28. místo
Ježek Antonín    65. místo
Jakubčík Petr     80. místo
Stehlík Tibor   113. místo
Růsek Jiří   126. místo
Růsek Pavel   127. místo
Kubeš Karel  134. místo
Bartoš Radek  135. místo

Umístění našich chovatelů 
v  pásmu 2 Uherskobrodsko, 
kde je 100 chovatelů:

Dohnal Václav 11. místo
Kadlček Josef   15. místo
Ježek Antonín  39. místo
Jakubčík Petr  47. místo
Stehlík Tibor   67. místo
Růsek Jiří   77. místo
Růsek Pavel  78. místo
Kubeš Karel   81. místo
Bartoš Radek  82. místo

Od  10. 8. 2021 jsme začali závodit s  letošními mladými 
holuby. Po  skončení závodů mladých pro nás letošní závody 
skončili.

předseda Václav Dohnal
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Farní tábor 2021
Farní tábor se konal na  začátku prázdnin na  Táborové 

základně Junior na Vranovské přehradě. Nesl se v tématu Letní 
filmová škola. Před odjezdem prověřili účastníky tábora Muži 
v  černém v  jejich hereckých výkonech. Ty byly excelentní, 
a tak se mohlo 48 účastníků vydat na cestu za dobrodružstvím. 
A  nebylo ho zrovna málo. Rytíři z  Brtníku a  Leontýnce 
pomáhali opravit hrad, v  Bradavicích si zahráli famfrpál, 
pirátům z Karibiku našli poklad, Obelix je naučil vařit v kotlíku 
kouzelný nápoj, s lvem Alexem zažili divokou zábavu při lovu 
zvěře, podnikli 17 km výšlap na hrad Bítov, pluli lodí…. nemohli 
chybět ranní rozcvičky, televizní zprávy TV STAR a  spousta 
super her. Na slavnostním závěrečném gala večeru se rozdávali 
sochy Oskarů. Přišli i naše celebrity, které si naposledy zahráli 
v seriálu Ordinace v růžové zahradě a v Simpsnech, zúčastnili 
se Prostřena a televizní show Chcete být milionářem.

Co dodat na závěr. Domů se nám nechtělo. Láska, radost, 
přátelství nás provázela celým táborem a  nyní se už těšíme 
na další farní tábor.  

Martina Smetanová 
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Dětský den  
u zahrádkářů

Po  dlouhé odmlce,  kvůli 
Covidu, jsme na  konci června 
uspořádali Dětský den 
v zahradě. 

Dětí se sešlo tolik, že se 
to tam jen hemžilo! Hodně 
malých, samá vnoučata. Užili 
jsme si s nimi krásný letní den. 
Nechyběli ani všechny oblíbené 
hry a odměny .

Na  Výstavu ovoce, zeleniny 
a  aranžovaných květin se 
můžete těšit  v  neděli 3. 10. 
od  14.00 hodin. Sběr vzorků 
proběhne  v  sobotu 2. 10.  
od  16.00 - 18.00 hodin, vše 
v areálu U zahrádkářů!

Farnost program:
neděle   3. 10. - Růžencová pouť v Brodě
neděle 10. 10. - Koncert duchovní hudby v kostele (harmonium)
neděle 24. 10. - Netradiční misijní cukrárna
neděle 31. 10. - Dušičková pobožnost na hřbitově (odpoledne)
pondělí 1. 11. - Slavnost všech svatých
úterý     2. 11. - Vzpomínka na všechny věrné zemřelé  
            (večerní pobožnost na hřbitově)
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Uzávěrka příštího čísla 
Zpravodaje bude 30. 11. 2021.

Ceník a podmínky pro zveřejnění inzerce v obecním zpravodaji 
schválený Radou obce Dolní Němčí 24. 5. 2021

Celá stránka    (A4) komerčního BA inzerátu 6 000 Kč
Půl stránky      (A5) komerč. BA inz. naležato 3 500 Kč
Čtvrt stránky   (A6) komerč. BA inz. nastojato 1 800 Kč
Osmina strany (A7) komerč. BA inz. naležato 800 Kč
Ostatní (větší/menší) formáty inzerátu  dohodou
Inzeráty typu hledám, pronajmu, prodám, koupím, děkuji:      
- pro občany Dolního Němčí 100 Kč
- pro cizí občany 500 Kč
Inzerce politických stran a hnutí NE

Úhrada za komerční inzerát se vybírá předem. Ceny jsou včetně DPH.
Inzerci (BA - celobarevnou) předávejte v požadovaném rozměru ve formátech 

pdf, eps, jpg, tiff v tiskovém rozlišení 300 dpi (CMYK). V příspěvcích nevkládejte 
do textu obrázky, ale přiložte je jako samostatné soubory. Za grafické zpracování 
a obsah si odpovídá inzerent. Grafiku lze zpracovat nebo upravit v LK print.

Prvním občánkem obce  
roku 2021 je Terezie Rapantová.
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