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Vážení spoluobčané,
za nedlouho nás čekají vánoční svátky a konec tohoto, tolik 

zvláštního roku. Přinesl nám všem situace, na jaké nebyl nikdo 
připraven a ani nebyly známy způsoby, jak se jim účinně bránit. 
Po odeznění jarní vlny pandemie, jsme během prázdnin uvěřili 
ujišťování, že jsme všechno zvládli, a že se vše vrací do situace 
běžné v  předešlých letech. Nutno říci, že tomuto omylu jsme 
uvěřili nejen my občané, ale bohužel i naši nejvyšší představitelé. 
Jak tragická to byla chyba se ukázalo na  podzim, kdy jsme 
se zděšením sledovali raketový nástup druhé vlny pandemie 
koronaviru Covid 19. Z  médií jsme se dozvídali tragické 
informace, dříve nepředstavitelné počty nejen nakažených, ale 
bohužel i zemřelých a kdy reálně hrozil kolaps celého systému 
zdravotní péče. V naší obci bylo v jednu chvíli až 102 pozitivně 
testovaných spoluobčanů, aktuální stav lze sledovat na webu. 
Vláda místo toho, aby měla připravena řešení krizové situace, 
chaoticky přicházela s různými opatřeními na zmírnění dopadů 
pandemie, včetně dvojnásobné výměny ministra zdravotnictví. 
Nyní, kdy dochází k  postupnému uvolňování přijatých 
opatření, nesmí zapadnout varování některých odborníků před 
přehnaným optimismem. 

Protože nadcházející období je časem zvýšených kontaktů jak 
v rodinách, tak i při různých setkáních nebo nákupech a k běžné 
výuce se vrací také školy. Buďme proto prosím, všichni velmi 

opatrní a  dodržujme důsledně protiepidemická doporučení 
a  vyhlašovaná opatření. Udělejme společně všechno pro to, 
aby rok 2020 byl jediným takto poznamenaným rokem. Věřme, 
že situaci zvládneme a  vrátíme naše životy do  dříve běžných 
zvyklostí v co nejkratší době.

Přes velmi komplikované období jsme zvládli dokončit  
opravu komunikace a  chodníků v  ulicích Vinohradská 
a  Komenského. Provedli jsme další etapu výsadby zeleně 
v  extravilánu, včetně potřebné péče o  již dříve provedenou 
výsadbu, obojí s  pomocí dotace z  OPŽP. Aktuálně probíhají 
práce na stavbě tribuny a šaten na stadionu FK. Chceme objekt 
připravit tak, aby se v  zimě mohlo pracovat uvnitř. Z  důvodu 
delšího jednání s  některými vlastníky pozemků a  následné 
karantény u  vybrané realizační firmy, bylo odloženo zahájení 
prací na inženýrských sítích v ulici Vinohradská na jaro 2021.

Přeji Vám v  pohodě, a  hlavně ve  zdraví prožité vánoční 
svátky a konec roku. Do roku 2021 vstupme s rozvahou, klidem 
a  předsevzetím chovat se tak, abychom ho, pokud možno, 
mohli celý prožít bez obav z  nemoci a  mnohem lépe než ten 
letošní.

 Ing. František Hajdůch, starosta obce
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 Rekonstrukce ul. Vinohradské, Školní a Komenského

ul. Komenského - novául. Komenského - původní

ul. Školní - novául. Školní - původní

ul. Vinohradská - dolů - novául. Vinohradská - dolů - původní

ul. Vinohradská - nahoru - novául. Vinohradská - nahoru - původní
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Z jednání Rady obce
Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů.

Výpis usnesení 43. schůze Rady obce konané dne 31. 8. 2020  
v kanceláři obecního úřadu.

Usnesení č. 43/2020/02  
Informace ředitele ZŠ a ZUŠ Dolní Němčí k zahájení školního 
roku 2020/2021.

Usnesení č. 43/2020/03  
Rada obce Dolní Němčí zamítla žádost o  pronájmu bytu 
v DCHB Dolní Němčí p. P.L. Bílovec.

Usnesení č. 43/2020/04  
Rada obce Dolní Němčí schvaluje zařazení žádosti p.  M.M., 
Záhorovice o pronájem bytu v DCHB Dolní Němčí do seznamu 
žadatelů.
 
Usnesení č. 43/2020/05 
Rada obce Dolní Němčí schvaluje finanční dar ve výši 15.000,- 
Kč Českému svazu včelařů z.s., Dolní Němčí z rozpočtu obce 
na rok 2020.

Usnesení č. 43/2020/06  
Rada obce Dolní Němčí schvaluje nabídku p.  Petra Blahy, 
kamenictví Vlčnov, na výrobu a montáž kolumbária na hřbitově.

Usnesení č. 43/2020/07  
Rada obce Dolní Němčí schvaluje vyúčtování prací na opravě 
parket v KD Dolní Němčí od p. Petra Glose, Míkovice.

Usnesení č. 43/2020/08  
Rada obce Dolní Němčí schvaluje cenovou nabídku spol. 
Trinitas, Milan Javora, Hvozdná na propagační materiály obce 
k soutěži o Evropskou cenu obnovy venkova.

Usnesení č. 43/2020/10  
Rada obce Dolní Němčí doporučuje ZO schválit rozpočtové 
opatření č.1/2020

Usnesení č. 43/2020/11 
Rada obce Dolní Němčí schvaluje pronájem pozemků pro 
osazení reklamních panelů na volby 2020 za cenu 1500,- Kč/
panel.

Usnesení č. 43/2020/12  
Rada obce Dolní Němčí doporučuje ZO schválit kupní smlouvy 
na prodej pozemků v ul. Pod Svahy.

Usnesení č. 43/2020/13 
Rada obce Dolní Němčí doporučuje ZO schválit Zprávu 
o uplatňování územního plánu Dolní Němčí za období 11/2015 
– 05/2020.

Usnesení č. 43/2020/14  
Rada obce Dolní Němčí bere na  vědomí dopis SVK ve  věci 
nouzového provozování čistírny odpadních vod Dolní Němčí.

Usnesení č. 43/2020/15  
Rada obce Dolní Němčí schvaluje zařazení žádosti manželů T., 

Dolní Němčí o zakoupení pozemku v ul. Polní II do seznamu 
žadatelů.

Usnesení č. 43/2020/16  
Rada obce Dolní Němčí schvaluje snížení nájmu Mgr.  Ireny 
Lavičkové, lékárna Dolní Němčí za  období 8/2020 z  důvodu 
stavebních prací na komunikaci v ul. Vinohradská o 50%.

Usnesení č. 43/2020/17  
Rada obce Dolní Němčí schvaluje program 11. Zastupitelstva 
obce Dolní Němčí 10. 9. 2020.

Usnesení č. 43/2020/18  
Rada obce Dolní Němčí schvaluje smlouvu s E-on Distribuce, 
a.s., České Budějovice č. 900 173 8873 o připojení k distribuční 
soustavě NN v lokalitě  Polní II.

Usnesení č. 43/2020/19  
Rada obce Dolní Němčí schvaluje smlouvu číslo 
942 000 2009/2020/400 023 1516 s GasNet, s.r.o., o podmínkách 
napojení, o spolupráci a součinnosti při realizaci plynárenského 
zařízení a o smlouvě budoucí nájemní v lokalitě Polní II.

Usnesení č. 43/2020/20  
Rada obce Dolní Němčí schvaluje vyúčtování prací 
na  rekonstrukci areálu Muzea Na  Mlýně, kterou prováděla 
firma Tom Střechy.

Usnesení č. 43/2020/21  
Rada obce Dolní Němčí schvaluje smlouvu č. OT-001 
040 017 510/001-MPEL o smlouvě budoucí o zřízení věcného 
břemene s E-on Distribuce, a.s., České Budějovice.

Usnesení č. 43/2020/22  
Rada obce Dolní Němčí schvaluje zásady provozního řádu 
na Mateřské škole v DN.

Usnesení č. 43/2020/23  
Rada obce Dolní Němčí schvaluje zadávací podmínky pro 
vyhlášení výběrového řízení na  provoz kotelen obce Dolní 
Němčí v letech 2021-2022.

Usnesení č. 43/2020/24  
Rada obce Dolní Němčí schvaluje dodatek ke smlouvě o dílo 
na rekonstrukci podlahy v tělocvičně ZŠ a ZUŠ.

Výpis usnesení 44. schůze Rady obce konané dne 21. 9. 2020  
v kanceláři obecního úřadu.

Usnesení č. 44/2020/02  
Rada obce Dolní Němčí bere na  vědomí informaci 
od  MUDr.  Jana Píšťka o  aktuální situaci při provozování 
gynekologické ambulance v Dolním Němčí. 

Usnesení č. 44/2020/03  
Rada obce Dolní Němčí schvaluje zařazení žádosti p.  L.J., 
Prakšice  o pronájem bytu v DCHB Dolní Němčí do seznamu 
žadatelů.

Usnesení č. 44/2020/04  
Rada obce Dolní Němčí schvaluje zařazení žádosti p.  M.K., 
Uh. Brod o pronájem bytu v DCHB Dolní Němčí do seznamu 
žadatelů.
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Usnesení č. 44/2020/05  
Rada obce Dolní Němčí zamítla zařazení žádosti p. L.P., Kyjov 
o pronájem bytu v DCHB Dolní Němčí do seznamu žadatelů.

Usnesení č. 44/2020/06  
Rada obce Dolní Němčí bere na  vědomí zprávu z  jednání 
komise ŽP.

Usnesení č. 44/2020/07  
Rada obce Dolní Němčí souhlasí se zařazením žádosti p. MM,  
Dolní Němčí o  změnu územního plánu, k  zapracování 
do návrhu změny  územního plánu.

Usnesení č. 44/2020/08  
Rada obce Dolní Němčí schvaluje žádost p. MK, Dolní Němčí 
o  dočasné ukládání stavebního materiálu na  pozemku obce 
naproti domů čp. 373 a č. 620 v ulici Pekařské.

Usnesení č. 44/2020/09  
Rada obce Dolní Němčí zamítla žádost o  finanční podporu 
Diakonie České církve evangelické, Uh. Hradiště.

Usnesení č. 44/2020/10  
Rada obce Dolní Němčí schvaluje smlouvu o zřízení věcného 
břemene mezi obcí Dolní Němčí a  GasNet, s.r.o., Klíše, Ústí 
nad Labem č. 9900106133  1/VB , o  podmínkách napojení, 
o spolupráci a součinnosti při realizaci plynárenského zařízení 
a o smlouvě budoucí nájemní v lokalitě v ul. Nivnická č.125.

Usnesení č. 44/2020/11 
Rada obce Dolní Němčí schvaluje smlouvu o  dílo mezi obcí 
Dolní Němčí a MAS Východní Slovácko, z.s., na manažerské 
řízení projektu ,, Obnova krajinných struktur Dolní Němčí“. 

Usnesení č. 44/2020/12 
Rada obce Dolní Němčí cenovou nabídku Ing.  Dubiny 
na zpracování návrhu změny územního plánu č.1.

Usnesení č. 44/2020/13  
Rada obce Dolní Němčí schválila cenovou nabídku f. Arvita 
na  autorský dozor při realizaci projektu ,,Obnova krajinných 
struktur Dolní Němčí“.

Usnesení č. 44/2020/15  
Rada obce Dolní Němčí schvaluje dodatek č.1 smlouvy o dílo 
s fy. SM-smartstav s.r.o., Dolní Němčí. 

Výpis usnesení 45. schůze Rady obce konané dne 7. 10. 2020  
v kanceláři obecního úřadu.

Usnesení č. 45/2020/02  
Rada obce Dolní Němčí schválila kupní smlouvu se ŠKODA 
AUTO a.s., tř. Václava Klementa 869, Mladá Boleslav, na osobní 
automobil ŠKODA Octavia G-tec, SPZ - 4SM 0299 - Vesnice 
roku 2018.

Výpis usnesení 46. schůze Rady obce konané dne 15. 10. 2020 
v kanceláři obecního úřadu.

Usnesení č. 46/2020/02  
Rada obce Dolní Němčí schvaluje zařazení žádosti p.  R.P.,  Rada obce Dolní Němčí schvaluje p. PT, Uh. Hradiště snížení 

Dolní Němčí o pronájem obecního bytu do seznamu žadatelů.

Usnesení č. 46/2020/03  
Rada obce Dolní Němčí schvaluje Římskokatolické farnosti 
Dolní Němčí, výpůjčku KD na Netradiční cukrárnu dne 6. 3. 
2021 a 23. 10. 2021.

Usnesení č. 46/2020/04  
Rada obce Dolní Němčí schvaluje vyvěšení záměru k pachtu 
nových pozemků ve vlastnictví obce.

Usnesení č. 46/2020/05  
Rada obce Dolní Němčí schvaluje žádost ZŠ a ZUŠ Dolní Němčí 
o  souhlas zřizovatele s  přijetím účelově určeného finančního 
daru od WOMEN FOR WOMEN,o.p.s, v rámci projektu obědy 
pro děti.

Usnesení č. 46/2020/06  
Rada obce Dolní Němčí schvaluje odměnu pro ředitele ZŠ 
a ZUŠ Dolní Němčí dle přílohy.

Usnesení č. 46/2020/07  
Rada obce Dolní Němčí schvaluje nabídku TV Slovácko 
na  výrobu pořadu o  Muzeu Na  Mlýně do  rubriky ,,Tipy 
na výlet“.

Usnesení č. 46/2020/08
Rada obce Dolní Němčí schvaluje rozpočtové opatření č.2/2020 
rozpočtu obce Dolní Němčí.

Usnesení č. 46/2020/10  
Rada obce Dolní Němčí schvaluje snížení nájmu hospůdky 
,,Muzeum“ p. I.P., Dolní Němčí o 35 % a to na období  listopad 
2020 až březen 2021.

Usnesení č. 46/2020/11  
Rada obce Dolní Němčí schvaluje vyvěšení záměru 
na pronájem prostor, sloužících k podnikání na adrese Hlucká 
č.p. 108 na dobu od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021.

Usnesení č. 46/2020/12  
Rada obce Dolní Němčí bere na vědomí informaci z  jednání 
komise ŽP.

Usnesení č. 46/2020/13  
Rada obce schvaluje dodatek k  pravidlům pro poskytnutí 
finančního daru manželům při výročí společného života.

Výpis usnesení 47. schůze Rady obce konané dne 2. 11. 2020 
 v kanceláři obecního úřadu.

Usnesení č. 47/2020/02  
Rada obce Dolní Němčí schvaluje zařazení žádosti p.  DR, 
Nivnice o pronájem bytu v DCHB Dolní Němčí do seznamu 
žadatelů.

Usnesení č. 47/2020/03  
Rada obce Dolní Němčí zamítla žádost neziskové organizace 
,,Za sklem o.s.“, Vizovice  o finanční příspěvek z rozpočtu obce.

Usnesení č. 47/2020/04  
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nájmu restaurace Rozkvět po  dobu nařízeného uzavření 
provozovny o  50 %. Dále souhlasí s  odložením splatnosti 
nájmu za  IV. čtvrtletí o  3 měsíce a  zamítá žádost o  následné 
50% snížení nájmu na 3 měsíce po znovuotevření provozovny.

Usnesení č. 47/2020/05  
Rada obce Dolní Němčí schvaluje dodatek č.1 smlouvy 
o dílo na akci „Místní komunikace ulice Školní, Vinohradská 
a Komenského, Dolní Němčí“ s fi. Rybárik s.r.o., Buchlovice.

Usnesení č. 47/2020/06  
Rada obce Dolní Němčí schvaluje dodatek č.6/2020 smlouvy 
o  svozu komunálního odpadu mezi obcí Dolní Němčí 
a RUMPOLD UHB s.r.o., Uh. Brod.  

Usnesení č. 47/2020/08  
Rada obce Dolní Němčí schvaluje smlouvu č. 9001755159 
o  připojení distribuční soustavě 24 odběrných míst 
v připravované ulici Polní II s f. E.ON Distribuce a.s., F.A. Č. 
Budějovice.

Usnesení č. 47/2020/09  
Rada obce Dolní Němčí schvaluje smlouvu o  připojení 
k  distribuční soustavě odběrního místa pro napojení VO 
v připravované ulici Polní II s f. E.ON Distribuce a.s., F.A. Č. 
Budějovice.

Usnesení č. 47/2020/10  
Rada obce Dolní Němčí schvaluje smlouvu na  zbudování 
stavby a  o  úhradě nákladů na  tuto stavbu mezi obcí Dolní 
Němčí a manž. P., Dolní Němčí.

Usnesení č. 47/2020/11  
Rada obce Dolní Němčí schvaluje odklad termínu zahájení 
stavebních prací na  akci ,,ZTV Vinohradská, Dolní Němčí“ 
na jaro 2021.

Usnesení č. 47/2020/12  
Rada obce Dolní Němčí schvaluje výsledek výběrového řízení 
na  dodávku tepla pro objekty obce Dolní Němčí, nejlepší 
nabídku podala f. REÚSS ENERGETIKA, Uh. Hradiště za cenu 
1.171.109,55 Kč bez DPH. RO pověřuje starostu podpisem 
smlouvy.

Usnesení č. 47/2020/13  
Rada obce Dolní Němčí schvaluje plán inventur obce Dolní 
Němčí za rok 2020. 

Usnesení č. 47/2020/14  
Rada obce Dolní Němčí schvaluje zadávací podmínky pro 
výběrové řízení na akci ,, Obnova liniové zeleně v obci“

Usnesení č. 47/2020/15  
Rada obce Dolní Němčí schvaluje zadávací podmínky pro 
výběrové řízení na akci ,, Modernizace ČOV Dolní Němčí“.

Výpis usnesení 48. schůze Rady obce konané dne 23. 11. 2020  
v kanceláři obecního úřadu.

Usnesení č. 48/2020/02  
Rada obce Dolní Němčí schvaluje zařazení žádosti p.  JŠ, 

Hvozdná o  přidělení obecního bytu v  Dolním Němčí 
do seznamu žadatelů.

Usnesení č. 48/2020/03  
Rada obce Dolní Němčí doporučuje ZO schválit veřejnoprávní 
smlouvu s Charitou, UB.

Usnesení č. 48/2020/04  
Rada obce Dolní Němčí schvaluje žádost MPS Dolněmčané, z.s. 
o povolení předhodového zpívání 24. 4. 2021 v KD a výpůjčku 
KD na tuto akci.

Usnesení č. 48/2020/05  
Rada obce Dolní Němčí bere na vědomí informaci místostarosty 
o jednání KŽP .

Usnesení č. 48/2020/06 
Rada obce Dolní Němčí schvaluje f. zumm s.r.o,  DN, pronájem 
prostor, sloužících k  podnikání na  adrese Hlucká č.p. 108, 
na  dobu od  1. 1. 2021 do  31. 12. 2021. V  případě platnosti 
vládního nařízení o uzavření provozovny se smlouva přerušuje. 

Usnesení č. 48/2020/07  
Rada obce Dolní Němčí schvaluje VEROJE , s.r.o., DN, snížení 
nájemného Pivnice a  kavárny  Na  Mlýně  po  dobu vládního 
nařízení uzavření provozovny o  50% a  dále souhlasí se  
snížením  nájemného o 35% na dobu od 1. 11. 2020 do 31. 3. 
2021 z měsíčního nájemného za  zimním  období. Snížení platí 
od ukončení vládního nařízení.

Usnesení č. 48/2020/08  
Rada obce Dolní Němčí schvaluje p. IP, DN snížení nájemného 
v hospůdce MUZEUM   po dobu vládního nařízení uzavření 
provozovny o  50% a  dále souhlasí se  snížením  nájemného 
o  35% na  dobu od  1. 11. 2020 do  31. 3. 2021 z  měsíčního 
nájemného za  zimním  období. Snížení platí od  ukončení 
vládního nařízení.

Usnesení č. 48/2020/09  
Rada obce Dolní Němčí schvaluje smlouvu o dílo na zhotovení 
projektové dokumentace - ,,Územní plán Dolní Němčí - změna 
č.1“ mezi obcí DN a Urbanistickým ateliérem Zlín, s.r.o.

Usnesení č. 48/2020/10  
Rada obce Dolní Němčí schvaluje nabídku partnerství a žádost 
o  převzetí záštity a  finanční podporu projektu NA  KOLE 
DĚTEM, organizovaného nadačním fondem Josefa Zimovčáka.

Usnesení č. 48/2020/11  
Rada obce Dolní Němčí schvaluje žádost ředitelky MŠ 
Dolní Němčí na  převod finanční částky ve  výši 69.769,- Kč  
z  rezervního fondu do  investičního fondu na  nákup mycího 
stroje.

Usnesení č. 48/2020/12
Rada obce Dolní Němčí schvaluje odpisový plán HIM na rok 
2021 v MŠ Dolní Němčí, dle přílohy.

Usnesení č. 48/2020/13  
Rada obce Dolní Němčí schvaluje odpisový plán HIM na rok 
2021 v ZŠ a ZUŠ Dolní Němčí, dle přílohy.
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Usnesení č. 48/2020/14  
Rada obce Dolní Němčí doporučuje ZO schválit dohodu 
o provedení práce s p. Jarmilou Vlkovou na zajištění smutečních 
projevů na pohřbech.

Usnesení č. 48/2020/15  
Rada obce Dolní Němčí doporučuje ZO schválit rozpočet obce 
na rok 2021.

Usnesení č. 48/2020/16  
Rada obce Dolní Němčí doporučuje ZO schválit střednědobý 
výhled rozpočtu obce Dolní Němčí na roky 2022 – 2026.

Usnesení č. 48/2020/17 
Rada obce Dolní Němčí schvaluje cenovou nabídku 
Ing.  Jaroslava Kunčíka na zhotovení projektové dokumentace 
stavby ,,Parkoviště, ul. Hlucká, Dolní Němčí“ a  pověřuje 
starostu podpisem smlouvy o dílo.

Usnesení č. 48/2020/19  Rada obce Dolní Němčí schvaluje cenu 
za vybudování urnových hrobů a kolumbária, dle přílohy.

Usnesení č. 48/2020/20  
Rada obce Dolní Němčí schvaluje odměnu za rok 2020 ředitelce 
MŠ dle přílohy.

Usnesení č. 48/2020/21  
Rada obce Dolní Němčí schvaluje vyvěšení záměru na pronájem 
lékárny Dolní Němčí,1. 1. 2021 do 31. 12. 2025.

Usnesení č. 48/2020/22 
Rada obce Dolní Němčí schvaluje vyvěšení záměru na pronájem 
ordinace praktického lékaře pro děti a  dorost Dolní Němčí 
od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2025.

Usnesení č. 48/2020/23
Rada obce Dolní Němčí schvaluje kupní smlouvu na dodávku 
tepelné energie pro objekty obce Dolní Němčí a  pachtovní 
smlouvu na tyto kotelny s firmou REÚSS ENERGETIKA, a.s., 
Uh. Hradiště.

Obecní okénko
V těchto dnech byly instalovány pamětní desky ke stromům, 

které byly vysazeny obcí a  občany Dolního Němčí. Jsou 
umístěny na kamenech u Lípy Republiky, která byla vysazena 
v roce 2018 u fary a Stromu Milénia, který byl vysazen v roce 
2001 v parku naproti Kulturního domu.

Letos byla dokončena publikace k soutěži evropského kola 
Vesnice roku, která se měla uskutečnit v letních měsících roku 
2020 a vyhlášení mělo být v září 2020. Bohužel nám covidová 
situace neumožnila soutěžit. Tak snad se to podaří v  jarních 
měsících a budeme moci přivítat evropskou komisi u nás v obci. 
Co se týče prezentace naší obce (publikace Setkání na pomezí, 
brožury, banery, skládačky) jsme připraveni. Publikaci je 
možné zakoupit za cenu 300,- Kč.

Tak jako loňský rok i  letos jsme vytvořili kalendář obce 
a  distribuovali do  domácností. Občané, kteří mají zájem 
o  kalendáře, mají možnost zakoupit na  obecním úřadě nebo 
v knihovně za cenu 60,- Kč.

BÍLÉ VÁNOCE
Každý rok čekáme na  dlouhodobější předpovědi, zda 

budou Vánoce na  sněhu nebo na  blatě. Z  Vánoc bez sněhu 
mají asi radost řidiči, chodci i  většina vlastníků komunikací, 
protože jim odpadá starost s úklidem, ale většina dětí a s nimi 
i mnozí dospělí by raději hledali kopec, ze kterého to pojede co 
nejrychleji. 

Dochované zápisy ovšem dokazují, že sníh napadá přes 
Vánoce vzácně, nejčastější charakteristika tří vánočních svátků 
je mírná zima, poměrně teplo, teploty až k 10 stupňům Celsia, 
v noci teploty do -10 stupňů Celsia, dny spíše deštivé a blátivé. 

Roky, kdy byly sváteční dny bílé a mrazivé, jsou výjimečné, 
stejně jako ty, kdy bylo naopak extra teplo: 

1947- zima byla dosti tuhá, vláhy ze sněhu však málo, 
protože roztopený sníh nemohla zmrzlá země do sebe rychle 
vsáknouti a tato sněhová voda odešla bez užitku. 

1952 - sníh, který napadl o Vánocích se udržel až do konce 
února.
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1953 - zima byla dosti dobrá, sněhu místy napadlo dosti.
1978/79 - na  sklonku roku 1978, ve všech zemích Evropy, 

po  jedenácti letech mírných zim, náhle prudce zaútočily 
na lidská obydlí, města i vesnice mráz a sníh. Teploty vzduchu 
poklesly až o třicet stupňů. V prvních hodinách měsíce ledna 
1979 se tato arktická vlna posunula i na naše území. Od těch 
okamžiků, kdy dvacetistupňový mráz začal spalovat ruce a tváře 
lidí, ztěžovat jejich práci, působit nesnáze všeho možného 
druhu, stáli havíři, energetici, železničáři a  další pracující 
naší socialistické vlasti v  rozhodující bitvě o každý cent uhlí, 
o každou částečku toku elektrické energie a plynu, o rytmický 
chod výroby a  zásobování obyvatelstva vším potřebným. 
Ministerstvo školství vyhlásilo mimořádné prázdniny od 8. 1. 
do 14. 1. 1979. Byly však prodlouženy až do 29. ledna. V noci 
z  27. na  28. ledna přišla obleva. Teplota stoupla až na  6˚C 
nad nulou. Foukal silný vítr a rozpustil bezmála 30 cm vrstvu 
sněhu. Zbytky sněhu zůstaly ležet pouze v příkopách a hlubších 
brázdách.

1981 - Vánoce měly nádhernou sněhovou pokrývku.
1982 - počasí o  Vánocích připomínalo spíš Velikonoce. 

V první vánoční svátek byla ve dne teplota 16˚C.
1986 - Vánoce byly bílé, zamrzlo a sníh popadával celé svátky 

a napadlo ho až 15 cm a teplota klesla na – 15 °C.
2001 - o  vánočních svátcích se teploty pohybovaly v  noci 

mínus 5 až mínus 15 °C a sněhová pokrývka dosahovala až 15 
centimetrů.

2002 - vánoční svátky byly na sněhu. Noční teploty mínus 
5°C a denní 0°C.

Přelom roku 2005/ 2006 - denní teploty +1 až – 2°C. noční – 
5 až – 8°C. Na konci prosince 2005 napadlo téměř 50 centimetrů 
sněhu. Při odklízení sněhu z chodníků a průjezdnosti vozovky 
vznikly bariery až 150 centimetrů vysoké. Noční teploty klesaly 
na  mínus 15°C a  několikrát až mínus 20°C. Denní teploty 
vystouply na 8°C až mínus 1°C. 

2011 - Štědrý den zůstal bez sněhu. I  celé vánoční svátky 
zůstaly bez sněhu s teplotami až +17 stupňů. 

Byly to nejteplejší vánoční svátky za posledních 60 let.
A  2020? Bílé? Blátivé? To uvidíme, ale přejme si prožít 

(nejen) sváteční dny v klidu a ve zdraví. 

Jana Nováková
(zpracováno ze zápisů v Obecní kronice v letech 1945 – 2019)

Komise životního prostředí  
a krajina

Komise životního prostředí předkládá radě obce, jako 
její poradní orgán, návrhy a  doporučení v  oblasti životního 
prostředí v  obci a  jejím okolí. Na  základě těchto doporučení 
a návrhů pak rada obce v daných věcech rozhoduje. Největší 
část činnosti komise je věnována zeleni v obci, její funkčnosti, 
údržbě, obnově a doplňování.

Vzhledem k tomu, že okolí obce postrádá větší lesní celky, 
je význam stromů a  celkově zeleně pro život v  obci zásadní. 
Proto také posuzuje komise každou žádost o  kácení stromů 
velmi pečlivě a úplné kácení doporučuje pouze v nejnutnějších 
případech – tedy u  stromů ohrožujících růstem, stářím či 
špatným zdravotním stavem okolní stavby, zdraví lidí, el. 
vedení, dopravní obslužnost apod.

Komise naopak podporuje většinu návrhů a  projektů 
na  výsadbu nové zeleně a  předkládá v  tomto smyslu i  své 
vlastní návrhy. Na návrh komise životního prostředí byla mimo 
jiné v  roce 2019 provedena tzv. inventarizace zeleně v  obci 
a následně speciální projekční firmou ARVITA i pasport zeleně 
- tedy jakýsi návrh dosadby chybějících dřevin. Momentálně 
je zpracováván projekt rekonstrukce ulice Vinohradské včetně 
obnovy ozelenění, k čemuž se komise bude vyjadřovat.

Členové komise také prakticky ošetřují a  dosazují některé 
záhony květin v obci. Letos na podzim to bylo např. 1 000 kusů 
cibulí krokusů zakoupených obcí. Dále potom odborné ošetření 
aleje ovocných stromů u nové asfaltové polní cesty naproti Agro 
Okluky a.s. a  za Baťou k Babí hoře. Také provádějí v polním 
katastru v  rámci realizace Komplexních pozemkových úprav 
výsevy Bělokarpatské květnaté luční směsi nejen pro zpestření 
krajiny, ale hlavně pro letní pastvu včel.

V letošním roce komise navrhla a také vyvěsila za pomoci 
Agro Okluky a.s. 10 budek pro hnízdění poštolek a  kalousů, 
jako hlavních predátorů velkého škůdce polních plodin 
hraboše polního tak, aby bylo možno snížit aplikaci jedovatých 
návnad v polích.

V rámci snižování znečištění ovzduší, jak pro zdravé občany, 
tak hlavně pro ty s  dýchacími problémy komise upozorňuje 
radu obce na zjištění nepovoleného spalování odpadů.

Komise se také podílela na přípravě a projektu stromořadí 
podél cyklostezky z  Nivnice do  Dolního Němčí, které je 
v současné době čerstvě vysazeno. Tvoří ho z větší části javor, 
dále potom lípa a třešeň ptačí.

Ing. Miloš Šťastný, člen komise        



8 Dolněmčanský zpravodaj

Topná sezóna
Vzpomínky na  zimu mého mládí mám spojeny 

s  nejrůznějšími věcmi. Kromě třeskutých únorových mrazů 
nebo sáňkování v  naší ulici mám zimní období spojeno 
také s  typickou pokličkou inverzních dní, která přidržovala 
v dolíku vesnice charakteristický zápach kouře ze spalovaného 
uhlí. Když pak v devadesátých letech prošla téměř celá česká 
republika plynofikací, tento zápach zmizel. Objevil se však jiný. 
Zápach spalovaného odpadu. 

Je smutnou realitou, že v  naší obci, která byla vyhlášena 
vesnicí roku, a  kterou se snaží většina občanů a  vedení obce 
zvelebovat a  krášlit, se stále najdou tací, kterým není tento 
nelegální a  zdravotně velmi nebezpečný způsob likvidace 
odpadů cizí. Je to o  to více zarážející, že žijeme v  době, kdy 
třídění odpadu je na  denním pořádku, v  době, kdy provoz 
starých, neekologických kotlů na  tuhá paliva je zapovězen 
zákonem. I  tak se stále najdou lidé, kteří ve  svých starých 
kotlech pálí plasty a další odpad. Nejvíce je to poznat v zimě, 
při té již zmiňované pokličce, která vše drží při zemi, ale občas 
se s  tímto zápachem setkávám v naší obci i v  létě. A při tom 
v  naší obci již několik let funguje i  sběrný dvůr. A  co víc? 
Za svoz a třídění odpadu každý z nás platíme. Platíme za něj, 
když každoročně chodíme na  obecní úřad uhradit poplatky 
za jeho svoz. 

Myslí lidé, kteří odpad takto pálí i  na  zdravotní rizika 
svého počínání? Nezáleží jim na  tom, v  jakých podmínkách 
žijí, v  jakém ovzduší vyrůstají jejich děti nebo vnoučata? 
Dochází jim, že nepříjemný zápach je tím nejméně škodlivým 
produktem jejich počínání? Hoření plastů a dalších odpadních 
látek za nízkých teplot, ke kterému v běžných kotlech na tuhá 
paliva dochází, produkuje množství toxických látek. Mezi 
nejnebezpečnější z nich patří dioxiny a furany, které jsou nejen 
karcinogenní, ale poškozují i  hormonální a  imunitní systém 
a  ovlivňují nervovou soustavu. V  důsledku nedokonalého 
spalování vznikají také polycyklické aromatické uhlovodíky či 
rakovinotvorný formaldehyd a benzen. Výčet všech škodlivých 
látek by mohl být dlouhý. Ani moderní kotle na  tuhá paliva 
určitě nejsou určeny ke  spalování komunálního odpadu 
(a možná by je to i poškodilo). Ty však při použití správného 
topiva produkují minimální množství exhalací. Co tedy do kotle 
(ale ani do venkovního ohniště) určitě nepatří? Jsou to plasty, 
matrace, čalouněný nábytek, zbytky jídla, celobarevné látky 
a časopisy, tetrapak, pneumatiky nebo nebezpečné odpady jako 
elektronika, léky, lepidla a barvy. Pálit by se nemělo ani staré 
listí a tráva, které se dají kompostovat.

Pokud chceme mít krásnou vesnici, nestačí jen spravovat 
omítky našich domů, upravovat předzahrádky a  zametat 
chodníky. Je třeba myslet i  na  zdravé ovzduší. Proto 
přemýšlejme o  tom, co a  jak pálíme a  jakým způsobem se 
zbavujeme odpadků.

Mgr. Břetislav Lebloch, člen komise ŽP

KASKO 2020
Jak jsme bojovali

Název článku vystihuje uplynulé období (nejen) v naší firmě 
KASKO. Ano, uplynulý rok lze bez nadsázky nazvat bojem. 
Na rozdíl od jiných firem jsme nebojovali o přežití, ale hlavně 
o dlouhodobou budoucnost pro všechny naše zaměstnance. 

Po  standardním první čtvrtletí přišel náraz jako do  zdi. 
V měsíci dubnu, díky zavření ekonomiky z důvodu pandemie, 
nám poklesly tržby o 90%. Tak rychlé a  tak drastické snížení 
tady ještě nebylo. Původní plány a záměry vzaly za své. Tedy 
některé, jako např. plány ohledně tržeb a zisku. Všechno ostatní 
jsme záměrně a  cíleně zachovali. S  cílem aktivně přežít toto 
náročné období a pracovat na budoucnosti. Nebylo to lehké, ale 
díky vlastním aktivitám a podpoře od majitelů, pánů Kadlčků 
se nám to podařilo. 

Jaké plány se konkrétně podařily?
Měli jsme naplánovány investice jedny z  největších 

za historii firmy. Ty jsme všechny dle plánu zrealizovali. Tím 
se připravujeme na další roky. Rozšířili jsme skladové prostory, 
nakoupili nové technologie, investovali jsme do robotizace. 

Jak je naším zvykem, pokud to bylo možné, zadávali jsme 
dodavatelské práce řemeslníkům a firmám z okolí. Tak, jak to 
děláme dlouhodobě a tím podporujeme náš region.

Nejzásadnější věc, která se nám podařila, bylo udržení 
zaměstnanosti. 

Pro snižování nákladů jsme nešli cestou jako v  jiných 
firmách, kdy se zaměstnancům snížily mzdy a  benefity. 
Tomuto jsme se chtěli vyhnout a podařilo se nám to. Dokonce 
jsme stejně jako v minulých letech vyplatili i vánoční prémie 
a to největší za dobu fungování firmy. Je to poděkování všem 
našim zaměstnancům za  úspěšné zvládnutí letošního hodně 
náročného roku.

Nezapomínali jsme ani na prevenci a podporu zdraví. Nejen, 
že jsme pečlivě sledovali a zveřejňovali aktuální „Covidová čísla“ 
v KASKU, ale také jsme všem našim zaměstnancům poskytli 
roušky, desinfikovali jsme pracoviště, zavedli organizační 
opatření, dali vitamíny a  koupili speciální technologii pro 
desinfekci prostor pomocí „ozonizace“.
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Uplynulý rok byl hodně náročný, ale jako velké ocenění 
bereme i to, že stále více lidí z našeho regionu se k nám hlásí 
a stávají se našimi spokojenými zaměstnanci.

Ing. Petr Valda
Výkonný ředitel Kasko

Štíty pro kuchařky jídelny ZŠ a ZUŠ Dolní Němčí

Štíty pro učitelky MŠ Dolní Němčí 

ZŠ a ZUŠ
Vážení rodiče a přátelé školy,

každý rok, když píšu příspěvek do  prosincového zpravodaje, 
vzpomínám, že celá škola žije již několik týdnů přípravami 
na naši tradiční akci – Vánoční výstavu. Učitelé se svými žáky 
připravují na chodbách výtvarné práce, další chystají výrobky 
z pracovních činností, jiní zase špendlí na nástěnky češtinářské 
výtvory či přeměňují třídy na vánoční dílničky. Děti z družiny 
nacvičují svoje vystoupení, žáci s  učiteli zušky v  hudebním, 
tanečním i literárně dramatickém oboru finišují s posledními 
zkouškami. V obci i okolí jsou vyvěšeny plakáty, a určitě i Vy 
se těšíte, že navštívíte tuto skvělou akci. Prohlédnete si tvorbu 
svých dětí, vnoučat, potkáte se se svými přáteli, podíváte se 
ve  vestibulu na  nádherná a  někdy i  dechberoucí umělecká 
vystoupení. A  letos nic. Žádné chystání, žádný shon, žádná 
výstava. Ve škole jsou jen žáci z 1. a 2. ročníku. Ostatní se musí 
vzdělávat distančně. Tak i nás postihl nouzový režim a  s  tím 
související opatření způsobená nemocí Covid-19. Kromě 
klasické formy výuky musíme oželet oblíbený lyžařský výcvik 
pro sedmáky, deváťáci se, věřím, dočkají nácviku polonézy 
a  s  tím souvisejícího plesu SRPŠ, který by se měl uskutečnit 
netradičně 15. 5. 2021.

Ze zpráv třídních učitelů, vyučujících a  diskuse 
na  pedagogické radě vyplývá, že situace v  rámci distančního 
vzdělávání na  naší škole je výrazně lepší a  přehlednější než 

v  jarním období. Je to určitě i  tím, že škola zapůjčila žákům, 
kteří měli problémy s  dostupností technického vybavení, 
celkem 30 notebooků a  tabletů. Navíc jsme byli schopni 
zajistit i  odstranění problémů s  distanční výukou přímo 
v  domácnostech. Samozřejmě existují žáci, kteří měli potíže 
připojit se z  důvodů krátkodobých technických poruch, ale 
toto procento žáků je mizivé.

Horší situace se objevila v  oblasti osobní motivace 
jednotlivých žáků, kteří se připojovali k  online hodinám 
sporadicky, nebo vůbec. Tento problém řešíme, všichni 
učitelé spolupracují, předávají informace vedení školy, a to ze 
své pozice kontaktuje zákonné zástupce, což přináší zlepšení 
a těchto problematických žáků stále ubývá. 

Vyučující hledají cestu, jak pomoci tam, kde si žáci 
nedokáží sami poradit- využívají práce asistentů, kteří kopírují 
materiály, pro něž si mohou žáci přijít do  školy. Vyučující 
poskytují možnost komunikace- elektronickou cestou, ale také 
telefonickými hovory s rodiči či žáky.

Učitelé si mezi sebou neustále vyměňují informace, aby 
mohlo docházet ke zkvalitňování výuky v těchto pro všechny 
nových podmínkách. Vyměňují si cenné zkušenosti mezi sebou, 
čímž si poskytují metodickou a organizační podporu. Z toho 
mají největší užitek žáci, protože, jak vyplynulo z  informací 
na  pedagogické radě, učivo je probíráno dle časových plánů 
a  daří se ho také v  co nejvyšší možné míře procvičovat. 
Skutečnost ale prověří až prezenční výuka.

Učitelský sbor se shodl, že bude potřeba zajistit lepší 
komunikaci s  některými zákonnými zástupci na  uživatelské 
úrovni v programu Bakaláři. Narážíme na problémy s včasným 
omlouváním absence a horší orientací na rodičovském účtu.

Závěrem přeji Vám i  Vašim blízkým pokojné a  spokojeně 
prožité vánoční svátky a v novém roce hodně zdraví a jen samé 
dobré zprávy včetně co nejrychlejšího návratu do standardního 
způsobu žití, po kterém se nám určitě stýská.

Mgr. Milan Kvasnička

. Adaptační kurz
I  v  letošním školním roce jsme pokračovali v  tradici 

Adaptačního kurzu pro žáky 6. ročníku. Kurz se konal ve dnech 2. 
- 4. září v rekreačním zařízení Lopata – Mikulčin vrch. Účastnili 
se ho žáci s  tř. učiteli, asistentka pedagoga a  vyučující etické 
výchovy. Společně jsme prožili aktivity týkající se prohloubení 
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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

. Návštěva výstavy ovoce a zeleniny
V  rámci hodiny prvouky jsme s  žáky 1. A  a  1. B 7. září 

navštívili výstavu ovoce a  zeleniny Českého zahrádkářského 
spolku Dolní Němčí. Nechyběla ani ochutnávka jablíček 
a  hrušek. Společně jsme si prohlédli i  ovocné stromy. Moc 
děkujeme za pozvání. 

Mgr. Petra Mlýnková

. Slavnost slabikáře v 1. A a v 1. B
V úterý 24. listopadu se v 1. A uskutečnila Slavnost slabikáře. 

Bohužel se této akce tentokrát nemohli zúčastnit i rodiče, aby se 
přesvědčili, co všechno prvňáčci umí. Žáčci recitovali básničky, 
které se naučili k probraným písmenům a plnili zadané úkoly. 
Děti pracovaly na  interaktivní tabuli, četly slabiky a  slova, 
skládaly slova ze skládací abecedy, spojovaly slabiky do  slov 
a  ve  dvojici lepily a  vykreslovaly rozstříhaná obrázková 
písmena. Po splnění všech úkolů si přečetly dopis, ve kterém 
bylo napsáno, kde mají hledat ukrytý klíč ke slabikářům. Pak 
nastala ta očekávaná chvíle - předávání slabikářů. Děti byly ze 
slabikáře nadšené a vložily si do něj záložku, kterou si vyrobily. 
V 1. B probíhala výuka netradičně: hledáním klíčů od „Země 
čtení“. Ověřovali jsme si, co jsme se za tři měsíce naučili, plnili 
různé úkoly a  získávali klíče k  odemčení zámků. Přednes 
básniček a říkanek, čtení a  skládání slabik a  slov, sestavování 
puzzle tvarů písmen, poznávání psacích tvarů písmen, tak to 
se nám všechno dařilo. Kdo získal 5 klíčů, vstoupil do „Země 
čtení“ a byl slavnostně pasován na čtenáře. Doufáme, že se jim 
ze slabikáře bude dobře číst!

Slavnost se dětem moc líbila. Za  odměnu dostaly také 
pamětní listy a malou sladkost. 

Mgr. Kamila Pavelková, Mgr. Petra Mlýnková
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. Z činnosti ZUŠ od září do prosince 2020...

Naše poslední ohlédnutí za činností ZUŠ z měsíce září bylo 
plné velkého očekávání a velké radosti z toho, že můžeme opět 
prezenčně učit žáky uměleckým předmětům v naší ZUŠ. Začali 
jsme v počtu 20 pedagogů a vyučujeme celkem 236 žáků.  Přišel 
ovšem měsíc říjen a s ním neblahý vývoj pandemie koronaviru, 
který opět nastolil nutnost distanční výuky. Situace se pro 
všechny změnila, ale vzhledem k jistým zkušenostem z jarního 
nouzového stavu, jsme již nebyli tak překvapeni a  distanční 
výuka mohla začít. Rodiče a  žáci byli o  situaci informováni 
a vyzváni k domluvě formy výuky jednotlivých oborů. Během 
tohoto podzimního nouzového stavu se do  výuky, která je 
na  ZUŠ pro žáky dobrovolná, zapojily více než dvě třetiny 
všech žáků.  

V oboru hudebním začala výuka probíhat nejčastěji formou 
videohovorů a  videokonferencí přes aplikace Messenger, 
Whats App, Jitsi Meet, Google Meet, Zoom, Skype, Microsoft 
Teams, Bakaláři, email, nebo telefonický hovor. Jednotlivé 
videohovory byly doplňovány o různé nahrávky ze stran žáků 
i  učitelů a  rovněž docházelo k  zasílání notového matriálu či 
odkazů k  poslechu skladeb na  různých kanálech. Vyučující 
pokračovali v  plnění výstupů podle platného ŠVP a  dětem 
se podařila nacvičit celá řada skladeb s  opravdu pěkným 
přednesem. Individuální výuka se dařila těmito způsoby 
vyučovat na 100 %. Úspěšné byly i některé pokusy o navázání 
kontaktu s více žáky najednou, a to v kolektivních předmětech 
hudebního oboru. 

V oboru výtvarném probíhala distanční výuka přes Bakaláře, 
kde měly děti vždy zadán úkol, vysvětlenou techniku a postup 
práce. Také měly přiloženy ukázky hotových prací, nebo videa 

k  dané tématice. Děti byly šikovné a  tvořivé a  hotové práce 
zasílaly formou fotografií a  paní učitelka jim dávala zpětnou 
vazbu, co se jim podařilo, co by mohly ještě vylepšit a  jak, 
ale určitě každý dostal za  svou práci kromě známky i velkou 
pochvalu. Poděkování a velkou pochvalu posílala paní učitelka 
také rodičům, bez nichž by tato práce nebyla možná.  Měsíc 
říjen byl motivován dušičkovým tématem a  samozřejmě 
podzimem. Děti tvořily různé obrázky za pomocí vylisovaných 
listů, tyto obrázky dokreslovaly nebo domalovávaly, také 
z nich tvořily podzimní dekorace např. v podobě sovy. Starší 
děvčata zkoušela nakreslit hlavu z  různých druhů ovoce 
a  zelenin a  inspirovat se malířem Giuseppem Arcimboldem. 
Dále zhlédla natočené video, kde viděla základy kresby hlavy,  
pak si to také vyzkoušela. Na svátek duchů si měly děti za úkol 
vyrobit strašidelný převlek a  namalovat si obličej, tak aby 
dotvořili převlek. Bylo zřejmé, že je to hodně bavilo. Druhý 
listopadový týden se výuka inspirovala svátkem Martina. Děti 
se seznámily s pověstí a příběhem o sv. Martinovi, dozvěděly 
se o  pranostikách, které se vážou k  sv. Martinovi. Nejmenší 
malovali bílého koně, jak přivezl první vločky sněhu, starší 
vytvářely hlavu koně z  kartonu a  zdobily ji namalovanými 
vločkami podle vlastní fantazie. 
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Žáci SPŠ Hranice opět 
absolvovali praxi v zahraničí 
v rámci projektu Erasmus+ 
Během roku 2019 a 2020 vykoná svou odbornou praxi 43 

žáků a 6 učitelů, kteří se budou profesně vzdělávat, v zahraničí. 
Jedná se o  projekt Erasmus+ mobilita osob v  odborném 
vzdělávání a přípravě, který je financován prostředky z EU pod 
záštitou národní agentury Dům zahraniční spolupráce. Číslo 
projektu: 2019-1-CZ01-KA116-060440 s  názvem Odborná 
zkušenost v  Evropě. Žáci mají praxi v  Portugalsku, Anglii, 
na Maltě, v Irsku, v Litvě a ve Finsku. Projekt je určen pro žáky 
všech oborů.

Výjezdy do Litvy a Portugalska byly bohužel kvůli pandemii 
Covid 19 odloženy, ale v září 2020 se podařilo vyjet skupině 8 
žáků na Maltu. 

Z naší obce se akce účastnil David Nemrava, který pracoval 
ve firmě ISPY Projects, kde montoval požární hlásiče. Všichni 
účastníci bydleli v  hostitelských rodinách, do  firem dojížděli 

V oboru tanečním byla distanční výuka vůbec nejnáročnější, 
protože samotný tanec online metodou vyučovat nelze. Paní 
učitelka využila k online tanečním diskuzím s děvčaty Google 
Meet a také natočila krásná a užitečná videa z prostředí sálu, 
ve kterých děvčata nalezla přesná cvičení, na které byla zvyklá 
z  hodin. Vybídla je rovněž k  tvorbě vlastních videí v  jejich 
zvoleném termínu. Pro účely vkládání jednotlivých videí či 
fotografií byl vytvořen účet na www.zonerama.com. Zde našla 
děvčata přivítání, rozcvičku a také cvičení dle ročníků. Byly zde 
vkládány i jednotlivé fotografie z domácího prostředí. 

A jak se dařilo v oboru literárně-dramatickém? Zde probíhala 
skupinová i  individuální výuka pomocí aplikace Messenger. 
Mladší děti se při skupinové výuce věnovaly při videohovorech 
práci s  knihou, hlasové výchově a  mluvnímu cvičení. Starší 
děti pracovaly se slovy. Téma bylo Halloweenské a  na  každé 
písmeno abecedy vymýšlely strašidelné slovo. Poté z těch slov 
sestavovaly smysluplný příběh. Dále žáci rozvíjeli tvůrčí psaní.  
Psali povídku, v níž všechna slova začínala na písmeno P. Tento 
úkol poté žáci poslali své vyučující i v psané podobě. V rámci 
výuky individuálního přednesu byla probírána technika 
monologu, lingvistické pohádky a jejich výraz, vžití se do role, 
hlasové techniky, hry se slovy, slovní asociace, tvůrčí psaní. 

Zajímavým úkolem bylo rovněž vžít se do  jiného těla (zvíře, 
rostlina, věc, oběd, hudební nástroj…) a napsat, čím by chtěli 
být a proč? Paní učitelka je velmi spokojená i s tím, že absolventi 
tohoto školního roku pěkně zvládli a dále zvládají nácvik svých 
budoucích absolventských vystoupení. 

Dle dalších opatření PES pro oblast školství, začala ZUŠ 
v  Dolním Němčí od  středy 25. 11. 2020 opět s  prezenční 
výukou, a to v oboru hudebním a literárně-dramatickém, kde 
lze vyučovat formou jeden učitel a jeden žák. Vše samozřejmě 
za  dodržení přísných hygienických předpisů. Ostatní 
obory a  také skupinové předměty hudebního a  literárně-
dramatického oboru, budou i dále pokračovat distanční formou 
až do zmírnění nutných opatření. Ráda bych rovněž na tomto 
místě zmínila fakt, že pedagogové naší ZUŠ se během distanční 
výuky ze všech sil snaží o  to, aby zvolená výuková aplikace, 
byla tou nejvhodnější pro žáky a aby výuka byla plnohodnotná. 
Je dosti možné, že tato situace se může vracet a  my musíme 
zajistit bezproblémový a kvalitní chod výuky. Distanční výuka 
se od  tohoto roku stává nedílnou součástí našeho vzdělávání 
a má svou vážnost.

Budeme pokračovat v  obvyklých vzdělávacích činnostech 
a  uvidíme, zda nám situace dovolí, uspořádat během 
předvánočních nebo lednových dnů tradiční pololetní 
přehrávky našich mladých hudebníků, kteří během nouzového 
stavu opravdu nezaháleli a nacvičili spoustu krásných skladeb. 
Všichni si ale na prvním místě uvědomujeme, jak je důležité 
lidské zdraví a že je opravdu tím nejdůležitějším, co člověk má. 

Za ZUŠ Klára Kolajová a Alena Růžičková
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autobusy a museli se domlouvat 
jedině anglicky.

Kromě samotné praxe si 
všichni procvičili angličtinu 
a  navštívili významné kulturní 
památky, pláže a  poznali 
mentalitu lidí dané země, která 
je odlišná od té české. Naši žáci 
jsou umístěni v  destinacích, 
kde je blízko moře či oceán.

Všichni žáci přijeli 
obohaceni o  nové zkušenosti 
s  poznáváním jiné kultury, 
práci v zahr. firmách, ochutnali 
produkty místní gastronomie, 
poznali nové kamarády 
a procvičili si v angličtinu.

Autorka článku: Lenka 
Kandlerová, koordinátor 

Erasmu+ na SPŚ Hranice

Z dění v mateřské škole
Pomalu se blíží konec kalendářního roku, který byl pro nás 

všechny nestandartní, zvláštní, náročný a něčím nový… Museli 
jsme se srovnat každý nejen osobně ale i v rámci společenství 
v mateřské škole se situací, která nebyla pro nikoho lehká. 

V září jsme v naší MŠ přivítali nové děti, otevřeli jsme třídu 
Kuřátka pro děti nejmladší a  tím také rozšířili počet našich 
zaměstnanců.  Ale již v říjnu došlo k situaci, kdy jsme vzhledem 
k epidemiologické situaci museli na základě rozhodnutí Krajské 
hygienické stanice MŠ uzavřít. Pro tuto dobu jsme zavedli 
distanční výuku, která se týkala dětí s  povinnou předškolní 
docházkou. Děti dostaly pracovní listy, které se svými rodiči 
doma vypracovávaly. Děti z  logopedické třídy Koťátka měly 
stejně jako na jaře logopedii online. 

I přes tíživou situaci jsme vše v krátkém čase zvládli a mohli 
se vrátit zpět do  mateřské školy. Všichni jsme se na  děti 
a kolegyně velmi těšili, rovněž děti se těšily na své kamarády 
a na paní učitelky. Provoz MŠ tak mohl pokračovat a my mohli 
s dětmi uskutečnit naplánované činnosti. 

Jednou z nich bylo uspávání naší zahrady s pomocí skřítka 
„Podzimníčka“. Tato akce byla moc pěkná, děti pomohly 
„zlatými klíči“ skřítkovi zamknout stromy, uspat broučky 
a  za  odměnu jim skřítek daroval sladkou odměnu, kterou si 
musely na zahradě najít. Jsme rády za  to, že jsme mohli akci 
pro děti uspořádat. Věříme, že situace se časem upraví a  my 
všichni budeme moct žít jako dříve, těšit se z  drobných věcí 
a společného sdílení radostí v mateřské škole.

Další naplánovanou akcí je v prosinci příjezd „Mikuláše se 
svou družinou“, který děti obdaruje „mikulášským balíčkem“. 
Letos vzhledem k  epidemiologické situaci bude „mikulášská 
družina“ z řad zaměstnanců MŠ 😊. 

Blíží se konec kalendářního roku, kdy můžeme rekapitulovat 
a hodnotit, co se nám podařilo, co ne a taky i to, co nám tato 
doba různých omezení přinesla a co nás mohla naučit? 

Myslíme si, že jednou docela pozitivní stránkou je, že jsme 
se naučili být více doma se svými dětmi, rodinami, tzn. nejen 
být fyzicky ale sdílet společně veškeré radosti i  strasti, být 
spolu, vážit si i drobných věcí, které nás obklopují a snad být 
i skromnější a pokornější.

Děkujeme touto cestou zřizovateli MŠ za  spolupráci, 
vstřícnost a rodičům za dodržování všech opatření, která jsou 
tak důležitá pro ochranu zdraví nás všech.

Všem vám přejeme krásné a klidné Vánoce, prožité ve zdraví 
a příjemné pohodě a hodně štěstí a zdraví v novém roce 2021. 
Užijte si společné chvíle těchto nádherných svátků, které by 
neměli být jen o darech, ale zejména o společně prožitém čase 
v rodině.

Za kolektiv mateřské školy Blanka Nováková

Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské 
unie. 

Za  obsah publikací (sdělení ) odpovídá výlučně autor. 
Publikace (sdělení) nereprezentují názory Evropské komise 
a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou 
jejich obsahem.
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KNIHOVNA
Naše knihovna se v  září chystala na  každoroční Týden 

knihoven, který byl letos zaměřen na život a tvorbu Jana Ámose 
Komenského. Chystali jsme výstavu Tupeské keramiky, divadlo 
pro děti z  mateřských škol, celodenní čtení pohádek, čtení 
z kronik Dolního Němčí, představení knih o J. A. Komenském, 
cestovatelskou přednášku manželů Márových Tajuplná Afrika, 
zahájení dalšího ročníku Pletení z  papíru pod vedením paní 
Boženy Pochylé a v neposlední řadě taky akci „Zvedni zadek 
od  PC“- odpolední hraní deskových her a  seznámení se 
s novými hrami.  Bohužel situace kolem pandemie a následné 
uzavření knihoven nám nic z toho neumožnilo. 

V  září začalo opět cvičení s  dětmi ve  dvou skupinách-
pondělí a úterý. Naše nejmladší Žížalky se sešly v počtu 28, ale 
kvůli covidové situaci jen dvakrát. Těšíme se až se situace zlepší 
a děti se zase do knihovny vrátí.

Na  začátku září proběhla pravidelná revize knih. U  nás 
v knihovně je to každých 5 let. Revize proběhla velmi dobře. 
Nebylo potřeba omezovat provoz knihovny, protože jsme to 
zvládli za  jeden den. Tímto moc děkuji všem, kteří se revize 
zúčastnili.

 NOVÉ KNIHY V KNIHOVNĚ
Beletrie:
Kulich Roman – Bílá paní
Vondruška Vlastimil – Křišťálový klíč 3. Jarmarečník
Vondruška Vlastimil – Manželské zrcadlo
Kara Lesley – Kdo o tom ví?
Berry Lucinda – Andílek
Baliey Samantha M. – Na pokraji sil
Gallagher Charlie – Sleduje tě
Jackson Stina – Pustina
Kocí Irena – Smečka
Beckermanová Hana – Kéž bych ti to dokázala říct
Sargeant Rachel – Dokonalí sousedé
Smith Wilbur – Tajemný oheň
Klevisová Michaela – Drak spí
Krajčo Babinská Karin – Hvězdy na cestě
Boček Evžen – Aristokratka u královského dvora
Clark Mary Higgins – Na jedné lodi
Jonasson Jonas – Sladká pomsta

Dětská literatura:
Albi tužka – Perníková chaloupka
Bártíková Petra – Co se děje pod zemí
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Čas na Krúžek
Zdravím všechny čtenáře dolněmčanského Zpravodaje! 
Navzdory současným trablím s  pandemií se Krúžek 

Dolněmčan od konce prázdnin velmi činil. Všechno, co jsme 
zažili, jsem pro vás sepsala do nové podoby našich příspěvků. 
Abyste se při čtení o  Krúžku nenudili, snažíme se vymýšlet 
nové a  zajímavé podoby našich příspěvků. Tentokrát jsme 
přišli s nápadem nových rubrik: Ohlédnutí, Novinky a Zpověď 
nováčka. Právě tyhle tři chceme zařazovat pravidelně. K  nim 
ale vždy přidáme nějakou aktuální zajímavost navíc. Tentokrát 
to bude článek Krúžkovské soustředění v  jedné vzpomínce.  
Tak nasadit brýle, pohodlně se usadit a hurá do čtení!

.  Ohlédnutí 
Na  konci srpna jsme se po  dlouhé pauze opět začali 

setkávat. Byli jsme totiž pozvaní jako vystupující na  Vaření 
trnek. Rozhodli jsme se ukázat s  relativně novým pásmem, 
které jsme na  dolněmčanských prknech slávy ještě nehrály. 

Jedná se o divadelní hru se zpěvem i tancem Trnky. Téma bylo 
jednoduché – názorně jsme předvedli, jak se v Dolněmčí dělají 
povidla. V  souvislosti s  touto hrou byly napsány nové sloky 
písně Dolněmčanú doma néni. Rádi se o ně s vámi podělíme. 
A až bude zase nějaká beseda u cimbálu, můžeme si je společně 
zazpívat.

/: Dolněmčanek doma néni, :/ sú u trnek při vaření.
/: A ty naše Dolněmčanky, :/ umjá vařit dobré trnky.
/: Dobré trnky převelice, :/ šak sú šikovné děvčice.    

Dále jsme stihli zorganizovat další taneční soustředění. 
Letos se konalo ve  Slavkově ve  sportovní hale. Tentokrát 
bylo jiné v tom, že jsme s sebou měli 5 nových tváří, z nichž 
3 jsme slavnostně přijali za  nové tanečníky našeho souboru 
(po  vyjádření jejich zájmu. V  průběhu tohoto tanečního 
víkendu jsme zvládli nacvičit novou choreografii Straňanských, 
vypilovat polku či valčík a k tomu všemu si společně zazpívat, 
odpočinout si, povykládat si a více se seznámit. O detailních 
zážitcích se rozepíšeme níže. 

Další velkou událostí v  historii Krúžku byla svatba Šárky 
a  Ondry Šupkových. Své ano si řekli na  svatém Antonínku. 
Krúžek tam samozřejmě nechyběl. – Ať se vám, kamarádi daří! 

Műllerová Barbora-Atlas opravdových příšer
Skala Martina – My name is Čičák
Fišerová Michaela – V bříšku
Ležák Zdeněk – Sametová revoluce

Naučná literatura:
Česko ve starých fotografiích – Nostalgické 
ohlédnutí za naší minulostí
Pitrová Pavlína – Velikonoce
Jareš Michal – Dějiny české detektivky
Kovařík Petr – Naše studánky

Přeji všem čtenářům a návštěvníkům
knihovny krásné a pohodové Vánoce
a do nového roku 2021 hodně štěstí
a zdraví.    Jana Daňková, knihovnice
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.  Novinky
Máme nové LOGO!!!! Náš 

vrchní grafik Matěj pro nás 
stvořil úplně nové. Hlavním 
motivem je kruh, jelikož se 
prezentujeme jako Krúžek. 
Zatím jme jej nezavedli 
oficiálně. Nyní pouze testujeme, 
jak vypadá, na  co všechno jej 
můžeme použít a tak. 

Máme nový ZPĚVNÍK! Opět dílo Matěje. Povzpomínali 
jsme si na  všechny možné naše oblíbené písničky a  dali je 
dohromady. Impulsem bylo to, že jsme si oblíbili zpěv při našich 
posezeních při víně. Ale častokrát jsme si nemohli vzpomenout 
na písně nebo slova. S naším Velkým krúžkovským zpěvníkem 
se nám hned bude zpívat lépe. 

Máme nové ČLENY!!! Ano, je to tak. Po dlouhé době jsme 
se zase o něco rozmnožili. Novými členy jsou Verča Martišová, 
Marťa Smetana a Jirka Borýsek. Snad je to s námi nepřestane 
bavit.

Jiné akce jsme už bohužel nestihli. Jelikož pak bylo vhodnější 
se nescházet osobně, tak jsme se scházeli online. Ale netančili 
jsme – ještě jsem nepřišla na  to, jak trénovat párový tanec 
přes počítač. Hráli jsme AKTIVITY. Dvakrát jsme se setkali 
v  prostředí Gather.Town. Je to nové začínající prostředí pro 
sdružování lidí online. Vypadá to, jako bychom se pohybovali 
po škole, parku či hospodě. Moc to doporučujeme! 

A to je vlastně vše, nic jiného jsme zažít nestihli.  

.  Zpověď nováčků
V  naší nové, právě založené rubrice Zpověď nováčků 

budeme (snad pravidelně) zpovídat naše nové členy, zjišťovat 
jejich pocity, ptát se na jejich názory, odhalovat jejich nejtajnější 
touhy (například touhu býti příštím stárkem/stárkou). 

Našim prvním nováčkem, který se svolil nám o sobě něco 
odhalit, je Jirka Borýsek. Přeji příjemné čtení.
1. Jirko, jak bys popsal svůj vztah k folkoru v době před tím, 

než jsi začal chodit do Krúžku?
Můj vztah k folkloru byl vlastně víceméně žádný. Dřív jsem 

se o něj vůbec aktivně nezajímal.
2. Co byla první myšlenka, která tě napadla, když jsem tě 

verbovala (tehdy před kostelem) do  Krúžku? Použij jedno 
slovo nebo jednu jednoduchou větu:

Co tam budu vlastně dělat, když neumím zpívat ani tančit? 
:D

3. Doplň větu: 
 Při svém prvním vystoupení jsem myslel na… hlavně ať nic 

nespletu.
4. Popiš zkoušky s Krúžkem pomocí 5 přídavných jmen:
 Zábavné, naučné, přátelské, náročné a  samozřejmě 

nejlepší :)
5. Budeš příštím stárkem? Nehodící škrtněte: 
 YEEEEEES!! X Ani náhodou…  
 No tak na to se zatím necítím :D

.  Krúžkovské soustředění v jedné vzpomínce
Ano, v  září se nám podařilo uspořádat krúžkovské 

soustředění. Zážitků jsme si odnesli spoustu. A právě ty nejlepší 
s vámi chceme sdílet. 

Co je pro tebe nejlepší či nezapomenutelný zážitek z našeho 
soustředění?

Matěj: „Myslím, že ty nezapomenutelné zážitky jsem 
zapomněl.“

Verča: „Jak jste nás slavnostně přijali mezi sebe :D“
Marťa: „Já jsem rád, že jsme si to užili. Pobavili se, něco 

nového naučili (aspoň já :D). Večerní zábavy byly super :D“
Romča: „Super bylo, když jsme každý večer grilovali. No 

a samozřejmě to tancování!“
Eliška: „Pro mě bylo super, když jsme zpívali s  Pavlem 

a Jožkou v sobotu v noci dole v kuchyni. Protože se oba velmi 
snažili. Nebyl to řev, ale zpěv. Znělo to moc krásně.“

Pavel: „Já mám intenzivní vzpomínky na  tu úplně černou 
místnost, ve které jsem spal :D“

Marek: „Pro mě je nezapomenutelná ta dřina, kterou jsme 
museli absolvovat, abychom dali něco dohromady.“

Anička: „Grilování masa v  toustovači bylo dost dobré. 
Překvapilo mě, že to fakt funguje :D Taky jsem byla ráda, že 
jsme se po dlouhé době zase sešli pohromadě a v plném počtu. 
Kvůli pandemii jsme moc tento rok netancovali. Jooo, a moc 
milé bylo, když přišel Béďa s miminama!“

Jirka: „Já mám nejlepší vzpomínky na večerní teambuildingy.“
Kája: „Pro mě je nezapomenutelné to, že se při zkouškách 

všichni doopravdy snažili a  pracovali. Pokroky byly vidět. 
Měla jsme z  toho velmi dobrý pocit. Ale nejvíc jsme se 
nasmála u promítání fotek z našich oficiálních i  soukromých 
krúžkovských akcí. To bylo fakt dílo!“

Myslím, že pro tentokrát by už řečí o Krúžku stačilo. Pokud 
jste se pročetli až sem, klobouk dolů a díky. Těším se zase příště!

Za Krúžek Kája Zelinková
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Folklorní soubor Oldněmčan
Rok 2020 se nám chýlí ke konci a nastal čas zhodnotit naši 

práci. Letošní rok byl pro nás zvláštní, netradiční, plný nejistoty 
a někdy i zklamání. Přesto byl i plodný a přes všechny zákazy 
a nařízení jsme přece jen měli plno zážitků na které budeme 
ještě dlouho vzpomínat.

Jako první v  tomto roce nás čekalo vystoupení 15.2. 
na Děkanátním plese, který se tentokrát konal v naši obci. Téměř 
v celé sestavě 12 párů jsme se představili s moravskou besedou 
za  doprovodu dechové hudby Dolněmčanka. Atmosféra byla 
velmi slavnostní, tak jsme vyvětrali i pár svátečních krojů.

Díky situaci, která jak všichni víme počátkem jara nastala 
jsme si i  my museli dát na  čas pauzu. V  nelehké době, kdy 
jsme nemohli tancovat, zpívat a vůbec se scházet nastal čas se 
zastavit a  bilancovat nad naší dosavadní činností. Přemýšlet 
nad budoucností co by se ještě dalo vylepšit.

Přišlo léto a s ním i uvolnění opatření a my se konečně mohli 
naplno věnovat našim dalším plánům.

Na řadě bylo Štrúčkobraní. V  letošním roce proběhl již 3. 
ročník této netradiční kulinářské soutěže o  vaření česnečky 
v  kotlíku pod širým nebem. Letošního vaření se zúčastnilo 
10 soutěžních týmů a vítězem se stal tým Hasičů. Jako každý 
předešlí rok, tak i  letos nám hudební doprovod dělal Ondra 
Fibichr. I  přes velkou nejistotu a  nervozitu, která panovala 
při přípravách a  za  přísných hygienických podmínek se vše 
vydařilo. Vysoká návštěvnost místních i  přespolních nás 
utvrdila v tom, že to, co děláme má smysl.

Léto skončilo a my s radostí přijali další pozvání k vystoupení 
na Vaření trnek. Vaření trnek neboli povidel každoročně pořádá 
ženský pěvecký sbor Tetičky. Sestava 8 párů se předvedla 
s ukázkou tanců dolněmčanských a hluckých. Letošní ročník 
byl spojen i se slavnostním otevřením Archeologické expozice 
na počest Milana Daňka.

Se začínajícím podzimem se opět museli změnit naše plány 
a my si opět museli na čas dát stopku. Věříme, že to nebude už 
dlouho trvat a zase se budeme moci věnovat tomu co nás tak 
baví a naplňuje.

Děkujeme všem našim příznivcům, přátelům,sponzorům, 
organizátorům, zkrátka všem kteří nám pomáhají a podporují 
v naši činnosti.

Přejeme krásné svátky vánoční, mnoho zdraví, klidu 
a  pohody v  kruhu svých nejbližších a  šťastné vykročení 
do Nového roku. Ivana Macháčková
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Vaření trnek
„Budem vařit, nebudem vařit“? Takové úvahy probíhaly 

v hlavách tetiček, které jsou hlavním aktérem této akce. Nebylo 
jisté, zda koronavirus neudeří podruhé, zkrátka jestli nebudou 
zakázané všechny akce. „Trnky sa vařit budú!“ Tak rozhodl 
starosta. Nastala část příprav. Zajistit ovoce, to zajišťuje obec, 
na  tetičkách bývá trnky rozloupat, připravit nádobí a  dřevo. 
V sobotu v osm hodin ráno musí tetičky zatopit pod kotlem. 
Ještě, než nasypou první dávku ovoce do kotle, musí dřevěné 
zařízení „měsíček“, který se pohybuje ve  spodní části kotle, 
namazat sádlem, aby neklouzal po  suchu. Aby nepoškodil 
měděný kotel, než ovoce pustí šťávu. Pak se přidává ovoce 
po  malých částech, vždy až se objeví tekutina. Toto zajišťují 
tři ženy, ostatní členky sboru mají za  úkol napéct trnkové 
vdolky, které se odpoledne nabízí divákům. Obec zajišťuje 
v místní pekárně vdolečky pro účinkující. Pracovnice pekárny 
věnují jako sponzorský dar část vdolečků, díky. Veliký problém 
byl letos s  ochutnáváním „lízačky“. Každý rok tuto nabízíme 
divákům ochutnání na  speciálních dřevěných vařečkách. 
Namáčíme je v rozvařeném ovoci a účastníci je olizují. zažije se 
při tom sposta legrace. Letos to nebylo možné kvůli nebezpečí 
nákazy. Řešilo se to zakoupením plastových hrníčků. Každý 
zájemce dostal do hrníčku lízačku a k tomu dřevěnou lékařskou 
špachtly, a tak měl každý svou vlastní na olizování.

Také zajistit účinkující na  odpoledne nebylo jednoduché. 
Přespolní soubory měly obavy s  nelehké situace, a  tak bylo 
rozhodnuto požádat místní. Všichni účast přislíbily. Jediný 
přespolní soubor byl Mužský pěvecký sbor Hlahol z Brankovic. 
Účast slíbili starostovi už o rok dřív, ale kvůli jiné akci nepřijeli. 
Letos se těšili, jenom se přiznali, že měli obavy, jak je přijmeme. 
Velice byli spokojeni, líbilo se jim prostředí i  příjemná 
atmosféra. S  odjezdem moc nepospíchali. Další problém 
měla i  Dolněmčanská pětka. Zrovna tu sobotu měl pohřeb 
pan Antonín Podlas. byla obava, zda-li to muzikanti stihnou 
do začátku programu. Ten začínal ve 14 hodin. bez dechovky 
si nikdo z dolněmčanů neumí představit žádnou kulturní akci. 
Muzikanti to stihli. Díky.

Také počasí přálo této akci. Celé odpoledne probíhal bohatý 
program. Účinkovali Mužský pěvecký sbor Dolněmčané, 
Folklorní soubor Oldněmčan, Národopisný krúžek Dolněmčan 
a  hosté z  Brankovic. Tetičky tak neměly prostor na  zpěv, až 
v  závěrečné společné písni. Dolněmčanská pětka se svými 
zpěváky program krásně spojovala. Podle ohlasů účinkujících 
i diváků, krásné odpoledne.

Protože byl konec léta hodně deštivý, tak i ovoce bylo vodnaté. 
Vaříváme většinou do devíti hodin večer, ale letos jsme končily 
koncem půlnoci. Večer, až se setmělo, přišli za námi ke kotlu 
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Z činnosti taneční skupiny 
Retrobabky

Tento rok byl zvláštní, prostě jiný než všechny roky 
předchozí. Covidová pandemie ovlivnila životy všech občanů, 
bylo samé nařízení, příkazy, zákazy, omezování se ve scházení. 
Na začátku roku jsme vystoupily na plese v Pašovicích, a pak 
už byly zrušeny všechny akce. Nošení roušek se stalo už 
automatické. Pro naši taneční skupinu je to velké omezování se 
hýbat tancem, který jsme každá po svém nahradily procházkami 
a  někdy i  většími túrami. Po  jarním a  předprázdninovým 
rozvolňováním nám vyšlo pouze jediné vystoupení ve Slavkově 
na hodkách. Po dovolených a nástupu dětí do školy to přišlo, 
zase druhá vlna pandemie. Zavřené školy, obchody, kostely, 
zrušená veškerá činnost spolků a výstavy. Z této doby je nám 
velmi smutno a  moc se těšíme, až budeme všichni fungovat 
a bavit se společně. Nebojme se a doufejme, že rok příští bude 
lepší.

Co v příštím roce chystáme?
11. 4. 2021 -  Retroodpoledne v Kulturním domě v Dolním 

Němčí, na  který vás všechny srdečně zveme. A  určitě vás 

budeme informovat o  dalších akcích, kterých se budeme 
účastnit, pokud to bude možné a doba to dovolí.

Požehnané vánoční svátky, rodinnou pohodu a  v  Novém 
roce hodně zdraví a štěstí vám přejí Retrobabky.

Zdenka Jančářová

„do tepla“ členové krúžku a zůstali s námi až do konce. Díky. 
Letošní povidla jsou kyselejší, ovoce obsahovalo málo cukru. 
Povidla se dají před použitím osladit. Možná příště bude sladší.

Tetičky přejí všem klidné prožití vánočních 
svátků a do Nového roku hlavně zdraví.

Marie Ježková
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MS LANKA Dolní Němčí
Vážení spoluobčané, 
blíží se konec roku 2020 a z pohledu myslivce je to významné 

období. V první řadě začínáme naplno přikrmovat, aby se zvěř 
dostala do  dobré tělesné kondice před příchodem zimy a  tu 
přečkala ve  zdraví. V  druhé řadě se jedná o  hlavní loveckou 
sezónu celého mysliveckého roku. 

V  honitbě MS Lanka Dolní Němčí jsme i  v  tomto roce 
naplánovali 2 společné hony na  zajíce a  zvěř myslivosti 
škodící. První hon se uskutečnil 7. 11. 2020 a  proběhly čtyři 
kola, ve  kterých se dohromady ulovilo 130 zajíců. Výřad 
byl uskutečněn na  chatě, kde se vzdala pocta ulovené zvěři. 
Tento rok se poslední leč nemohla konat, důvodem byla 
proticovidová opatření. I  tak si všichni účastníci honu tuto 
akci užili a spokojení a plni zážitků z příjemně stráveného dne 
za hezkého počasí, odcházeli domů.

V neděli 11. října se konala Hubertská mše za všechny živé 
i  zemřelé myslivce a  členy honebního společenstva. Mše se 
konala v kostele sv. Filipa a  Jakuba v Dolním Němčí. Po mši 
jsme šli na  hřbitov zapálit svíčky zesnulým kamarádům 
myslivcům. 

Mezi nejvýznamnější akci, která se vůbec poprvé konala 
v okrese Uh. Hradiště, byl Memoriál Karla Podhajského. Jedná 
se nejvyšší kynologickou akci s  mezinárodní účastí, která se 
uskutečnila ve dnech 2. 10. - 4. 10. v Dolním Němčí a okolních 
honitbách. Memoriálu se zúčastnilo 20 psů, kteří plnili náročné 
disciplíny jak v  lese, na  poli, tak i  ve  vodě. Polní disciplíny 
byly v Dolním Němčí, lesní ve Slavkově a vodní disciplíny se 
konaly v Popovicích. Vítězem této náročné vícedenní soutěže 
se nakonec stal Aston z Raklesu s vůdcem Petrem Glozou. 

Vážení spoluobčané, v této nelehké době, kdy jsou zrušeny 
všechny aktivity a  zůstaly nám jen procházky do  přírody, 
prosíme majitele psů, aby měly psy uvázané na  vodítku 
a používali k procházkám jen vyznačené cesty. Dále prosíme, 
abyste během vánočních svátků a oslav Nového roku omezili 
používání zábavní pyrotechniky. 

Závěrem Vám chceme popřát šťastné a  veselé Vánoce 
a do nového roku hlavně hodně zdraví.

MS Lanka



21Dolněmčanský zpravodaj

Memoriál Karla Podhajského 
na Moravském Slovácku

82. ročník vrcholné mezinárodní soutěže se zadáním titulů 
„Čekatelství CACIT, res,.CACIT, CACT a  res. CACT pro 
všechna plemena ohařů přivítal ve dnech 2. - 4. října 2020 kraj 
přátelských a pracovitých lidí, bohatý na kulturní, národopisné 
a  folklorní tradice, kterým je regionální Dolňácko. Centrum 
kynologické akce se nacházelo v  malebné obci Dolní Němčí. 
V  sousedním Vlčnově a  Hluku se koná známá Jízda králů 
zapsaná organizací UNESCO na  seznamu Mistrovských děl 
ústního a nehmotného dědictví lidstva.  

Pořadatel, Okresní myslivecký spolek ČMMJ Uherské 
Hradiště, ustanovil pracovní výbor v  čele s  ředitelem 
a  předsedou OMS Uherské Hradiště Liborem Beníčkem, 
jednatelkou ing.  Marií Gejdošovou a  správcem ing.  Leošem 
Kadlčkem včetně řady dalších obětavých kynologů a myslivců, 
aby provedl organizaci celého memoriálu.

Příprava byla dlouhá a  náročná. Všichni spolupracovali 
nezištně a s nadšením ve svém volném čase bez ohledu na nejistý 
osud akce z důvodů pandemie. Po konání Memoriálu Richarda 
Knolla v Trutnově přece jenom svitla naděje, že se letošní MKP 
uskuteční v plánovaném termínu a místě. Do poslední chvíle 
před zahájením bylo nutné provádět personální změny zejména 
u  rozhodčích z  důvodu jejich onemocnění, anebo karantény. 
Proto se také omluvili všichni rozhodčí ze Slovenska.

Hlavním duchovním otcem a  organizátorem celého 
memoriálu, který ho přivedl na  místo konání a  měl také 
vykonávat funkci vrchního rozhodčího, byl Josef Tinka. Tento 
kynolog, myslivec, místostarosta Dolního Němčí, a  hlavně 
obětavý a vynikající kamarád onemocněl těsně před zahájením.  
Nemohl se proto zúčastnit a  prožít s  námi tuto velkolepou 
akci, která nadchla přátelskou atmosférou a  vysokou úrovní 
všechny vůdce psů, rozhodčí a  diváky. K  překvapení všech 
zúčastněných přijela velmi početná korona diváků. Přítomna 
byla po  celou dobu jejího konání na  všech pracovištích 
a  setrvala až do  pozdního nedělního večera, kdy proběhlo 
slavnostní zakončení a  vyhlášení výsledků. Nedaleko místa 
konání je známá historická hraniční hora Velká Javořina, 
na které se konají pravidelná bratrská setkání Čechů a Slováků. 
A  na  slovenské straně je mnoho příznivců české myslivecké 
kynologie, kteří by za normální situace počet návštěvníků této 
prestižní mezinárodní akce ještě výrazně zvýšili.

  Práce ohařů probíhala v honitbách Dolní Němčí, Slavkov 
a  Popovice. Volba těchto lokalit nebyla náhodná, ale naopak 
prověřená řadou velice úspěšných akcí myslivecké kynologie, 
které se v nich konají. Tento výběr zaručil výborné podmínky 
a hladký průběh celé soutěže.

Proběhla prezence psů a vůdců a veterinární kontrola, při které 
byl vyloučen slovenský účastník, protože neměl Mezinárodní 
očkovací průkaz. Na jeho místo byl povolán nedaleko bydlící 
český náhradník, který se stal vítězem letošního MKP. Jak je 
důležité mít všechny věci v  pořádku a  také nezbytně nutné 
štěstí! Nakonec startovalo 18 psů z České republik a 2 psi ze 
Slovenska. Po fotografování psů a jejich vůdců a fotografování 
rozhodčích se konala porada rozhodčích. Na  závěr proběhlo 
rozlosování a  rozdělení do  skupin. První slavnostní den byl 
zakončen venkovním posezením.

   V sobotu 3. října 2020 se shromáždili ráno všichni účastníci 
82. ročníku Memoriálu Karla Podhajského před Kulturním 
domem v  Dolním Němčí. Tento den nás přivítalo teplé 
a slunečné počasí, ale silně větrné až do večera. Za doprovodu 
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řízné dechové hudby se průvod odebral k  slavnostnímu 
zahájení na slavnostně myslivecky vyzdobený stadion místního 
fotbalového klubu.

Po  úvodním slovu ing.  Marie Gejdošové zazněly česká 
a  slovenská hymna. Na  půdě Vesnice roku 2018 nás přivítal 
starosta Dolního Němčí ing.  František Hajdůch. Poté se ujal 
slova zástupce hlavního pořadatele Českomoravské myslivecké 
jednoty, z. s. Praha Josef Novák, předseda její kynologické 
komise. Připomněl osobnost a  zásluhy Karla Podhajského 
v  rozvoji naší myslivecké kynologie po  vzniku samostatné 
Československé republiky a  historii konání memoriálu 
na jeho počest. Pozdravil všechny přítomné jménem hlavního 
pořadatele a svým a popřál vůdcům psů úspěšné absolvování 
soutěže. Dále následoval krátký projev a  přivítání předsedy 
Okresního mysliveckého spolku Uherské Hradiště a  ředitele 
soutěže Libora Beníčka, který nás seznámil s organizací celého 
memoriálu. Na závěr předal slovo vrchnímu rozhodčímu, který 
představil soutěžící psy a  jejich vůdce podle vylosovaných 
čísel a sbor rozhodčích delegovaný k posuzování letošního 82. 
ročníku Memoriálu Karla Podhajského.

Celou akci od  pátečního losování, slavnostní zahájení 
a  zakončení doprovázeli svým mistrovským troubením 
trubači OMS Uherské Hradiště Klára Víchová, Jan Jurásek 
a  ing.  Vlastimil Skála. Po  slavnostním zahájení se rozjeli 
účastníci a velmi početná korona na  jednotlivá pracoviště. Je 
nutné zdůraznit vynikající organizaci, kdy každá skupina psů 
měla svého vedoucího, který ji doprovázel na pracoviště a zpět 
na místo srazu, kterým bylo místo občerstvení. Tam se skupiny 
střídaly, a proto nikdo nebloudil. Pro všechny bylo k dispozici 
dokonalé značení cest na  všechna pracoviště i  v  sousedních 
dědinách, které bohatě využívali a pochvalovali si návštěvníci 
po oba dva dny.

VELKÉ POLE
Tato královská disciplína byla umístěna v  Mysliveckém 

spolku, z.s. LANKA Dolní Němčí zastoupeným předsedou 
Radkem Dufkou.

Posuzovali Petr Novotný, MUDr. Pavel Pilař a Aleš Suchánek
Vedoucí skupiny, hospodář MS, Jaroslav Cmol vybral velmi 

vhodné a  dobře zazvěřené krytiny zajícem a  koroptvemi, 
kterými byla převážně vojtěška. K  dispozici byla i  vyspělá 
a dobře létající zvěř bažantí.

MALÉ POLE
Rovněž bylo zkoušeno v  MS LANKA Dolní Němčí                                                                                

Posuzovali Lenka Trčková a Jaroslav Maša. Vedoucím skupiny 
byl Martin Cmol.

Zkoušení probíhalo v  porostech vojtěšky, kde byla kromě 
zajíců přítomná i srnčí zvěř. Zkušební řád této vrcholné soutěže 
umožňuje psům, kteří obdrží z  některé disciplíny známku 0 
pokračovat dále. Proto v sobotu i v neděli nastoupilo všech 20 
přihlášených vůdců se svými svěřenci.

Virová pandemie s nejistotou konání MKP až do posledního 
dne, sobotní teplé, slunné a silně větrné počasí, večerní bouřka 
a  celonoční déšť, ve  kterém zde spadlo až 50 mm vody nic 
neubralo na  celkovém dojmu z  uspořádané akce, který byl 
velice příznivý.

Soutěžilo 20 ohařů. Uspělo 11 psů a 9 psů neobstálo. V  I. 
ceně skončilo 5 ohařů, v II. ceně 2 ohaři a ve III. ceně 4 ohaři.

Na  závěr se konalo slavnostní vyhodnocení celé soutěže 
včetně předání cen všem zúčastněným psům v areálu chaty MS 
LANKA Dolní Němčí.

Celkovým vítězem 82. ročníku MKP se stal potřetí v historii 
pointer Aston z  Raklesu vedený Petrem Glozou, I. cena, 479 
bodů. Obdržel titul CACT – čekatel národního  šampionátu 
práce. Vítězi předal cenu od  ČMMJ, z. s. poukaz na  nákup 
lovecké kulovnice, předseda kynologické komise, Josef Novák.

2. místo obsadil pes český fousek Zart z  Kyjovic, vedený 
Pavlem Hermannem, I. cena, 471 bodů, CACT, Nejlepší pole.

3. místo získal německý ohař krátkosrstý Prima z Kocmánku, 
vedený Pavlem Kaplanem, I. cena, 465 bodů, Nejlepší barva.

Jménem svým, jménem všech rozhodčích a vůdců psů děkuji 
všem pořadatelům této úspěšné akce, svátku lovecké kynologie. 
Vytvořili nádherné dílo vysoké společenské a morální hodnoty, 
která se finančně nedá ohodnotit. Za to nás myslivce a kynology 
sbližuje a utužuje naše přátelství a mezilidské vztahy.

Nezbývá než si přát, aby si nadále ohaři zachovali svoje 
příznivce věnující se jim i přes stále obtížnější podmínky jejich 
výcviku a využívání v myslivecké praxi.

MVDr. Čestmír Šrámek, CSc. 
vrchní rozhodčí 
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Zahrádkářům se dařilo
Tento rok nepřál hromadným akcím, ale i  přes to se 

zahrádkářům podařilo uskutečnit čtyři větší akce.
V lednu a v únoru, ještě před nástupem epidemie to byl Košt 

slivovice, Zabíjačka a před začátkem druhé vlny v září Výstava 
ovoce, zeleniny a květin a zájezd na Pustevny. Na výstavu jsme 
si v  aranžování připravili nazdobené dýně spolu s  květinami 
a na druhý den, začali nosit členové své výpěstky.

K  večeru už byla výstavní místnost již zcela zaplněná. 
V neděli proběhla výstava při které jsme již tradičně prodávali 
burčák. Ti, co se přišli podívat uznali, že se nám to opět povedlo!

   Na zájezd jsme se těšili, že navštívíme nově otevřený Libušín, 
ale zrovna tam probíhala svatba, tak nás tam nepustili. Tak 
jsme tento skvost mohli obdivovat jen z venku a samozřejmě 
se u něho památečně vyfotit. To jsme ještě netušili, co nás čeká 
za velkolepou stavbu hodnou obdivu. Byla to Valašská stezka 
v oblacích. Točité schodiště a výstupy, visuté lávky doslova až 
do mraků, propletené korunami stromů. Vše vyrobené ze dřeva 
a kovu a na hoře nádherný výhled na všechny světové strany 
a  pohoří severu a  východu. Měli jsme též štěstí na  počasí, 
slunečno a  bezvětří, takže velká viditelnost. Prostě krásný 
zážitek.

Zpáteční cestu lanovkou někteří odvážlivci vyměnili 
za adrenalinový sjezd na koloběžce. A pak směr Rožnov. Tam 
jsme společně navštívili skanzen Valašského městečka a  pak 
někteří zamířili do nedaleké Valašské dědiny a jiní na expozici 
ledových soch. Plní dojmů jsme usedli do autobusu a vyrazili 
na cestu domů.

Takže i když byl letošní rok tak ponurým, pro mnohé těžkým 
a  nepřejným, máme nějaké pěkné zážitky, na  které budeme 
vzpomínat.

Alena Angelin Světinská

Připomenutí starých časů
Aneb pokračování příště 

 
Z kroniky zahrádkářů 1989

  V  tomto roce byl hlavním bodem činnosti zahrádkářů 
zahájení výstavby víceúčelového zařízení na  bývalém Mlýně.
Tímto úkolem byl pověřen nový výbor, který byl zvolen 
na čtyřleté období. 

   Předseda   - Josef Šimčík
   Místopředseda  - Ludvík Bartoš
   Jednatel   - Josef Klain
   Pokladník   - Vlasta Cmolova
   Hospodář   - Josef Mikl
   Kulturní referent  - Karel Bartoš
   Brigádový referent  - Petr Slinták

Členové výboru:
   - Jaroslav Mandík
   - Josef Daněk
   - Marie Stojaspalova 
   - Karel Trtek
   - Antonín Kadlček 523
   - Miloš Šťastný 
   - Antonín Krhovský
   - Jaroslav Janča

Revizní komise:  - Antonín Richtr
   - Jaroslav Richtr
   - Pavel Bobčík

Dokončilo se bourání mlýna, úklid sutě a  byla zahájena 
vlastní výstavba VÚZ. Plánem bylo vytvořit objekt ve kterém 
bude v suterénu pěstitelská pálenice, garáž, pekárna vdolečků 
a  sklady. V  přízemí prodejna přebytků, osiv, hnojiv a  sadby, 
sklad a společenská místnost s kuchyní. V půdní vestavbě bude 
turistická ubytovna s 50 lůžky. 

V tomto roce bylo odpracváno 2693 brigádnických hodin. 
Členská základna se rozšířila na  80 členů. Důvodem tohoto 
nárůstu byl hlad po  zahrádkách , což bohužel nebylo možné 
okamžitě splnit všem. 

Členové taktéž pracovali na  svých zahrádkách a  přebytky 
prodávali do výkupu. 

V areálů Hájek bylo uspořádáno několik zábav, uskutečnila 
se výstava ovoce, zeleniny a  květin. Byl podniknut zájezd 
na výstavu Flóra do Olomouce.
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KST Dolní Němčí 
soutěžní ročník 2020/2021
Vážení spoluobčané, sportovní přátelé, dovolte mi, abych 

vás informoval o  činnosti našeho oddílu ve  druhé polovině 
letošního roku, zejména o zahájeném soutěžním ročníku 2020-
2021, který ovšem stejně jako jiné oblasti našeho života postihl 
Covid-19 a s tím související vládní opatření.

Po  skončení minulé sezóny jsme nemohli využívat malou 
tělocvičnu ZŠ, ve  které stolní tenisté našli zámezí a  hrací 
prostory již před 47 lety. Důvod byl prostý, zasluhovala si to 
po  tolika letech podlaha a  vůbec prostory obou tělocvičen. 
Čekání se vyplatilo, výsledek je výborný, jistě pro ZŠ a výuku 
tělocviku, ale i všeobecně pro sálové sporty, nejenom pro ten 
náš - stolní tenis.  Díky této rekonstrukci se můžeme pyšnit 
skvělou hernou, která by jistě obstála i  v  mezinárodním 
měřítku. 

Touto cestou bych rád za  celý oddíl KST Dolní Němčí 
poděkoval obci Dolní Němčí, jejím představitelům, tak panu 
řediteli ZŠ a  ZUŠ panu Mgr.  Kvasničkovi, za  naplánování 
a zajištění rekonstrukce těchto prostor, stejně tak za to, že vyšli 
vstříc našim stolnětenisovým připomínkám. Postarali se tím 
o to, že stolní tenisté mají v současné době výborné zázemí a jen 
ty nejlepší předpoklady do  budoucna pro další pokračování 
více jak 50-tileté historie tohoto sportu v naší obci. 

Zahájení sezóny jsme tak tedy odložili na  začátek září. Již 
v  polovině září čekal ostrý start do  třetiligové sezóny naše 
A  mužstvo mužů. Na  domácích stolech, dá se zopakovat, že 
v  nové prvotřídní herně, po  šesti letech přivítali naši hráči 2 
mužstva z Ostravy (TTC Ostrava-Poruba A, TJ Ostrava KST 
D). V obou utkáních před úžasnou diváckou kulisou dosáhlo 
naše mužstvo zaslouženého vítězství. Na  první 2 vyhraná 
kola nedokázali naši hráči navázat ve 3 a 4 kole, když prohráli 
na  stolech favorizovaného týmu v  Orlové (v  minulé sezóně 
hrající 1. ligu) a dalšího ostravského týmu SK Ostrava-Svinov. 
Dosavadní postavení našeho mužstva, než byly k  datu 9. 10. 
2020 pozastaveny veškeré mistrovské soutěže, je ve 3. lize sk. D 
více než příznivé, zaujímá totiž 6. příčku.

Naše další mužstva hrající krajské soutěže odehrála ještě o 2 
mistrovská kola méně. Začátek těchto soutěží byl počátkem 
října 2020, stihlo se proto odehrát pouhé víkendové dvojutkání. 
Naše B mužstvo, s talentovanými mladíky, nemělo dobrý vstup 
do  nejvyšší krajské soutěže – divize, když utrpělo porážku 
na stolech v Kunovicích a s B mužstvem KST Zlín. Stejný začátek 
zaznamenalo i  D mužstvo, rovněž 2 venkovními prohrami. 
Naopak C mužstvo v Krajské soutěži 2. tř. na domácích stolech 
v úvodních utkáních nezaváhalo. Náš poslední tým v mužské 
kategorii v regionální soutěži odehrál pouhé 1 utkání, žákovské 
soutěže nebyly zahájeny vůbec.

V současné době se těžko predikuje, zda budou mistrovské 
soutěže obnoveny, zda budou dohrány či v  nejčernějším 
scénáři neodehrány - anulovány. Nejvíce nás ovšem tíží fakt, že 
nemůžeme trénovat, zejména se nemůže věnovat žákovským 
svěřencům.

Právě současná pandemická situace našeho oddílu 
nepřekazila pouze mistrovské soutěže, ale zejména 
nastartovanou činnost s  mládeží. Od  září jsme totiž rozjeli 
nový projekt práce s  mládeží – tréninkový model s  až 4 
tréninky týdně, tréninkovým plánem, s maximálním využitím 

FK Dolní Němčí
Podzimní část sezony 2020/2021 byla v  říjnu z  důvodu 

Covid-19 přerušena. Z  tohoto důvodu jsme byli nuceni 
pozastavit i  tréninkové jednotky všech týmů. FK doufá, že 
se již brzy situace uklidní a budeme se moci znovu potkávat 
na trénincích a připravovat se na jarní část sezony.

Na  zimní období mají mládežnické týmy již domluveny 
halové turnaje v Hluku. A mužstvo a B mužstvo je přihlášeno 
na  zimní turnaj v  Uherském Brodě (Gambrinus Cup 2021). 
Podle předběžných informací by se jarní část sezony měla 
začít hrát již začátkem března. Vše je ale podmíněno dobrým 
počasím, a především covidovou situací.

FK by chtěl tímto popřát nejen všem sportovním fandům 
krásné prožití vánočních svátků, vše nejlepší do nového roku, 
a hlavně pevné zdraví 😊.

 Ludvík Zimčík
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Naše farnost
Milí farníci, za několik dní budeme slavit vánoce. A budou 

mimořádné. Ostatně mimořádný je letos celý rok. Byli jsme 
zvyklí, že nás dobou adventní i  vánoční doprovázelo mnoho 
tradičních symbolů a  setkání. Zkrátka k  tomuto času patřila 
vánoční atmosféra, která se těžko slovy popisuje, ale kterou 
všichni známe. A letos se bez toho budeme muset ve velké míře 
obejít. 

Všemožně se budeme snažit si tuto atmosféru vytvořit 
alespoň doma, když ji nemůžeme společně prožívat při setkáních 
obecních nebo farních. A snad se nám to i podaří. Určitě vám 
přeji, abyste si navzájem předali radost prostřednictvím dárků. 
Zvláště aby tato radost byla patrná na tvářích malých dětí. Ale 
asi trochu provokativně vám přeji, abyste pocítili nedostatek té 
tradiční vánoční atmosféry, protože pak možná začnete více 
přemýšlet nad tím, co je opravdovým jádrem vánočních svátků. 
A věřte mi, že to není rodinná pohoda až idylka. Vždyť o štěstí 
v  rodině musíte usilovat celý rok, protože pár dnů svátků to 
nedožene. Pravá podstata vánoc je křesťanská. A  bez víry 
v Boha se neobejde. 

Jestliže věříme, že Bůh tak miluje svět, že nám poslal svého 
Syna, Ježíše Krista, aby nám daroval věčný život, tak musíme 
žasnout, že Bůh přišel na tento svět jako malé dítě. A k tomu 
opravdu nepotřebujeme množství dárků, nazdobený stromeček 
či plný kostel na půlnoční. Potřebujeme k tomu čas, abychom 
se zastavili a  mohli žasnout. A  tento čas dostaneme i  letos. 
A záleží jen na každém z nás, jestli ho využijeme. A tak vám 
přeji, abyste měli čas na to dívat se do jesliček tak dlouho, až 
v nich uvidíte Boha. A pokud se to nepodaří, zkuste se zadívat 
na  své děti, když si budou hrát s  dárky nebo na  kohokoli, 
kterého máte rádi a  snad v nich uvidíte něco, co vás k Bohu 
přiblíží. O  tento vánoční dar, který může dát jen Bůh, budu 
prosit pro každého z vás.

P. Petr Hofírek, farář

Milí spoluobčané, přejeme Vám pokojné prožití 
vánočních svátků v rodinném kruhu, abyste i v této 
zvláštní době zakusili opravdovou radost z narození 
Božího Syna Ježíše Krista. Do Nového roku přejeme 
hlavně pevné zdraví a hojnost Božího požehnání. 

P. Petr Hofírek, Erika Uhrová

prostor herny, a to pod vedením ustanoveného šéftrenéra Iva 
Mikulce (s  tréninkovými zkušenosti ze zahraničí, trenérská 
licence C, studující trenérskou licenci B), jeho asistenta Dušana 
Kubeše (trenérská licence C, hráč třetiligového A  mužstva), 
s výpomocí dlouholetého trenéra (trenéra nás všech, kdo hrají 
stolní tenis v Dolním Němčí) a předsedy oddílu pana Jaroslava 
Uhra. Níže malá ukázka z  tréninku žáků v  novém modelu, 
v rekonstruované malé tělocvičně ZŠ:

Věříme, že se po odeznění pandemické krize budeme moci 
vrátit k tomuto modelu a intenzivně se věnovat na dalším růstu 
našich mladých i začínajících hráčů. 

Vzhledem k  současné koranovirové situaci se rozhodl náš 
oddíl letos neuspořádat tradiční vánoční turnaje pro veřejnost 
– tj. neregistrované hráče a  žáky. Zda se uskuteční, případně 
za  jakých podmínek, 21. ročník o  nejlepšího Dolněmčana, 
budete informováni v  aktualitách webu obce Dolní Němčí, 
obecním rozhlasem, tak na  facebookových stránkách 
našeho oddílu pod označením KST Dolní Němčí. Děkujeme 
za pochopení.

Závěrem mi dovolte popřát našim příznivcům, sponzorům 
a  všem spoluobčanům pevné zdraví, příjemné prožití svátků 
vánočních a úspěšný celý nový rok 2021.

za KST Dolní Němčí, Dušan Kubeš 
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MISIJNÍ KLUBKO S LÁSKOU
Letošní rok nám sice moc nepřeje ke společnému setkávání. 

Přesto nezahálíme a  snažíme se pomáhat a  dělat radost 
potřebným. 

K  zahájení letošního klubka jsme si připravili povídání 
o  misionářce Terezii z  Lisieux. Její život nás bude provázet 
celý rok. Jako malá si ráda hrávala doma na zahrádce. Z našich 
zahrad jsme si přinesli do klubka bylinky a ovoce a připravili si 
z nich čaje a také mojito. Všem nápoje moc chutnali. To bylo 
poslední setkání v tomto roce. Pak se nám uzavřela vrátka.

Abychom však neseděli se založenýma rukama, přes 
podzimní prázdniny jsme nakreslili obrázky a napsali dopisy, 
které jsme poslali seniorům do Charity v Dolním Němčí. Jejich 
poděkování bylo pro nás zahřátím na srdci. Je to důkaz toho, že 
i malé věci od malých dětí mohou rozdávat lásku a dělat velkou 
radost. 

Letos jsme se také zapojili do  akce olomoucké charity 
a  nakupovali vánoční dárky pro Nejlu a  Olexsandra - děti 
z  dětského domova na  Ukrajině. Do  projektu se zapojili 
a  přispěli nejen děti z  Misijního klubka, ale i  někteří farníci. 
Tímto chceme všem poděkovat za podporu a pomoc. 

Na začátku vánoční doby jsme připravili s pomocí maminek 
a dětí Adventní misijní jarmark. Výrobky bylo možné zakoupit 
za dobrovolný příspěvek v obchůdku Zdravé výživy. Vybraná 
částka byla zaslána na misijní projekt Papežských misijních děl 
dětem do Bangladéše. Společné dílo se zdařilo a my můžeme 
jen poděkovat všem, kteří se na jarmarku podíleli. 

Přejeme vám ať LÁSKA v  jakékoliv podobě vás provází 
po celý vánoční čas a prozáří vám nastávající rok 2021.

Ježíš přišel na tento svět s jediným posláním:
přišel, aby nám předal radostnou zvěst,

že nás Bůh miluje, že Bůh je Láska.
Miluje tebe, miluje mne a chce,

abychom se milovali navzájem tak,
jak on miluje každého z nás.

Milujme ho!
          

Jana Fibichrová, Martina Smetanová
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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.

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

Uzávěrka příštího čísla 
Zpravodaje bude 28. 2. 2021.

INZERCE

.  Pozvánka na akce leden-březen 2021

  3. 1.  3. ročník – Tříkrálový pochod kolem obce – 9.30 hod.  
 Muzeum Na Mlýně

  9. 1.  Tříkrálová sbírka
26. 1.  Ples seniorů
  5. 2.  Charitní ples
  8. 2.    Valentýnské pletení z papíru v knihovně
13. 2.   Fašanková obchůzka a pochovávání basy
16. 2.  Turnaj v člověče nezlob se na DCHB – Misijní klubko
17. 2.   Popeleční středa – Začátek doby postní 
  2. 3.    Tvoření na misijní jarmark
  5. 3.    Cestovatelská beseda v knihovně – J. a A. Márovi
  7. 3.    Netradiční Misijní cukrárna – Misijní neděle
26. 3.   Noc s Andersenem v knihovně
28. 3.  Dětský karneval
28. 3.   Květná neděle
  Termíny akcí jsou podmíněny epidemiologickou situací.

.  Termíny svozu plastů: 
  19. 1.     16. 2.     16. 3.     27. 4.     25. 5.     22. 6.

.  UPOZORNĚNÍ!!!
Prosíme občany, aby nenechávali u  kontejnerů, které jsou 

rozmístěny v obci, žádný odpad. Pokud jsou kontejnery plné, 
zavezte odpad na sběrný dvůr.

Josef Tinka, místostarosta obce

Sbor pro občanské záležitosti
Jednou z  činností Sboru pro občanské záležitosti jsou 

návštěvy jubilantů. Mnozí jubilanti bývají velmi dojatí 
a vyjadřují potěšení z toho, že na ně spoluobčani nezapomínají. 
Oslavence vždy potěší osobní gratulace, květina, blahopřání 
a věcný dar.

Velmi kladně jsou hodnoceny osobní návštěvy členek sboru 
v  domácnostech jubilantů u  příležitosti životního jubilea, 
stejně tak i  blahopřání k  výročím sňatku. Jedním z  takových 
blahopřání ke kamenné svatbě bylo i přání manželům Ježkovým. 
Ve  čtvrtek 15. 10. 2020 oslavili 65. výročí společného života. 
Je to kamenná svatba – kámen je pevný, tvrdý a  na  pevném 
základě je možné stavět.

Přejeme do dalších let hodně spokojenosti a radosti.
       

 Mgr. Ľubica Ježková, předsedkyně SPOZ

Tak letí čas, umlkla ústa, ztichl 
Tvůj hlas, jen láska a  vzpomínka 
zůstala v nás.

Dne 12. listopadu 2020 uplynulo 
50 let od  úmrtí naší maminky, 
manželky, babičky a  prababičky 
Zdenky Hrdinové. S  láskou a  úctou 
vzpomínají manžel a děti s rodinami.
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Vítání  občánků
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