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Vážení spoluobčané,
přestože počasí tomu moc nenasvědčuje, pohled do 

kalendáře nám neomylně ohlašuje blížící se Vánoce a konec 
roku 2014. Proto je na místě krátké ohlédnutí za tím, čím 
jsme letos v naší obci žili a jak se nám podařilo splnit plány 
z počátku roku.

Hlavní jarní akci „Cyklostezku do Nivnice“, se podařilo 
dokončit tak, aby ji bylo možné využívat už o prázdninách, 
kdy probíhala úplná uzavírka rekonstruované silnice do 
Nivnice. Díky spolupráci s  Ředitelstvím silnic Zlínského 
kraje se nám podařilo skloubit obě stavby tak, že od konce 
podzimu můžeme využívat silnici i cyklostezku bez omezení.

Nejnáročnější a nejnákladnější akcí byla rekonstrukce 
hřbitova. Věřím, že výsledek je malým odškodněním za 
dočasná omezení, která stavba přinesla.

Se zpožděním začaly práce v ulici Polní, proto jsme opravu 
silnice přesunuli na jaro příštího roku.

Díky otevření neplánovaných výzev ze životního prostředí, 
jsme se mohli pustit také do rekonstrukce zahrady v  MŠ, 

zateplení víceúčelového zařízení Na mlýně a do výměny oken 
a zateplení stropu celého pavilonu mimoškolní výchovy ZŠ.

V  těchto dnech obdrželi majitelé pozemků, které spadají 
do pozemkových úprav Rozhodnutí o schválení komplexních 
pozemkových úprav. Po nabytí právní moci tohoto 
Rozhodnutí proběhne zápis nového uspořádání do katastru 
nemovitostí.

Před dokončením je i územní plán. Zde ovšem musí 
proběhnout opakované veřejné projednání.

Přeji Vám všem šťastné a pokojné vánoční svátky, hodně 
zdraví, rodinné i osobní spokojenosti v novém roce 2015.

Ing. František Hajdůch, starosta obce

Nově zvolené zastupitelstvo obce děkuje  
všem voličům za projevenou důvěru  

pro volební období 2014 - 2018.
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Z jednání Rady obce
Anonymizace provedena v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb.

Usnesení
77. schůze Rady obce Dolní Němčí, konané 

dne 23. září 2014 v kanceláři obecního úřadu.

Usnesení 77/2014/02
Rada obce souhlasí s  postoupením nájemní smlouvy 
na pronájem hospůdky Muzeum p. I. P., Dolní Němčí.

Usnesení 77/2014/03
Rada obce Dolní Němčí schvaluje prodloužení nájmu  části 
pozemku 1066/1, sloužícího jako parkoviště p.  P. K., Slavkov 
od 1.10.2014 do 31. 12. 2019.

Usnesení 77/2014/04
Rada obce Dolní Němčí schvaluje zařazení p. M. M. do seznamu 
žadatelů o pronájem bytu v Domě s chráněnými byty v Dolním 
Němčí. 

Usnesení 77/2014/06
Rada obce Dolní Němčí zamítá žádost E, a J. T., Dolní Němčí 
o odkoupení  části pozemku p.č. PK 1066/1

Usnesení 77/2014/07
Rada obce Dolní Němčí zamítá žádost Římskokatolické 
farnosti, Kostelní č.p. 34, Dolní Němčí o mimořádný příspěvek 
na opravu fasády kostela v letošním roce. Rada obce navrhne 
zařadit příspěvek ve výši 200.000,- Kč do rozpočtu obce  na rok 
2015.

Usnesení 77/2014/08
Rada obce Dolní Němčí doporučuje Zastupitelstvu obce Dolní 
Němčí schválit navržený program 20. zasedání Zastupitelstva 
obce Dolní Němčí, dle přílohy.

Usnesení 77/2014/09
Rada obce Dolní Němčí doporučuje Zastupitelstvu obce Dolní 
Němčí schválit úpravu č. 3 rozpočtu obce Dolní Němčí.

Usnesení 77/2014/11
Rada obce Dolní Němčí schvaluje smlouvu č. 14205853 
o  poskytnutí podpory ze SFŽP ČR v  rámci OPŽP na  akci – 
„Energetická opatření na ZŠ a ZUŠ Dolní Němčí“.

Usnesení 77/2014/12
Rada obce Dolní Němčí schvaluje smlouvu č. 14204063 
o  poskytnutí podpory ze SFŽP ČR v  rámci OPŽP na  akci „ 
Zateplení objektu VÚZ Dolní Němčí“.

Usnesení 77/2014/14 bylo
Rada obce Dolní Němčí bere na  vědomí informaci starosty 
o předání vyjádření Obce Dolní Němčí a paní L. Š.  k žalobě 
Ing.  E.H. o  neplatnost kupní smlouvy a  určení  vlastnictví 
k nemovitostem mezi Obcí Dolní Němčí a p. L. Š. na Okresní 
soud v Uherském Hradišti.

Usnesení 77/2014/15
Rada obce Dolní Němčí doporučuje zastupitelstvu obce Dolní 
Němčí schválit souhlasné prohlášení obce Dolní Němčí a p. L. 

úprava  zahrady  v  mateřské  škole

výměna  oken  a  zateplení  stropu  tělocvičny  ZŠ  a  ZUŠ

stavební  úpravy  hřbitova

přeložka  koryta  kanálu  v  ul.  Polní
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Š. k žalobě p. Ing. E.H. na neplatnost kupní smlouvy a určení 
vlastnictví k nemovitostem, že Obec Dolní Němčí přestala být 
vlastnicí ideální 1/38 nemovitostí zapsaných na  LV č. 10001  
pro obec a k.ú. Dolní Němčí u Katastrálního úřadu pro Zlínský 
kraj, se sídlem ve Zlíně, Katastrální pracoviště Uherský Brod, 
a  to pozemku ve  zjednodušené evidenci – parcely původ 
Pozemkový katastr (PK) p.č. 1292/21 o  výměře 1032 m2 
a  pozemku p.č. 1292/74 o  výměře 132 m2, druh pozemku 
orná půda, způsob ochrany zemědělský půdní fond, a vlastnicí 
těchto nemovitostí je L. Š.

Usnesení 77/2014/17
Rada obce Dolní Němčí souhlasí s  návrhem komplexních 
pozemkových úprav – varianta č. 3, uspořádání pozemků 
manželů Hlaváčkových v trati  Padělky.

Usnesení 77/2014/20
Rada obce Dolní Němčí doporučuje zastupitelstvu obce Dolní 
Němčí schválit prodej části pozemku p.č. PK 1231/1, která má 
dle GP č. 1066-251/2014 číslo 1231/6 výměru 96 m2,  manželům 
M. a  J. S., Dolní Němčí za cenu 50,- Kč/m2. Kupující uhradí 
výdaje spojené s prodejem pozemku – vklad do KN,vyhotovení 
kupní smlouvy a geometrický plán.

Usnesení 77/2014/21
Rada obce Dolní Němčí schvaluje Dodatek č. 01 ke Smlouvě 
o  poskytnutí dotace na  individuální projekt z  ROP Střední 
Morava číslo ÚRR D-2013/0104/OKP ze dne 23.10.2013.

Usnesení
78. schůze Rady obce Dolní Němčí,  konané  

dne 23. 10. 2014   v kanceláři obecního úřadu.

Usnesení 78/2014/02
Rada obce Dolní Němčí schvaluje zařazení p. J. J., Dolní Němčí, 
do seznamu žadatelů o pronájem obecního bytu.

Usnesení 78/2014/3
Rada obce Dolní Němčí schvaluje zařazení p. A. J., Dolní Němčí,  
do seznamu žadatelů o pronájem bytu v Domě s chráněnými 
byty v Dolním Němčí. 

Usnesení 78/2014/3 
Rada obce Dolní Němčí schvaluje pokácení stromů v  k. ú. 
Dolní Němčí na  základě žádosti manželů B. Kácení provede 
obec v zimním období.

Usnesení 78/2014/05
Rada obce Dolní Němčí doporučuje zastupitelstvu obce 
Dolní Němčí schválit zřízení věcného břemene na pozemcích 
p.č. 1295/23 a  1295/20  k  vybudování trafostanice pro firmu 
Formika, s.r.o. Dolní Němčí.

Rada obce Dolní Němčí schvaluje pronájem bytu č. 107 
v DCHB Dolní Němčí p. A. S., Dolní Němčí od 24. 10. 2014 
na dobu neurčitou.

Usnesení 78/2014/07
Rada obce Dolní Němčí souhlasí s ukončením nájmu bytu č. 
304 v DCHB Dolní Němčí ke dni 31.10.2014, s p. J. F., D.Němčí. 

Usnesení 78/2014/08
Rada obce Dolní Němčí schvaluje pokácení stromu v  k. ú. 
Dolní Němčí na základě žádosti p. M. N., Dolní Němčí. Kácení 
provede obec v zimním období.

Usnesení 78/2014/09
Rada obce Dolní Němčí schvaluje zařazení p.  D. K., Dolní 
Němčí, do seznamu žadatelů o pronájem obecního bytu.

Usnesení 78/2014/10
Rada obce Dolní Němčí schvaluje pronájem bytu č. 304 
v  DCHB Dolní Němčí p.  A. K., Dolní Němčí od  1. 11. 2014 
na dobu neurčitou.

Usnesení 78/2014/11
Rada obce Dolní Němčí schvaluje zařazení p.  O. B., Dolní 
Němčí, do  seznamu žadatelů o  pronájem bytu v  Domě 
s chráněnými byty v Dolním Němčí. 

Usnesení 78/2014/12
Rada obce Dolní Němčí schvaluje zařazení p.  R. M., Dolní 
Němčí do seznamu žadatelů o pronájem obecního bytu.

Usnesení 78/2014/13
Rada obce Dolní Němčí schvaluje zařazení p.  M. Š., Dolní 
Němčí, do  seznamu žadatelů o  pronájem bytu v  Domě 
s chráněnými byty v Dolním Němčí. 

Usnesení 78/2014/14
78/2014/14 NK Dolněmčan – žádost o  bezplatný pronájem 
muzea ze dne 23. 10. 2014. Návrh na  usnesení:  Rada obce 
Dolní Němčí schvaluje výpůjčku Muzea Na Mlýně dne 15. 11. 
2014  NK Dolněmčan.

Usnesení 78/2014/15
Rada obce Dolní Němčí schvaluje navýšení finančních 
prostředků na nákup nových knih v roce 2014 o 5.000,- Kč.

Usnesení 78/2014/16
Rada obce Dolní Němčí bere na vědomí zprávu o stavu nákladů 
na opravy ČOV Dolní Němčí v roce 2014 a souhlasí s úhradou 
překročené částky na údržbu ve výši 5.638,27 Kč.

Usnesení 78/2014/17
Rada obce schvaluje Smlouvu č. 18/01/2014 o zajištění provozu 
vodohospodářského zařízení vodovod Na Okluku, D. Němčí.

Usnesení 78/2014/18  
Rada obce schvaluje text zápisů do kroniky obce Dolní Němčí 
za roky 2011 a 2012

Usnesení 78/2014/19  
Rada obce schvaluje pokácení stromu v k.ú. Dolní Němčí před 
domem č.p. 48 v ul. Nivnické.

Usnesení 78/2014/20
Rada obce schvaluje Potvrzení o přijetí dotace z OPŽP na akci 
„Blíž k přírodě, úpravy zahrady MŠ Dolní Němčí v přírodním 
stylu“.

Usnesení 78/2014/21
78/2014/21 Posun termínu Komunikace v ul. Polní – Dodatek 
č. 1 Smlouvy o  dílo. Návrh usnesení:  Rada obce schvaluje 
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Usnesení 1/2014/05
Rada obce schvaluje vyvěsit záměr na  prodej části pozemku  
p.č. 1258/129 dle přiložené žádosti.

Usnesení 1/2014/06
Rada obce Dolní Němčí schvaluje zařadit žádost paní L. D., 
bytem Dolní Němčí, do  seznamu žadatelů o  pronájem bytu 
v Domě s chráněnými byty v Dolním Němčí. 

Usnesení 1/2014/07
Rada obce Dolní Němčí schvaluje zařadit žádost pana F. F., 
bytem Dolní Němčí, do seznamu žadatelů o pronájem obecního 
bytu. 

Usnesení 1/2014/08
Rada obce  schvaluje dodatek č.1 k  veřejnoprávní smlouvě 
mezi městem Uherský Brod a obcí pro zabezpečení provedení 
zápisů údajů do  informačního systému územní identifikace, 
adres a nemovitostí .

Usnesení 1/2014/09
Rada obce schvaluje plán inventur, které proběhnou v termínu 
od  9.  prosince 2014 do 31. ledna 2015  a složení inventarizačních 
komisí: 
Inventarizační komise č. 1: předsedkyně Františka Tinková, 
členové: Jana Salátová, Marian Cmol.
Inventarizační komise č. 2: předseda: Josef Tinka, členové: Jana 
Kadlčková, Jarmila Vlková.

Usnesení 1/2014/10
Rada obce jmenuje tyto komise:
KOMISE ŽIVOTNÍHO PROŠTŘEDÍ – předseda Mgr. Břetislav 
Lebloch, členové – ing. Miloš Šťastný, ing. Tomáš Černý, pan 
Radek Dufka.
SBOR PRO OBČANSKÉ ZÁLEŽITOSTI – předseda – Eva 
Kadlčková, členové – Jarmila Vlková, Jarmila Hajdůchová, 
Mgr. Ľubica Ježková, Ludmila Šáchová, Františka Tinková.

KOMISE KULTURNÍ A  SOCIÁLNÍ – předseda Františka 
Tinková, členové – Michaela Ambrosová, Mirka Zedníčková, 
Simona Synčáková, Dana Hiblerová, Dáša Multánová, Michaela 
Bachanová, Veronika Přibylová, Ivana Tálská, Hana Bršlicová
KOMISE OBČANSKÁ A OSVĚTOVÁ –  předseda PhDr. Petr 
Slinták.

Usnesení 1/2014/11
Rada obce bere na vědomí informace SPÚ o dopise zaslaném 
Ing. E. H. dne 6. 11. 2014 na SPÚ Uh. Hradiště ve věci vyjádření 
se k návrhu nového uspořádání pozemků, RO trvá na řešení, 
které bylo navrženo dopisem SPÚ ze 31. 10. 2014 zaslaným 
ing. H.

Usnesení 1/2014/12
Rada obce schvaluje uzavření MŠ v  termínu 22. 12. 2014  
– 2. 1. 2015.

Usnesení 1/2014/13
Rada obce schvaluje předloženou cenovou nabídku Ing. Dubiny 
na  realizaci opakovaného veřejného projednání územního 
plánu Dolní Němčí ve výši 11 900,- Kč.

Dodatek č.1 ke  smlouvě o  dílo s  firmou Inženýrské stavby 
Hodonín, s.r.o., Martina Berky 12, 695 00 Hodonín,  na akci 
Místní komunikace ulice Polní – posunutí termínu dokončení 
na 31. 5. 2015.

Usnesení 78/2014/22
Rada obce schvaluje Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo s firmou 
PROMONT Uherské Hradiště s.r.o., Kněžpole 218, 687  12 
Bílovice, na  akci Stavební úpravy hřbitova v  Dolním Němčí 
na vícepráce v hodnotě 351.164,- Kč, vč. DPH a změnu termínu 
dokončení na 31. 10. 2014.

Usnesení 78/2014/23
Rada obce bere na  vědomí oznámení stavebního úřadu 
Hluk o zahájení územního řízení na  umístění stavby Skladu 
zahradnického nářadí na  pozemku p.č. 1058/13 na  základě 
žádosti manželů H.

Usnesení 78/2014/24
Rada obce schvaluje vícepráce na  akci Zateplení VUZ Dolní 
Němčí ve výši 56.710,- Kč vč. DPH s firmou DN Group stav 
s.r.o., Biskupský dvůr 2095/8, 110 00 Praha 1.

Usnesení 78/2014/25
Rada obce schvaluje program a  termín ustavujícího zasedání 
zastupitelstva obce dne 5. 11. 2014 v 18.00 hodin.

Usnesení 78/2014/26
Rada obce schvaluje vyhodnocení připomínek občanů 
podaných po  veřejném projednání územního plánu Dolní 
Němčí na Městský úřad Uherský Brod.

Usnesení 78/2014/27
Rada obce doporučuje ZO schválit úpravu č. 4 rozpočtu obce 
Dolní Němčí na rok 2014.

Usnesení 78/2014/28
Rada obce schvaluje úpravu pozemků v  trati Padělky ze dne 
23.10.2014, předloženou fy. Ageris s.r.o., Jeřábkova 1848/5,  Brno

Usnesení
1. schůze Rady obce Dolní Němčí, konané 

dne 13. 11. 2014  v kanceláři obecního úřadu.

Usnesení 1/2014/02
Rada obce Dolní Němčí schvaluje návrh organizačního zajištění 
rady obce dle návrhu p. Z. K.

Usnesení 1/2014/03
Rada obce Dolní Němčí schvaluje zařadit žádost paní L. Č., 
bytem Tišnov, do seznamu žadatelů o pronájem bytu v Domě 
s chráněnými byty v Dolním Němčí. 

Usnesení 1/2014/04
Rada obce nesouhlasí s prodejem pozemků, dle žádosti občanů 
z ulice Nivnické ze dne 4.11.2014, sousedících s jejich pozemky. 
Rada obce pověřuje starostu obce vyvolat jednání se zástupci 
povodí Moravy a KÚ, kde bude vyjasněna oblast záplavového 
území.
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Místní akční skupina  
Východní Slovácko (část 3.)

Dolní Němčí je od roku 2012 členem Místní akční skupiny 
(MAS) Východní Slovácko, což je společenství, které může 
napomoci rozvoji obce a  kvality života v  regionu. Většina 
obyvatel obce však nemá o fungování a možnostech Místní akční 
skupiny jakožto i  potenciálu a  slabinách oblasti východního 
Slovácka dostatek informací. Předkládám proto pokračování 
textového výtahu informací z  analytického dokumentu MAS 
Východní Slovácko, na jehož základě se připravuje strategický 
rozvojový plán na  období let 2014 – 2020. Věřím, že níže 
uvedené informace čtenářům pomohou přiblížit problematiku, 
kterou se Místní akční skupina zabývá.   

PhDr. Petr Slinták
zástupce občanského sdružení Arte Natura v MAS 

Východní Slovácko

Cestovní ruch
Celé území MAS Východní Slovácko má velmi dobré 

přírodní i  kulturní podmínky pro rozvoj cestovního ruchu. 
Obecně je ale toto území svým charakterem spíše vhodné 
pro rozvoj udržitelného a  ekologického turismu. Pokud 
se ale na  potenciál území podíváme detailněji dle úrovně 
jednotlivých obcí, tak lze konstatovat, že přírodní potenciál se 
v území MAS zvyšuje směrem ke státní hranici se Slovenskem 
a kulturní potenciál naopak – od hranic až k Nivnici, Vlčnovu 
a Uherskému Brodu. Sama obec Vlčnov má svojí Jízdou králů 
v oblasti kultury dokonce mezinárodní význam. 

V  atraktivním reliéfu byla vybudována i  síť cyklotras 
a  cyklostezek, které často propojují jednotlivé obce, přírodní 
památky a atrakce cestovního ruchu. Celému území dominuje 
dálková Beskydsko-karpatská cyklomagistrála, která se táhne 
podél česko-slovenské hranice od severu k jihu. Na magistrálu 
navazují následující značené cyklotrasy: trasa č. 5049 (přes 
Uherský Brod), trasa č. 5052, Uherskohradišťská: Vlčnov – 
Dolní Němčí – Slavkov – Horní Němčí, trasa č. 5048 (přes 
Dolní Němčí), trasa č. 5053 J. A. Komenského: Uherský Brod 
– Nivnice – Suchá Loz – Bystřice pod Lopeníkem, odbočka 
na Bánov. Tyto trasy ale nejsou dostatečně provázány.

V  Nivnici je barokní farní kostel zasvěcený sv. Andělům 
strážným, čtyři barokní kaple a  další pamětihodnosti. 
V  Dolním Němčí je novogotický kostel sv. Filipa a  Jakuba 
a  významná památka lidového stavitelství dnešní muzeum 
Na mlýně. V celém regionu je i  řada dalších nezmapovaných 
sakrálních staveb a  památek (např. křížky), jejichž technický 
stav není často vyhovující.

Vzhledem k  charakteru území, které má velký rekreační 
potenciál (vhodné podmínky pro měkkou, rozptýlenou rekreaci, 
využívající mimořádně dochovaný krajinný ráz a  svéráznou 
lidovou kulturu, relativně hustou síť řádně značených pěších 
turistických cest v  území) je vhodné rozvíjet zejména šetrné 
formy cestovního ruchu jako jeden z podpůrných pilířů místní 
ekonomiky. Zatím jsou tyto formy rozvíjeny slabě, což má 
za  následek i  nedostatek adekvátní infrastruktury a  služeb 
(např. v agroturistice nebo v koňské hipoturistice).

V posledních letech se také ve venkovských oblastech začíná 
klást čím dál větší důraz na rozvoj agroturistiky (v oblasti Býlích 
Karpat obzvláště) a gastroturistiky, pro což má MAS Východní 
Slovácko má výborné předpoklady. Území MAS představuje 
území, kde se snoubí jak vinařská oblast Slovácka (obec Vlčnov 

Dotace, které obec obdržela v roce 2014
Poskytovatel Účel Částka
SZIF Místní komunikace a chodníky - ul. Pod Svahy 203 500,00
MMR Územní plán obce Dolní Němčí 401 000,00
Zlínský kraj SDH – cisternová automobilová stříkačka 400 000,00
ROP Stř. Morava Cyklostezka DN-Nivnice 4 789 777,45
OPŽP Zateplení VÚZ 586 306,52
OPŽP Doplnění biokoridoru podél Okluky 102 938,40
OPŽP MŠ – Blíž k přírodě, úprava zahrady 1 669 355,93
OPŽP ZŠ a ZUŠ – Energetická opatření 1 672 344,90
Celkem  9 825 223,20

Pozvánka na připravované akce -  prosinec 2014
20. 12. 2014  – 15.00 hodin - Vánoční  koncert 
     hraje dechová hudba  Straňanka - kulturní dům
21. 12. 2014  – 17.00 hodin - Předvánoční koledování
     Muzeum Na Mlýně
24. 12. 2014  – 14.00 hodin - Otvírání Betléma 
     v chrámu Páně sv. Filipa a Jakuba 
27. 12. 2014  – 18.30 hodin - Žehnání vína – kulturní dům

Kalendář kulturních,  
sportovních a společenských akcí v roce 2015

  LEDEN 
   3. 1. 2015 Koncert Pěveckého sboru Dvořák 
  17.00 hodin v Kostele
   3. 1. 2015 Tříkrálová sbírka 
 10. 1. 2015 Dětský karneval
 17. 1. 2015 Farní ples
 24. 1. 2015 Rodičovský ples

  ÚNOR 
   7. 2. 2015 Šibřinky
 14. 2. 2015 Fašanková obchůzka

  BŘEZEN 
 28. 3. 2015  Robfest - rockový festival

  KVĚTEN 
   1. 5. 2015       Předhodové zpívání
 2.-3. 5. 2015    Hody 
 16 .5. 2015      Košt vín
 23. 5. 2015      Memoriál Karla Bartoše v šachu 

  ČERVEN
 20. 6. 2015   Memoriál J. Přikryla – turnaj starých pánů

  ČERVENEC 
 18. 7. 2015    Červencová noc

  SRPEN 
 29. 8. 2015   Hospoda cup

  ZÁŘÍ 
   5. 9. 2015     Vaření trnek

  PROSINEC
    5. 12. 2015 Žákovský Mikulášský turnaj v šachu 
 5.-6. 12. 2015 Vánoční výstava prací žáků ZŠ a ZUŠ
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a  Uherský Brod), tak území, kde začínají dominovat ovocné 
destiláty. 

Organizace Region Slovácko se snaží koordinovat rozvoj, 
propagaci a  prezentaci cestovního ruchu v  turistické oblasti 
Slovácko. Navázání užší spolupráci na úrovni MAS Východní 
Slovácko a  Centrálou cestovního ruchu Východní Moravy 
(případně i  s  Regionem Slovácko) při budoucím rozvoji 
cestovního ruchu je velmi žádoucí.

Celkově lze konstatovat, že území MAS se nachází v poměrně 
přírodně i kulturně atraktivní poloze, která ale prozatím nebyla 
příliš turisticky využívána, kvůli čemuž se i  objevují rezervy 
v budování potřebné turistické infrastruktury a  služeb. Svým 
charakterem se jedná zejména o  území vhodné pro rozvoj 
šetrných forem cestovního ruchu (agroturistika, pěší, cyklo 
a hipoturistika, gastroturistika apod.). 

Důležitým prvkem slováckého venkova je lidová architektura. 
Protože Dolní Němčí patří k  obcím, ve  kterých zbylo velmi 
málo příkladů tradičního lidového stavitelství, jsou udržované 
staré domky vzácné. Taková je například chalupa č.p. 287 
v  Krátké  ulici, která spolu s  přilehlou hrušní utváří idylické 
zákoutí. Není náhodou, že tento kout obce je námětem kreseb 
žáků základní školy a také vhodným objektem pro kolemjdoucí 
fotografy a náhodné turisty. I proto patří dík majitelům domku 
za jeho příkladnou údržbu a ochranu typické venkovské zeleně.

Foto: Petr Slinták  

Životní prostředí
Celé území MAS spadá do  povodí řeky Moravy a  úmoří 

Černého moře. Problémem území je nedostatečná hladina 
podzemních vod, která je způsobena geologickou skladbou 
flyšového podloží (problematická je situace např. v  Suché 
Lozi a  Korytné). Geologicky je území tvořeno především 
flyšovým pásmem Západních Karpat. Flyš se skládá především 
z  pískovců a  jílu, které tvoří sedimentární vrstvy. Kvůli 
geologické skladbě jsou na území zaznamenány i sesuvy půd. 
Úrodnost území tvořených na flyšovém podkladě je poměrně 
nízká, problematická je i  špatná retenční schopnost - flyše 
neumožňují dostatečnou propustnost a  vsakování vod. Vyšší 
úrodnost půd je především v oblasti kolem Uherského Brodu, 
kde jsou více hlinité.

Polovina obcí se potýká s  větrnou erozí, která vytváří 
problémy pro hospodářství i  život. Intenzivnější zemědělská 
produkce navíc usnadňuje větrnou i  vodní erozi půd 
a  kontaminuje chemickými látkami již tak malé zásoby 

podzemních a povrchových vod. Intenzivní problémy s větrnou 
erozí jsou zaznamenány v obcích Bánov, Bystřice p. Lop., Suchá 
Loz, Nivnice, Korytná, Dolní Němčí. Nebezpečí větrné eroze 
způsobuje i likvidace nebo malá údržba některých stromořadí.

Z  hlediska koeficientu ekologické stability dosahuje 
celé území hodnoty 0,83 – což svědčí o  území intenzivně 
využívaném z  hlediska zemědělství a  přírodní ekosystémy 
zde mají již oslabené autoregulační mechanismy. Nejhorší 
je v  tomto ohledu situace především v  obcích Dolní Němčí 
(0,05!), Vlčnov (0,17) a Nivnice (0,23). 

Na kriminalitu má vliv zejména existence silnic I/50 a I/54, 
ale také komunikace vedoucí přes hraniční přechod Březová 
– Nová Bošáca. Na  nich je zaznamenáván zvýšený tranzit 
kriminálně činných osob a  pachatelů protiprávního jednání, 
kteří po  spáchané trestné činnosti téměř okamžitě opouští 
Českou republiku. Na obou silnicích I. třídy, které usnadňují 
tranzit přes území, je častá nepřiměřená rychlost jízdy. 
Důsledkem je zvýšená dopravní nehodovost.

Výsledky ankety MAS mezi obyvateli území
Zatímco ve  Slavkově zná nějaký projekt MAS Východní 

Slovácko 85 % dotázaných a v Horním Němčí 60 %, v Dolním 
Němčí je to pouze 8 % Důvodem je buďto (ne)zájem obyvatel, 
nebo způsob prezentace projektů ze strany realizátorů a MAS.

Nejvíce nespokojeni jsou obyvatelé obcí se zaměstnaností 
a vznikem pracovních míst (za spíše špatnou nebo nedostatečnou 
považuje situaci 73 % respondentů) a s kvalitou bydlení (61 %). 
Již méně jsou nespokojeni s  konkurenceschopností místních 
podnikatelů, se stavem péče o krajinu a s cestovním ruchem; 
u  všech těchto kategorií je však nespokojeno více než 40 % 
respondentů.

Na  svých obcích si respondenti z  ostatních obcí zdaleka 
nejvíce cení kvalitního životního prostředí (41 % dotázaných), 
jehož předpokladem je především okolní krajina. S výrazným 
odstupem následují sousedské vztahy (18 %), objekty občanské 
vybavenosti (18 %), doprava (infrastruktura i  bezpečnost; 
17 %) a  kulturního dědictví, tradic a  společenských akcí (16 
%). Také obyvatelé Uherského Brodu uváděli poměrně často 
životní prostředí (40 %), i  když nejvíce oceňují dopravní 
infrastrukturu (48 %). Dále ve  větší míře zmiňovali kulturní 
zařízení a kulturní akce (30 %) a volnočasovou infrastrukturu 
(aquapark, zimní stadion, hvězdárnu; 27 %), tedy skutečnosti 
související zejména s  vybaveností města. Sousedské vztahy 
oceňuje pouze 10 % respondentů. Do  budoucna by se 
v  ostatních obcích mělo nejvíce investovat do  zaměstnanosti 
a  vzniku pracovních míst, kvalitního bydlení, zázemí pro 
volný čas, veřejných prostranství, životního prostředí a  péče 
o krajinu. 

Obyvatelé obcí se liší v názorech na investice do zdravotní 
péče (chtějí je především obyvatelé Uherského Brodu, obyvatelé 
ostatních obcí výrazně méně) a do péče o krajinu, aktivit občanů 
a  cestovního ruchu. Investice do  životního prostředí uváděli 
ve  srovnání s  jinými obcemi častěji respondenti z  Dolního 
Němčí, Bystřice pod Lopeníkem a  Nivnice. Oblast péče 
o krajinu je významná především pro respondenty z Nivnice 
a Suché Lozi, nepříliš důležitá je pro obyvatele Horního Němčí, 
Březové, Korytné a Strání.

Konkrétně MAS Východní Slovácko by mohla dle názorů 
respondentů podnikání podpořit zejména prostřednictvím 
dotací (tuto možnost uvedly všechny podniky, které odpověděly 
na tuto otázku, kromě jednoho). Informační servis by přivítaly 
tři čtvrtiny podniků, společnou propagaci dvě třetiny.

(dokončení příště)
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Výročí televizního Slovácka
Není mnoho televizních pořadů, které by nezestárly 

a  po  letech by je dramaturgové z  archivů nevytahovali jen 
pro vyplnění programu či prezentaci pamětnických kuriozit. 
Úspěšný seriál Slovácko sa nesúdí se začal natáčet už před 
čtyřiceti lety a patří mezi výtvory, které zůstávají živé dodnes.

Snad tomu napomohl i fakt, že se nejednalo o dílo dobově 
prvoplánové, což v polovině 70. let hrozilo kdejakému výtvoru 
tehdejší televizní produkce. V případě adaptace textů slováckého 
spisovatele Zdeňka Galušky šlo o  sérii filmových humoresek, 
jež byly situovány do  prostředí tradiční slovácké vesnice. Její 
svérázný duch ze seriálu ostatně jen sálá. Prosadit zdánlivě 
staromilskou tematiku mezi dramaturgy Československé 
televize přitom nebylo jednoduché. Tehdejší pracovník redakce 
zábavných pořadů brněnského studia dr.  Jan Mervart, který 
natáčení seriálu inicioval, popisuje schvalovací procesy takto:

„Vycházel jsem ze situace, v  níž se sice od  zábavných 
pořadů vyžadovala tzv. společenská angažovanost, ale zároveň 
šlo o  oblast takříkajíc ´lehké můzy´. Navíc se tehdy přísně 
dbalo, aby krajská studia přísně vycházela ze zázemí svého 
kraje a aby přitom respektovala snahu o vytváření tzv. lidové 
zábavy (bůhsuď, jak si ji tehdejší šéfové představovali, ale to 
je teď vedlejší). Tato kritéria splňovala Galuškova předloha 
poměrně dobře, takže jsem byl přesvědčen, že projekt uspěje 
a projde příslušným (a vskutku nejednoduchým) schvalovacím 
procesem vcelku hladce. Zvláště, když Zdeněk Galuška svými 
úsměvy a vystupováním napomohl k  tomu, že byl předběžně 
přijat, i  když si v  Praze neodpustili připomínky, že příběhy 
nejsou ze současnosti, a že se odehrávají v době první republiky, 
ba některými kořeny sahají až do Rakouska-Uherska, což není 
pro naše diváky žádoucí. A  že by se měly odehrávat třeba 
v  družstevních kravínech. Když jsme tuhle námitku jakžtakž 
odrazili, schvalovatelé prosadili alespoň změnu názvu Slovácko 
sa súdí na Slovácko sa nesúdí, protože naši lidé se přece mohou 
vždycky domluvit! Nu což.“

Jak dokládají Mervartovy vzpomínky otištěné ve  Věstníku 
Historicko-vlastivědného kroužku v Žarošicích (2010), realizace 
seriálu byla komplikovaná nejen dramaturgicky, ale i technicky. 
Snaha o kvalitní adaptaci výtvarně náročné série šesti povídek 
vedla k tomu, že se ČST Brno obrátila s nabídkou spolupráce 
na  státní  filmovou produkci. Geografická poloha zlínského, 
resp. tenkrát gottwaldovského, studia tomu nahrávala. I  díky 
koprodukci brněnské televize s podnikem Krátký film Praha, 
pod nějž ateliéry na Kudlově spadaly, se Galuškovo Slovácko 
nakonec mohlo natáčet s  dostatečným technickým zázemím 

a  rozpočtem. Ačkoli bylo z  původní představy třináctidílné 
série v polovině 70. let realizováno pouze šest povídek, výsledná 
série předčila očekávání. Zásluhu na  tom měly i  scénáře 
napsané Jaroslavem Dietlem. Mimořádně úspěšný literát byl 
sice v tehdejší době ještě v nemilosti, ale zástupci brněnského 
studia jeho spolupráci na projektu přes odpor pražské centrály 
nakonec prosadili. Galuškovy krátké povídky tak mohly být 
rozpracovány do dramatické podoby půlhodinových filmových 
humoresek. To samozřejmě vyžadovalo úpravu situací 
i  dialogů, neboť něco jiného znamená napsat knížku a  něco 
jiného komediální scénář. I přesto, že se pro plánované natáčení 
uvažovalo o  svěření režie protežovanému Jiřímu Sequensovi, 
nebo naopak v té době upozaděnému Jiřímu Menzlovi, kvalitní 
dramatizace Jaroslava Dietla se ujal režisér brněnské televize 
a  zlínský rodák Petr Tuček. I  to byl jeden z  důvodů, proč 
věhlasný scenárista Dietl nebyl nakonec v  titulcích uveden. 
Méně známému tvůrci z  regionu prý Dietl nedůvěřoval 
a  v  anonymitě chtěl zůstat rovněž vzhledem ke  své tehdejší 
profesně komplikované situaci. Je dost možné, že po premiéře 
šestidílné série televizních povídek svého rozhodnutí litoval. 
Ihned po  odvysílání se totiž seriál Slovácko sa nesúdí stal 
jedním z nejoblíbenějších pořadů Československé televize. 

I po tolika letech od jeho vzniku se nabízí otázka, proč se tak 
vlastně stalo? To, že vzniklo televizní dílo nadčasové hodnoty, 
bylo dáno nejen kvalitní úrovní jeho technické produkce, ale 
též výbornou atmosférou, která natáčení provázela. Základnou 
filmařů se stalo slovácké město Hluk a  již zmíněné zlínské 
ateliéry na Kudlově. Odtud však štáb zajížděl do dalších vesnic 
po  celém Slovácku, neboť najít vhodné exteriéry bylo už 
v polovině 70. let obtížné. Jak Zdeněk Galuška tehdy na adresu 
modernizujícího se Slovácka říkával: „Už je to tu samý brizolit!“ 

Hledání vhodných lokací pro vytvoření časoprostoru staré 
slovácké vesnice vyžadovalo pátračskou trpělivost a  následně 
též efektivní produkci. Trochu filmařiny si díky tomu zakusili 
nejen obyvatelé výše zmíněného městečka položeného kolem 
tvrze hejtmana Šarovce, ale také lidé z  Blatnice, Ostrožské 
Lhoty, Hradčovic nebo Záhorovic. Mimo jiné se natáčelo též 
ve Vacenovicích nebo v Petrově u Strážnice. Seriálu prospěla 
i skutečnost, že se pro tento televizní projekt podařilo sehnat 
kvalitní a  hodnověrné herce, ať už z  pražských divadel, 
z regionálních scén či ze Slovenska. Před kamerou samozřejmě 
excelovali představitelé hlavních rolí Jozef Kroner a  Oldřich 
Velen. Mistrovské výstupy však předvedli i  Jiří Somr, 
Miroslav Středa, Michal Dočolomanský a Stanislav Zindulka. 
Z  představitelek ženských rolí pak můžeme zmínit například 
Terezii Hurbanovou-Krónerovou nebo Vlastu Peterkovou. 

Zcela nepřehlédnutelný pak byl představitel otce 
Mrňúsa, slovenský herec Adam Matejka, kterého 
diváci mohli dříve spatřit v oscarovém filmu Obchod 
na korze (1965). Takto na natáčení, během kterého 
se štáb častokrát pobavil a  herci si s  vesničany 
dosytosti připili i nemálo zazpívali, vzpomíná herec 
Jaroslav Tuček: 

„Režisér seriálu Petr Tuček mě obsadil 
do  roličky vesnického šohaje v  čižmách. V  Hluku 
na  sedláckém dvoře, pod noční oblohou a  v  záři 
lamp jsem na  smrdutém hnojišti sváděl zápas 
s  držitelem Oscara, vynikajícím hercem Jozefem 
Kronerem: ´Poslyšte, mladý kolego, to ňa nemožete 
takto pocapkávat po  košuli, lapni ma pod krkem, 
vyzdvihni do luftu a švácni se mnú do tých sraček!´ 

´Mistře, to nemožu!´
´Co bys nemohl, možeš, šak si za to platěný!´“ 

Nepřehlédnutelnou figurou je i energický 
gazda Mrňús v podání Adama Matejky
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Výčet herců, kteří svými dialogy hodnověrně pronášenými 
ve slováckém nářečí, přispěli k úspěchu seriálu, by byl dlouhý. 
Vedle nich by se však nemělo zapomínat ani na  naturščiky 
– tedy venkovany, kteří byli k  herecké účasti na  natáčení 
přizváni. V seriálu se objevilo mnoho lidí z Hluku i z několika 
vesnic. Jedna taková vzpomínka, jak ji zmiňují autoři článku 
v  Hluckých novinách (2/2014), je na  filmování svatby 
ve Svatobořicích-Mistříně:

„Na  starém dvoře typickém pro slováckou vesnici byly 
stoly plné vdolečků, pečených kuřat a pití, tak jak to v těchto 
oblastech má být. Svatebčanům bylo řečeno, aby se chovali jak 
na opravdové svatbě. Tak všichni jedli, pili a pěkně se veselili. 
Ale záběry se napoprvé nenatočily tak, jak si to pan režisér 
představoval. Musely se opakovat a  svatebčané pokračovali 
v jídle a pití. Když filmaři zjistili, že občerstvení ze stolů neustále 
mizí, doplnili poslední zásoby vdolečků a  kuřat a  všechno 
pořádně osolili. Od  té chvíle už neměl nikdo chuť na  takové 
jídlo a hodování...“

Mezi mnoha scénami, jež už od té doby stačily zlidovět, je 
také jedna hromadná s kradením krále. Jak v článku otištěném 
ve  Slováckém deníku (10. 7. 2013) popisuje publicista Pavel 
Bohun, ačkoliv šlo nakonec o kratičký záběr, filmaři jej točili 
celé dopoledne. Vavřinec Mitáček z  Hluku k  natáčení tehdy 
přizval členy národopisného krúžku z  Dolního Němčí. Tak 
se jednu sobotu vypravila do Hradčovic skupina mladíků, mezi 
které patřil i tehdy osmnáctiletý František Kadlček:

„V autobusu bylo veselo. To ale nikdo netušil, co nás čeká, 
až přijedeme do hradčovické hospody, kde filmový štáb sídlil. 
Režii se totiž vůbec nelíbily naše dlouhé vlasy, a tak nás hned 
celou bandu ostřihali. Jedině současný ředitel školy v Březové 
Ludva Zimčík, se nenechal... Filmaři pak silnici směrem 
na Drslavice vysypali hlínou, aby na ní vytvořili hliněný mlat, 
železné zábradlí mostu zamaskovali papírovou maketou, aby 
vypadal, jako kamenný, a šlo se na věc. Byli jsme poschovávaní 
za keři u silnice. Zpoza nich jsme vyběhli ke královské družině 
a začali krále strhávat z koně. Zbytek únosu už filmaři zvládli 
střihem. Každému z  nás pak vyplatili honorář 172  korun. 
Peníze jsme ale domů nepřinesli. Z autobusu jsme šli rovnou 
do  hospody a  tam jsme je všechny propili. Pro nás to byla 
výhra, pro hospodu také, a sobota byla tím pádem kompletně 
zabitá. Dopoledne jsme točili, odpoledne pili.“

A  co na  to říkali rodiče krojovaných komparzistů? Jak 
vzpomíná Marie Ježková, tehdejší vedoucí krúžku Dolněmčan, 
rodiče mladíků jí přišli poděkovat za  to, jak byli jejich synci 
pěkně ostřihaní. Panovala totiž doba dlouhých vlasů a dostat 
vlasatce pod nůžky bylo skoro nemožné.

Výrazným prvkem seriálu byla i  lidová hudba, kterou 
představovala hlucká cimbálová kapela Dolňácko s primášem 
Jožkou Poláchem. Muzika se poměrně málo zapojovala 
do  přímého děje. Obrazem se nejvíc mihne v  takzvaných 
rámečcích, což byly záběry snímané přes sklo, orámované 
slováckým ornamentem. Tento dekorativní záběr prostředkující 
jakési scénické glosy k probíhajícímu ději je natolik výrazný, že 
bez něj si seriál snad ani nedokážeme představit. Když se dnes 
Hlučané dívají na  reprízy filmových povídek, tak nemohou 
mnohé muzikanty na  obrazových záběrech poznat. Uvolnit 
člověka z běžného zaměstnání bylo totiž i v době státem řízené 
ekonomiky občas problematické, a  tak v  některých situacích 
museli u nástrojů zaskočit lidé, kteří zrovna byli k dispozici. Tato 
malá filmová lež pak byla dotvořena studiovým playbackem, 
při němž ve speciálních partech vypomáhali též hráči zlínské 
filharmonie.       

Série televizních adaptací povídek Zdeňka Galušky byla 
koncipována tak, že jednotlivé díly mohly být uváděny 
samostatně. Pokud se tedy například na Mikuláše v programu 
objevilo avízo na  povídku nazvanou Nadílka, dramaturgové 
si mohli byt jisti, že o diváky ten den nebude nouze. Podobně 
tomu bylo i  u  dalších dílů: Parohy, Hody, Polénko, Divadlo, 
Medicína. Seriál se stal natolik úspěšný, že v  80. letech bylo 
rozhodnuto natočit dalších šest epizod. Ty ovšem na původní 
sérii plně navázaly jen námětem a představiteli některých rolí. 
Realizační štáb se pozměnil a  snížení rozpočtu znamenalo 
např. to, že se většina scén natáčela v  ateliérech v  pražské 
Hostivaři. Na  výsledku je to znát. Obě televizní série mají 
poněkud rozdílnou estetiku i  atmosféru. Diváckou oblibu 
si přesto celý seriál zachovává dodnes. Nestárne stejně jako 
knižní humoresky Zdeňka Galušky. Na dvanáct půlhodinek nás 
přenáší do sympatické, byť poněkud zkrášlené reality starého 
Slovácka, kde se lidé přeli, odpouštěli si, súdili se i nesúdili. 

Petr Slinták

Strýci Pagáč a Klásek v podání Jozefa Krónera  
a Oldřicha Velena se stali ikonami seriálu 

Naše soliterní stromy
Dolní Němčí leží na  západním okraji Karpat, které se 

v  oblouku táhnou přes Dolněmčí na  východ ještě stovky 
kilometrů až do Rumunska. Hrubou podobu okolí Dolněmčí 
dalo vrásnění, které proběhlo před miliony lety. Naše krajina 
je tedy stará. Čas ji obrousil a  stala se pokojnou a  mírnou.V 
naší dolině je kromě toho přívětivé klima a všude kolem bohatá 
černozem. Místo jako stvořené pro život. To už se ale nějakých 
pár tisíc let ví. Pohyby litosférických desek a klima dali základ, 
živí tvorové a rostliny přizvukovali a člověk začal hospodařit. 
Tak se stalo, že žijeme v  zemědělské žírné krajině mezi poli 
a lány.
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ZŠ a ZUŠ
Vážení rodiče a přátelé školy,
opět se po  třech měsících setkáváme na  stránkách 

Zpravodaje. V  době, kdy budete tento článek číst, bude již 
minulostí 21. ročník Vánoční výstavy. Jsem přesvědčen, že 
program sestavený z  výtvarných prací, hudebních, literárně 
dramatických i  tanečních vystoupení stejně jako v  minulých 
letech příjemně a  nenásilně nabudil vánoční atmosféru a  že 
někteří z vás si vzpomněli, jak účinkovali v době, kdy byli ještě 
„žáky školou povinní“. Vy, kteří chodíte do školy sportovat, jste 
jistě ocenili výměnu oken v obou tělocvičnách. Určitě mně dáte 
za  pravdu, že to velmi pozitivním způsobem ovlivnilo pobyt 
v těchto prostorách.  

Stejně jako v minulosti, i nyní dáváme na těchto stránkách 
prostor jednotlivým akcím našich žáků, ať už v rámci základní 
či umělecké školy, školní družiny i  školního klubu. Pokud 
můžete, pohodlně se usaďte a příjemně si počtěte.

Přeji všem pokojné prožití adventní doby, hodně 
zdraví, spokojenosti a  také osobních i  pracovních úspěchů 
v nadcházejícím roce 2015.

Mgr. Milan Kvasnička, ředitel školy

. Záložka do knihy spojuje školy – Moje oblíbená 
         kniha 5.A, 5.B

Žáci 5. ročníku naší školy se zúčastnili československého 
projektu Záložka do  knihy spojuje školy – Moje oblíbená 
kniha. Tento projekt vyhlašuje Národní pedagogická knihovna 
Komenského v  Praze ve  spolupráci se Slovenskou knižnicou 
v  Bratislavě. Naší partnerskou školou se stala ZŠ a  MŠ 
Šarovce. S partnerskou školou jsme navázali kontakt a pustili 
se s nadšením do práce. V hodinách pracovních činností žáci 

Způsoby obhospodařování se měnily. Jak se obhospodařovalo 
záleželo na  mnoha faktorech: na  nástrojích či technice, 
na  výkyvech podnebí, na  tom, zda zvířata byla ustájena či 
nikoliv, na  režimu atp. Po  různých způsobech hospodaření 
v minulých dobách zůstaly v krajině více či méně nějaké stopy, 
svědkové. Jedni z  těchto svědků jsou nám neustále na  očích, 
aniž si to možná uvědomujeme. Jsou jimi solitérní stromy 
v lánech. Na Gálce, na Kaménkách, či třeba na Pajsarůvce stojí 
9 solitérních stromů. Je jich pár, ale znamenají mnoho ať už jste 
kdokoli. Pokud jste rostlina, můžete klíčit pod jejich korunami, 
kde se neoře. Pokud jste živočichem, dávají vám potravu. Pokud 
jste ptákem, spočinete v jejich korunách. Pokud jste myslivcem, 
máte na  nich posedy. Pokud jste na  procházce, je pro vás 
měřítkem, možná i cílem. Pokud jste lokálním patriotem, je pro 
vás symbolem. Pokud jste projektantem územního plánování, 
nazýváte je interakčními prvky důležitými pro rovnováhu 
v  krajině. Tyto významy a  jistě mnohé jiné mají naše polní 
hrušky. Jeden z významů, kvůli kterému byly pravděpodobně 
zasazeny však už ztratily. Byly hraničními stromy a nebylo jich 
9, ale mnohem víc.

Jak to vypadalo si možná ještě někdo pamatuje. Ale co bylo, 
bylo, důležité je, co bude. Solitérní stromy jsou ostrovy stálosti 
(alespoň po delší čas, než je ten lidský) v proměnlivé zemědělské 
krajině pro všechny její obyvatele včetně lidí. Stromy nás 
propojují nejen s minulostí, ale také s budoucností. Rozhodli 
jsme se tedy stromům nás všech prospět a  pro začátek jsme 
jeden z nich přihlásili do programu Zdravé stromy pro zítřek, 
který zaštiťuje nadace Partnerství. Nadace v  tomto programu 
platí certifikované arboristy (odborníky přes stromy), aby 
ošetřili vybrané stromy. Výběr stromu probíhá na  základě 
přihlášení, posouzení odborníky z  Arboristické laboratoře 
působící pod Mendelovou univerzitou v Brně a výběru komise 
Nadace Partnerství.

K ošetření byla přihlášena hruška na obzoru honu Kaménka 
a  ve  středu 22.10. 2014 přišli posoudit její zdravotní stav 
a vitalitu arboristé z Arboristické laboratoře.

O  tom zda dojde k  odbornému ošetření se dozvíme 
na  začátku roku. Správně provedené ošetření stromu je věc 
náročná, jak po odborné stránce, tak finanční, takže doufáme, 
že Hrušce bude dopřáno. Našim stromům přejme vše nejlepší.

  Pavla Mudráková
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vyráběli pro své slovenské kamarády záložky. Ve  vlastivědě 
jsme si vyhledali na  mapě obec Šarovce a  zjistili, že nás dělí 
185 km. Zjistili jsme si také polohu, povrch, vodstvo a  další 
informace z této oblasti. Koncem října jsme vyrobené záložky 
spolu s pohlednicemi a propagačními materiály o našem kraji 
odeslali slovenským žákům. Také my jsme obdrželi balík ze 
Slovenska. Záložky využíváme v  hodinách čtení. Pohlednice, 
letáčky jsme vystavili na nástěnce a budeme k nim postupně 
přidávat další zajímavosti ze Slovenské republiky. V navázaném 
přátelství budeme dále pokračovat. 

Mgr. Marcela Horká

. Beseda „Příběhy bezpráví“
Ve  čtvrtek 13. 11. naši školu navštívil Ziggy Horvath. 

V rámci projektu „Příběhy bezpráví“ připravil pro 9. a 8. ročník 
besedu na  téma „Rok 1989 a  sametová revoluce“, jelikož byl 
přímým účastníkem listopadového dění. Besedu prokládal 
písněmi Karla Kryla a svou vlastní tvorbou. Svým zajímavým 
povídáním a  písněmi vtáhl žáky do  doby, která předcházela 
sametové revoluci. Z  ohlasu žáků byla beseda zpestřením 
výuky dějepisu.

Mgr. Hrobařová, Mgr. Stojaspalová

. Můj děda je včelař
Začalo to knížkou o  medvídkovi “Lumír včelaří “, kterou 

Matěj přinesl do naší třídy už v  loňském školním roce. Řekl, 
že si v ní rád čte a  jeho děda je také včelař. Letos na podzim 
pan Břetislav Lebloch do naší třídy přišel, aby nám o životě včel 
povyprávěl a velkým překvapením pro nás bylo, když přinesl 
i úl! Moc pěkně nám vysvětlil, ze kterých částí se skládá, kdo 
v  něm žije a  pracuje. Že jsou včelky pilné, jsme věděli, ale 

netušili jsme, kolik má včela dělnice práce, co umí a  musí 
vykonat, než přijde medobraní a vytáčení medu. Po celou dobu 
vyprávění děti dávaly velký pozor a  pan včelař jim ochotně 
odpověděl na  všechny jejich otázky. Na  závěr jsme ochutnali 
i  velmi dobrý med. Ještě jednou děkujeme panu Leblochovi 
za hezkou besedu o včelách. Líbila se nám moc!

Mgr. Jana Pacholová a děti z II.B

. Volby ve 4. třídě
V pátek 10. září měli čtvrťáci jiný den. Protože v naší třídě 

probíhaly volby, učili jsme se v multimediální učebně. Spojili jsme 
si český jazyk a matematiku, v matematice jsme hledali skryté 
živočichy a rostliny, kteří se ukryli do hádanek. Děti počítaly 
příklady a ve výsledcích hledaly skrytá slova. Z vlastivědy už 
děti vědí, co jsou to volby, tak jsme si takové volby uspořádali 
i v naší třídě. Nejdřív se děti rozlosovaly do skupin a vymyslely 
si název své strany a  pak tvořily svůj volební program. Jako 
voliči si prostudovaly volební programy ostatních stran a šlo se 
volit. Členkám volební komise se děti prokázaly svými průkazy 
voliče a vhodily volební lístky do volební urny. Volby proběhly 
bez potíží a skončily vítězstvím Strany pro vše, která ve volbách 
získala 10 hlasů a svým volebním programem oslovila nejvíce 
voličů. Je dobré, že si to děti mohly zkusit a za zhruba 8 let, až to 
budou moci vyzkoušet naostro, budou vědět, jak na to, jenom 
s tím rozdílem, že na prostudování volebních programů budou 
mít víc času

  Mgr. Jana Špaňhelová

. Exkurze - Obecní úřad Dolní Němčí
Letos se žáci třetí třídy učí v prvouce o naší obci, a protože 

se chtěli dozvědět něco víc o tom, kdo se o obec stará, vydali 
se ve čtvrtek 20. 11. 2014 na místní obecní úřad. Zde nás mile 
přivítal pan starosta Ing.  František Hajdůch a  představil se 
nám i pan místostarosta Josef Tinka. Děti se usadily a pozorně 
poslouchaly pana starostu. Dozvěděly se, o  co všechno se 
obecní úřad stará, kolik zde pracuje zaměstnanců a  jaká je 
jejich náplň práce. Prohlédli jsme si také jednotlivé kanceláře, 
místo odkud je vysíláno hlášení místního rozhlasu i  obřadní 
síň, kde většina dětí nebyla poprvé. Děti také panu starostovi 
řekly, co se jim v  naší vesnici líbí, ale i  co by chtěly zlepšit. 
Protože jejich přáním, mimo jiné, bylo i zlepšit dětská hřiště, 
odnesly si od pana starosty úkol, nakreslit hřiště, jaké by chtěly 
mít. Než jsme se rozloučili, děti dostaly malý dárek a sladkost. 
Děkujeme panu starostovi a  všem zaměstnancům obecního 
úřadu za příjemně strávený čas a zajímavé povídání.

Mgr. Ludmila Beníčková a žáci III. třídy



11Dolněmčanský zpravodaj

. Etická výchova
Ve  čtvrtek 30. října 2014 se v  Zaháňském salonku Senátu 

Parlamentu ČR v Praze konalo slavnostní vyhlášení výsledků 
a předání ocenění soutěže Programu podpory etické výchovy 
pro rok 2014. Slavnostní vyhlášení je jednou z forem, jak vyjádřit 
oceněným školám uznání za jejich práci. Se zástupci úspěšných 
škol se při této příležitosti setkali také europoslankyně 
Michaela Šojdrová a  senátor Petr Šilar. Program podpory 
etické výchovy vyhlašuje Nadační fond Josefa Luxe každoročně 
od roku 2001. Za toto období ocenil desítky škol, které se věnují 
výuce etické výchovy. Součástí ocenění je vždy i finanční dar 
–  nadační příspěvek. Naše škola se zapojila do  programu již 
počtvrté a v letošním roce získala příspěvek 15 000 Kč. Ocenění  
od předsedkyně  Správní rady a zakladatelky NFJL paní Věry 
Luxové  a  koordinátora Programu podpory etické výchovy 
Mgr.  Jan Šimáčka převzali p.  řed. Mgr.  Milan Kvasnička 
a vyučující etické výchovy Mgr. Ľubica Ježková.

Mgr. Ľubica Ježková

. Ze sportu
10. 10. 2014 jsme se po  dlouhé době zúčastnili známého 

branného závodu v Ostrožské Lhotě Partyzánský samopal. Počasí 
vyjít lépe nemohlo a závodníci si jej vážně užívali. V konkurenci 
228 závodníků se náš tým (Arnošt Mikulička, Adéla Kročová, 
Nela Uhříčková, Jan Talský) umístil na  krásném 10. místě ze 
48. Dne 12. 11. 2014 se žáci naší školy zúčastnili 43. ročníku 
střeleckých závodů v  Havřicích. Školu reprezentovali Arnošt 
Mikulička, Martin Bartoš, Michal Valko, David Kadlček, David 
Nemrava a Kristýna Holzerová. Naši střelci vybojovali skvělou 
první příčku v družstvech. Největším střeleckým tahounem byl 
David Kadlček. Všem zúčastněným gratulujeme.

Mgr. Jindřich Kvasnička

. Stolní tenis
23. 10. 2014 se chlapci ze školního kola umístění na prvních 

místech v každé kategorii zúčastnili okresního kola ve stolním 
tenisu v Kunovicích. Mladší žáci po vítězstvích nad ZŠ Ostrožská 
Lhota, Uherské Hradiště – sportovní a  Kunovice U  pálenice 
postoupili až do finále, kde nakonec podlehli družstvu Vlčnova 
a tím si zajistili titul vicemistra okresu. Sestava: Přemysl Bobčík, 
Adrian Uher a Martin Kvasnička. Starší chlapci to měli rozjeto 
stejně dobře a  po  vítězstvích nad Kunovicemi, Vlčnovem 
a Bojkovicemi se probojovali až do finále, kde znovu narazili 
na Vlčnov. Ovšem tentokrát prohráli a obsadili v konkurenci 
10 škol krásné 2. místo. Sestava: Ondřej Kučera, Antonín 
Uher a  Tomáš Schuster. Gratulujeme ke  skvělým výsledkům 
a děkujeme za reprezentaci školy. 

Mgr. Milan Kvasnička

. Zážitková škola – Všemina
Ve dnech 13. – 15. 10. 2014 se 25 žáků 9. ročníku zúčastnilo 

zážitkové školy finančního vzdělávání ve  Všemině. Pod 
vedením lektorů pracovali žáci ve  skupinách, do  kterých se 
předem rozdělili. První den absolvovali žáci trasu za pomoci 
GPS a plnili při ní různé úkoly, přičemž si procvičili týmovou 
spolupráci. Během druhého dne dostali žáci zadání, které 
museli rozluštit, aby se dozvěděli téma na  natáčení filmu 
o finanční gramotnosti. Po rozluštění zadání, napsání scénáře 
a  dokončení dalších potřebných věcí se vrhli na  samotné 
natáčení. Poslední den jednotlivé týmy pod vedením svých 
lektorů dokončili filmy, následně prezentovaly fotky a zážitky 
z celého pobytu. 

Mgr. Edita Buršík Jinková



12 Dolněmčanský zpravodaj

Z činnosti ZUŠ od září do prosince 2014

Ve  školním roce 2014/15 pracuje od  měsíce září na  ZUŠ 
v Dolním Němčí 17 plně aprobovaných pedagogů, kteří vyučují 
celkem 234 žáky. Umělecké vzdělávání nabízíme rovněž 
na odloučených pracovištích v Horním Němčí, Strání, Vlčnově 
a Šumicích. Podle nového ŠVP se vzdělávají žáci 1. -3. ročníku. 

V  oboru výtvarném, pod vedením Aleny Růžičkové, 
navštěvuje letos naši ZUŠ celkem 59 dětí ve  4 odděleních 
výtvarného oboru, a to 1 oddělení v Horním Němčí (17 žáků) 
a  3 v  Dolním Němčí (42 žáků). Velmi důležitou událostí 
v životě ZUŠ bylo provedení úprav prostor k výuce výtvarného 
oboru. V září navštívili žáci muzeum ve Strážnici, kde proběhla 
naučná výstava s  názvem Podzimní práce a  řemesla na  vsi. 
Nejstarší žáci výtvarného oboru vymysleli projekt Nástěnná 
malba – téma ZOO a nádherně vyzdobili vestibul školy svými 
pracemi. Měsíc říjen a  listopad patřil ve  výtvarném oboru 
mimo jiné tvorbě prací a výrobků na soutěž Ledová královna 
a Cesta kolem světa, kterou vyhlásila naše škola. Oba podzimní 
měsíce byly rovněž typické houževnatou tvořivou přípravou 
Vánoční výstavy.

V  literárně-dramatickém oboru pracuje celkem 12 žáků, 
kteří jsou rozděleni do dvou skupin podle věku.  Tento obor vede 
Mgr. Hana Staňová. Dne 19. září 2014 proběhlo seznamovací 
soustředění žáků v  naší škole. Tato akce se uskutečnila již 
podruhé a  těší se velké oblibě mezi žáky. Děti se vypravily 
na  „neznámou planetu“ během jednoho odpoledne a  večera, 
překonaly těžká strádání, prokázaly odvahu i  zodpovědnost 
a  všechny společně - jako jeden tým, zachránily nejen jim 
svěřená „miminka“, ale také všechny místní obyvatele. 
V průběhu října a listopadu se děti aktivně připravovaly na svá 
vystoupení v prosinci (návštěva dětí v MŠ a důchodců v DPS, 
Vánoční výstava, Akademie a  recitace na vánočním koncertě 
ZUŠ). 

Nejaktuálnější akcí LDO bylo představení, které se 
uskutečnilo dne 1. 12. 2014, kdy většina žáků literárně-
dramatického oboru zažila své první veřejné vystoupení. 
Publikum tvořily děti z místní mateřské školy, které tak měly 
možnost zhlédnout dvě krátká představení. Starší žákyně 
připravily a  sehrály autorské vystoupení O  koních a  dobrém 
srdci, ve  kterém dokázaly, že když má někdo dobré srdce, 
dokáže zařídit i  malé zázraky. Mladší děti pak předvedly 
zdramatizovanou pohádku Miloše Macourka O  Kateřince 
a tlustém červeném svetru.

Taneční obor navštěvuje od září celkem 28 dětí. Z toho 18 
v  Dolním Němčí a  10 na  odloučeném pracovišti ve  Strání. 
Vyučující DiS. Klára Tvrdoňová seznamuje své žáky se základy 
tanečních technik a rozvíjí jejich taneční praxi. 

Dne 29. listopadu 2014 se uskutečnilo v  prostorách školy 
soustředění žáků tanečního oboru, které se již stává tradicí. 
Je to dobrá příležitost, jak doladit vystoupení na plánovanou 
Vánoční výstavu a  Akademii, ale rovněž je toto soustředění 
důležité i pro tvorbu choreografie na soutěž tanečního oboru 
na  jaře 2015. Tato soutěž byla vyhlášena MŠMT a  zapojí se 
do ní naše nejmenší tanečnice. 

V hudebním oboru je přihlášeno celkem 135 žáků, z toho 52 
žáků navštěvuje výuku na odloučených pracovištích ve Strání, 
Vlčnově a v Šumicích. Hudební obor posílil od září BcA. Radek 
Hais, který vyučuje hře na  housle. Nově začala vyučovat hře 
na kytaru Bc. Michaela Pavelková ve Strání, kde je velký zájem 
o tento nástroj. Žáci se podílejí na všech obvyklých akcích školy, 
jako jsou v nejbližší době: Vánoční výstava, Akademie, třídní 
besídky, Vánoční koncert a  nově i  koledování v  DPS Dolní 
Němčí. Ve  škole pracují dva soubory: kytarový soubor pod 
vedením Bc.  Michaely Pavelkové a  smíšený komorní soubor 
pod vedením Mgr.  Hany Miklášové. Všichni žáci hudebního 
oboru navštěvují povinnou hudební nauku a souborovou nebo 
komorní hru. Na  jaře 2015 se vybraní žáci zúčastní soutěží 
v sólovém zpěvu a ve hře na dřevěné dechové nástroje, což jsou 
soutěže vyhlášené MŠMT. Budeme velmi rádi, když se všech 
výše uvedených akcí zúčastní také rodiče, bez jejichž podpory 
by naše práce nebyla tak úspěšná. Jsme stále školou otevřenou, 
rodiče nás mohou kdykoli navštívit a po dohodě s vyučujícím 
se osobně zúčastnit výuky svých dětí. Všichni se velmi těšíme 
na  další společnou práci ve  školním roce 2014/15 a  všem 
přejeme do nového roku 2015 hlavně pevné zdraví.

Za kolektiv ZUŠ Mgr. Klára Kolajová 
zástupkyně ředitele pro ZUŠ
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stříháme a lepíme. Svými výrobky se taktéž pochlubíme svým 
rodičům a návštěvníkům na vánoční výstavě. Ve smajlíčkové 
družině se i letos staráme o křečka Sofinku a dva šneky africké 
Pata a Mata. 

Letos navštěvuje školní družinu 98 dětí od  1. do  5. třídy. 
Z tohoto důvodu máme 4 oddělení- 1. odd. Synčáková Simona, 
2. odd. Tomancová Jiřina, 3. odd. Tomíková Simona a 4. odd. 
p. uč. Trtková Jana a Králíková Miroslava. 4. oddělení se podle 
počtu dětí spojuje s 1. - 3. oddělením. 

Tímto děkujeme všem rodičům za  projevenou důvěru, 
se kterou nám svěřují jejich ratolesti. Děkujeme také všem 
sponzorům a dárcům za dárečky, hračky pro děti. Přejeme Vám 
krásný adventní čas, hodně zdraví a rodinné pohody. 

Simona Synčáková, vedoucí školní družiny

. Školní klub
Ve  školním klubu, který působí při naší základní škole, 

zahájilo v září svoji činnost rekordních 22 zájmových kroužků. 
K  novinkám, které nabízí tento školní rok, patří kopaná, 
kreativní kroužek a  francouzština. Tyto kroužky jsou určeny 
žákům 1. i  2. stupně. S  některými kroužky se žáci dostanou 
i  mimo naši obec, jak tomu bylo také 11. listopadu, kdy 
přírodovědný kroužek Pantoflíček navštívil Ekocentrum 
Chrpa v Uherském Brodě, kde na žáky čekal výukový program 
o zvířátkách.

Aktuální nabídka zájmových kroužků je také na webových 
stránkách školy (www.zsdolninemci.cz).

Mgr. Jana Trtková

. Školní družina
Začátek roku je za námi a máme tady zase Vánoce.  Za ty 

tři měsíce školního roku jsme s  dětmi vůbec nelenili. Máme 
za sebou hromadu akcí a činností. 

Navštěvujeme pravidelně tělocvičnu, školní hřiště, dvůr, 
bazén a už jsme byli i v sauně.  

Děti ze školní družiny také oslavily svůj oblíbený svátek 
Halloween. Celé odpoledne soutěžily v  různých disciplínách, 
např. hod gumovou rukavicí, sběr bradavic pro ježibabu, 
let na  koštěti, přenos dušiček a  mnoho jiných úkolů na  toto 
téma. Na  závěr nesměla chybět tolik očekávaná diskotéka 
a samozřejmě sladká odměna pro všechny upíry, čerty, ježibaby, 
duchy,…

Od začátku roku trénují  smajlíčkoví tanečníci svoje taneční 
vystoupení, které předvedou na  vánoční výstavě a  akademii 
ZUŠ. Letos předvede své umění pět párů tanečníků. Při 
výtvarných a pracovních činnostech poctivě tvoříme, malujeme, 



14 Dolněmčanský zpravodaj

Z dění v mateřské škole
Pomalu se blíží konec kalendářního roku a s ním nejkrásnější 

období - čas Vánoc a  my bychom vás chtěli touto cestou 
seznámit s tím, co se doposud v naší mateřské škole událo a co 
nás ještě do konce kalendářního roku čeká.

V měsíci září do naší MŠ zavítalo divadlo Šikulka se svými 
loutkovými pohádkami. Děti se na divadelní představení těšily 
a tak jako vždy si pohádky velmi užily. 

Koncem září jsme absolvovali výlet do  skanzenu v  areálu 
Modrá, kde jsme si společně prohlédli dřevěná roubená obydlí, 
ve  kterých v  dávné době žili naši předkové. Současně jsme 
měli možnost pozorovat zvířata (kozy, prasata, oslíka, slepice, 
králíky), která se v tomto areálu volně pohybují, což bylo pro 
děti příjemným zpestřením. Dále jsme v tomto areálu navštívili 
„podvodní svět“ Živá voda, kde jsme se seznámili se živočichy 
obývajícími řeku Moravu. Paní průvodkyně dětem velmi 
přijatelnou formou vyprávěla o životě ryb, vysvětlovala mnohé 
neznáme - např. „proč mají ryby kníry“, „čím se živí“, „jak se 
jednotlivé druhy jmenují“ ... Výlet se nám všem velmi líbil, 
počasí nám přálo, domů jsme se vraceli s  pocitem příjemně 
prožitého dne.

V podzimním období byla v naší mateřské škole zahájena 
výstavba přírodní zahrady, která je financována z  Fondu 
operačního programu MŽP ČR a  finančních prostředků 
obce. Naše nová zahrada poskytne dětem hlubší prožitek 
v podobě různých aktivit, které budou zaměřeny na objevování  
nových zkušeností, na  hry s  přírodními materiály  (vodou, 
půdou, pískem…) a  na  péčí o  faunu a  floru. Současně bude 
dětem maximálně přibližovat prvky reálné přírody, jejichž 
prostřednictvím bude podporováno ekologické myšlení 
a  spoluzodpovědnost člověka za  stav životního prostředí. 

Prostřednictvím různých činností si děti osvojí potřebné 
poznatky, dovednosti a návyky a vytvoří si nové a dostatečné 
základy klíčových kompetencí potřebných pro další etapy 
života. Moc se na novou zahradu všichni těšíme.

Měsíc říjen byl v naší MŠ ve znamení „kouzlení“. V tomto 
období nás navštívilo Duo Waldini a Magické divadlo Katonas 
se svými kouzelnickými vystoupeními. Nejvíce se nám líbilo 
představení Katonas, kdy pan kouzelník s dětmi velmi pěkně 
spolupracoval, „vykouzlil“ různá zvířátka, karty, deštníky,.. 
celé představení bylo napínavé a  zábavné. Děti byly nadšené 
a  „čarování“ pana kouzelníka odměňovaly spontánně 
bouřlivým potleskem.

V  měsíci říjnu jsme uskutečnili exkurzi na  mysliveckou 
chatu sdružení Lanka, kde nám pan Tinka a pan Skopal ukázali 
trofeje různých volně žijících zvířat.  Děti se také dozvěděly 
mnoho nových informací o  výcviku loveckého psa, měly 
možnost pozorovat psa v  akci jako je aportování, plavání 
a plnění různých pokynů. Tato exkurze byla pro nás všechny 
velmi  zajímavá. Koncem měsíce října se v  kulturním domě 
Rozkvět konala výstava poštovních holubů, které jsme se také 
zúčastnily. Děti měly možnost pozorovat holuby a dozvědět se 
informace o jejich životě a sportovních úspěších.

V měsíci listopadu děti z tanečního kroužku pod vedením 
paní učitelky Lucie Pochylé a  Jarmily Vlkové zatančily 
a zazpívaly v kulturním domě Rozkvět na besedě s důchodci. 
Tato akce byla velmi pěkná, dojemná a  mnohým babičkách 
a  dědečkům se v  oku zaleskla i  slza. V  měsíci listopadu  
k  nám také přijelo divadlo Sluníčko se svými pohádkami 
–   O perníkové chaloupce, O červeném klubíčku a O slepičce 
a  kohoutkovi. Opět jsme byli spokojeni, pohádky se našim 
dětem velmi líbily.

A co nás ještě do konce kalendářního roku čeká? Začátkem 
prosince nás navštíví děti ze Základní školy Dolní Němčí  
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Rok v krúžku
Zima a  konec roku bývá časem rozjímání, rekapitulujeme 

vše, co se v celém roce událo, co se povedlo, nebo co by se dalo 
ještě vylepšit. Krúžek Dolněmčan měl v  letošním roce velmi 
nabitý program. V následujících řádcích si můžete přečíst, co 
vše jsme prožili a co bychom rádi v budoucnu uskutečnili.

Rok 2014 jsme začali fašankovou obchůzkou po  dědině, 
na  kterou plynule navázala večerní zábava s  pochováváním 
basy. Další masopustní veselí nás čeká v  sobotu 14. února 
2015. Nadcházející fašankový den bude probíhat jinak, než 
bylo doposud zvykem. Maskový průvod letos nebude obcházet 
všechny domy, ale budou určena stanoviště, na  kterých se 
v  předem stanovenou dobu průvod objeví spolu se svým 
krátkým vstupem. Celý harmonogram průvodu soubor brzy 
zveřejní. Večer se můžete těšit na tradiční fašankovou zábavu 
a s ní spojené pochovávání basy. Budeme rádi, když se přijdete 
podívat na některé ze stanovišť a naladíte se s námi na večer.

se svými pohádkami. Poté k  nám jako každoročně zavítá 
„čertovská družina“ s Mikulášem a anděly. Tato návštěva bývá 
spojována nejen s radostí a očekáváním dárků ale i s obavami. 
Děti Mikuláši zazpívají, zarecitují, slíbí svoji poslušnost 
a za odměnu dostanou sladkou mikulášskou nadílku.

V  měsíci prosinci se opět zapojíme svými výtvarnými 
výrobky do  akce - vánoční výstavy, kterou pořádá Základní 
škola Dolní Němčí.  Zde rovněž vystoupí děti z  tanečního 
kroužku a  tím zpříjemní sváteční předvánoční atmosféru. 
Rodiče si na  této výstavě mohou prohlédnout nejen výrobky 
dětí z jednotlivých tříd MŠ ale i výrobky keramického kroužku.

V  tomto měsíci, již naladěni vánoční atmosférou, se 
uskuteční v  jednotlivých třídách naší MŠ vánoční setkání 
s rodiči. Na tomto setkání  děti předvedou svým rodičům co se 
v MŠ již naučily, zazpívají, zarecitují a  společně s rodiči vyrobí 
dáreček pro své nejbližší. Na  vánoční dílničky se děti vždy 
velmi těší, je pro ně radostí přivítat ve své třídě své nejmilejší 
a strávit s nimi společné chvíle. 

Koncem měsíce prosince pojedeme za  kulturou do  Uh. 
Brodu, kde na  nás čeká divadlo se svojí pohádkou Vánoční 
hvězda. Toto představení nás již pomalu přenese do vánočního 
času a  všichni se budeme těšit na  Vánoce a  společné chvíle 
v kruhu svých rodin. 

Chtěly bychom touto cestou poděkovat rodičům dětí, 
partnerům a zřizovateli naší mateřské školy OÚ Dolní Němčí 
za  vstřícnost a  dobrou spolupráci, popřát klidné a  spokojené 
Vánoce, pevné zdraví a štěstí v nadcházejícím roce 2015. 

Za kolektiv zaměstnanců mateřské  školy  
Blanka Nováková
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Na  jaře kluci z  krúžku obcházeli tanenčnice a  galánky při 
velikonoční obchůzce. Již několik let zajíždějí v časných ranních 
hodinách i do několika sousedních obcí.

První květnový víkend proběhly Hody s  právem. Staršími 
stárky byli Karel Stojaspal a Petra Vaškových, mladšími stárky 
pak Vítězslav Ondrašík a Michaela Jančová. I když to nejdříve 
vypadalo na  déšť, počasí nakonec vydrželo a  průvod mohl 
vyrazit bez zdržení až na obec pro hodové právo. Při večerní 
zábavě nás opět doprovodila osvědčená Cimbálová muzika 
Rubáš z  Buchlovic a  dechová hudba Dolněmčanka. Příští 
hody s  právem budou až v  roce 2016. Doufáme, že se přidá 
více krojovaných. Možná bude dělat stárka i někdo, kdo není 
členem krúžku. Byli bychom moc rádi.

V  červenci jsme uspořádali VII. ročník Pečení chleba 
Na Muzeu. Upekli jsme přes 40 bochníků chleba a prodali jsme 
všechno sádlo i se škvarky. Zájem lidí nás stále utvrzuje v tom, 

že v této akci budeme pokračovat i nadále. Také jsme vystoupili 
na Slavnostech bratrství Čechů a Slováků na  Javořině. Počasí 
bylo ideální a  jsme rádi, že jsme se mohli představit na  této 
velké události, která má tradici mnoho desítek let.

Srpen byl měsícem, kdy jsme nejen vystupovali 
na  Folklorním dni ve  Slavkově, ale také jsme uspořádali 
Fotbalový turnaj mezi folklorními soubory. Zúčastnili se NK 
Dolněmčan, FS Olšava, FS Rozmarýn a FS Javorina. Po turnaji 
jsme pak poseděli v areálu zahrádkářů a fyzicky náročný den 
jsme zakončili zpěvem a tancem.

V  září jsme jako každoročně vyrazili na  Slavnosti vína 
a  otevřených památek do  Uherského Hradiště, kde jsme 
reprezentovali  naši obec i krúžek v průvodu, zatančili  jsme 
také v  Galerii Slováckého Muzea a  na  Masarykově náměstí. 
Děkujeme všem, kteří nás přišli podpořit do  průvodu nebo 
na některé z našich vystoupení.
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Mužský pěvecký sbor Dolněmčané
Ohlédnutí za rokem 2014

Po  roce je tu opět předvánoční doba, doba ohlédnutí, 
bilancování a  hodnocení právě končícího roku. Pro mužský 
sbor přichází, dá se říct, nejkrásnější období v  roce, kdy se 
za  vůně skořice a  hřebíčku při svařeném víně, řízné chuti 
čerstvé slivovice a  dobrého uzeného zkouší vánoční koledy. 
A  při tom všem dochází na  nejedno zamyšlení se nad tím, 
co jsme  za poslední rok společně prožili, kde jsme všude byli 
a také co nového nás čeká v roce příštím.

Šestý rok trvání mužského sboru nebyl alespoň co do počtu 
vystoupení nijak vyjímečný než předchozí roky. Letos máme 
za  sebou, přičtu-li ještě vystoupení plánované až do  konce 
roku, 25 vystoupení, což odpovídá našemu každoročnímu 
průměru. První třetinu roku bych rozdělil na dvě zcela odlišné 
části. Zatímco v prvním případě bylo účinkování na tradičních 
akcích, jako je Ples seniorů, Fašank či Předhodové zpívání, pro 
nás zcela běžnou rutinou, tak ve  druhém případě si mužský 
sbor tak trochu odskočil z  pole lidové písně na  pole písně 
duchovní, kde se společně se scholou Nekonečno a CM Cifra 
nacvičovalo a  nakonec i  vystupovalo na  třech charitativních 
koncertech nazvaných Koncert pro Gabču. Bylo to v kostelech 
ve  Zlíně, Uh. Hradišti a  Uh. Brodě. Byla to pro nás všechny 
velká zkušenost, jak co do  výběru repertoáru, tak i  prostorů 
ve  kterých koncert probíhal. Výsledek myslím stál za  to, což 
mohou potvrdit všichni ti, kteří se měli možnost těchto koncertů 
zúčastnit. Nejnáročnější akcí pro nás, alespoň co se týče 
organizace, bylo Předhodové zpívání, letos za účasti mužských 
sborů z Buchlovic, Dubňan, Hluku a Kunovic a CM Strýci ze 
Strání. Tato akce byť ještě nová - proběhl teprve pátý ročník - 
se v průběhu času bez problémů zařadila do kulturního dění 
v obci, kde si našla snad již pevné místo. Jsme totiž přesvědčeni, 
že o úspěchu akce rozhoduje především kvalita programu, kde 
účinkující mužské sbory nejenom prostřednictvím síly lidové 
písně nenechají nikoho z  diváků klidným. Jsme také rádi 
za  naše publikum, které se rok od  roku rozrůstá a  utvrzuje 
nás v tom, že má smysl takové akce pořádat.Druhou polovinu 
roku jsme zahájili účinkováním na  tradičním Pečení chleba 
na  muzeu pořádaném Národopisným krúžkem Dolněmčan. 
Za  vůně a  chuti čerstvě upečeného chleba namazaného 
čerstvým sádlem s cibulí měla lidová písnička zase jinačí šmak.

Koncem července se mužský sbor zúčastnil devátého 
ročníku Lopenických slavností pořádaných na vrcholu Velkého 
Lopeníku obcemi z obou stran Bílých Karpat. Byli jsme zde již 
potřetí.Jedná se o  akci co do  rozměrů mnohonásobně menší 
než Slavnosti bratrství na Javořině, ale o to víc krásnější. 

V  měsíci říjnu pomohli vybraní tanečníci z  krúžku při 
fotografování projektu nazvaném „Tradiční svatba a  kroj 
v Dolním Němčí“, která zobrazuje rekonstrukci svatební kroje. 
Projekt připravili PhDr. Petr Slinták a MgA. Petra Hajdůchová.

Na  konci měsíce října také proběhl pro zájemkyně z  řad 
krúžku „kurz“ pentlení, které nám ukázala paní Ludmila 
Tinková. Za vše jí velmi děkujeme.

Podzim byl tedy již volnější a my jsme se mohli připravovat 
na akce, které nás ještě čekají, z těch nejbližších uvádím:

21. prosince 2014 - Vánoční koledování Na  Muzeu (jako 
     host vystoupí CM Rozmarýn a ŽS Čerešňa z Újezdce)

14. února 2015 - Fašanková obchůzka a  večerní zábava  
      s pochováváním basy

2. května 2015 – Hody
červen/červenec - Pečení chleba

Co plánujeme do budoucna?
V  příštím roce bychom rádi vycestovali na  některý ze 

zahraničních folklorních festivalů a  v  roce 2016 budeme 
oslavovat půlstoletí od založení krúžku. 

Závěrem bych Vám za členy krúžku chtěla popřát příjemné 
prožití svátků vánočních a do roku 2015 hodně štěstí, zdraví, 
pohody, elánu a úspěchů. 

Za NK Dolněmčan Mgr. Taťána Milošová
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Škoda jen, že není u  nás více propagovaná, určitě stojí 
za návštěvu. V srpnu jsme zpívali na Noci otevřených sklepů 
v Blatnici. Začátkem září jsme se vydali na náš letošní nejdelší 
zájezd, a  to do  Pohořelic za  Brnem, kde proběhlo setkání 
mužských a ženských pěveckých sborů. Dále nás čekaly Slanosti 
vína v Uh. Hradišti, kde jsme společně s tetičkama, krúžkem, 
dechovkou a představiteli obce v rámci této regionální exhibice 
prezentovali naši obec. Snad jen díky tomu, že v Hradišti bylo 
ten den v bečkách více vína než vody, která nás až do desáté 
hodiny notně skrápěla, byla akce opět podařená.

Období sběru hroznů sbor zakončil účinkováním 
na blatnickém vinobraní, kde nás pozval místní mužský sbor. 
Před nedávnem nás pozval mužský sbor z  Hrubé Vrbky - 
této „mekky“ horňácka - na  Katerinské zpívání. Za  účasti 
deseti sborů ze Slovácka a  skvělého publika měla tato akce 
velmi krásnou atmosféru podtrhlou vůní zvěřinového guláše 
a pravé horňácké slivovice. Jak jsem již uvedl v úvodu, teď nás 
čeká adventní a  vánoční období, kde plánujeme vystoupení 
na  Vánoční výstavě v  Základní škole, Předvánočním zpívání 
v  muzeu Na  Mlýně, na  Štědrý den jdeme tradičně zpívat 
do DCHB našim seniorům, na Boží hod zase zpíváme koledy 
společně se scholou v  kostele na  hrubé a  koncem roku se 
zúčastníme Žehnání vína v našem kulturním domě.

Jménem mužského pěveckého sboru Dolněmčané Vám 
všem děkuji za dosavadní podporu a přízeň a přeji Vám pokojné 
prožití vánočních svátků a novoročních oslav a do nového roku 
hodně zdraví, štěstí, osobních i pracovních úspěchů.

Za MPS Dolněmčané   
Martin Matuš

TETIČKY
Týden po  vaření trnek už tradičně jedeme do  Hradiště 

na Dny vína. Dva dny před slavností pršelo, nevypadalo to že 
přestane. Měly jsme obavy, jestli se vůbec sejdeme. I v sobotu 
ráno pršelo, odjezd byl v  půl osmé, ale stějně přišly všechny 
tetičky. Na  stanovišti ve  Vinohradské ulici byly připraveny 
veliké stany, všichni se schovali. 

Kolem deváté vyšel průvod pod deštníkama, my jsme byly 
ve  vlňákoch, ale když se přišlo ke  kasárnám, pršet přestalo. 
Region Bílé Karpaty, kam patříme, má stanoviště v Galerii, kde 
probíhá program. 

V  poledne už svítilo slunce, zvedla se i  nálada, a  tak se 
zpívalo. Po občerstvení (oběd vozí zaměstnanci OÚ za nama 
do Hradiště) jsme čas do odjezdu strávili před Galerií při naší 
dechovce. Odjezd domů kolem třetí hodiny. 

25. listopadu, na  svátek sv. Kateřiny pořádaly tetičky 
kateřinskou zábavu. Tato bývala každý rok až do  70. let. 
Tetičky se snaží navázat na  tuto tradici. K  tanci i  poslechu 
hrála Dolněmčanská pětka, zpívali chlapi Dolněmčané a také 
Tetičky. Slovem to vtipně spojoval

František Šmíd, člen ženského pěveckého sboru. Kolem 
desáté jsme se pomalu rozcházeli, mnozí musí ráno do práce, 
hlavně muzikanti. 

Ale nejen tyto akce organizují Tetičky. Podařilo se nám 
obnovit starý zvyk, putování Panny Marie, hledání noclehu. 
Před lety se tento konal v Dolněmčí. V jednotlivých ulicích se 
scházely skupinky žen a vždy po devět večerů přenášely obraz 
do  domu a  vykonávaly pobožnost. Když jsme tento návrh 
přednesly našemu panu faráři Petrovi, souhlasil, a  tak tuto 
pobožnost konáme v adventu v kostele. 

Také staré zapomenuté mariánské písně tetičky 
povzpomínaly, otec Petr z nich udělal zpěvník a tyto se zpívaly 
při májových pobožnostech. Starší generace tyto pobožnosti 
pamatují a vděčně je přijímají. 

                  Marie Ježková

Tony Hybler "Hipish" z  Dolního Němčí  
se stal mistrem Moravy a  Slezska v  rádiem 
řízených modelů aut. Přesněji Serpent Cobra 
E Buggy v meřítku 1:8, poháněno střídavým 
motorem. Seriál šesti závodů RC Hobby 
Racing Cup 2014 se jel na  terénní dráze 
ve Skřípově u Opavy.                    

Blahopřejeme.



19Dolněmčanský zpravodaj

KST Dolní Němčí
soutěžní ročník 2014/2015

Po  krátké letní pauze jsme se vrátili na  podzim tohoto 
roku znovu za  zelené stoly a  zahájili tak další mistrovskou 
sezónu 2013/2014. Stejně jako v  předcházejících sezónách 
bylo přihlášeno za náš oddíl stolního tenisu KST Dolní Němčí 
celkem 9 mužstev. V  mužských kategoriích reprezentuje naši 
obec 7 družstev („A“ až „G“) a  2 žákovská družstva. Před 
posledními 2 koly první poloviny mistrovských soutěží začala 
výborně naše družstva mužů „A“, „D“, „E“ a družstva starších 
a  mladších žáků, kteří okupují první příčky svých soutěží. 
Dovolte mi, abych Vás krátce informoval o  dosavadních 
vystoupeních našich mužstev.

 Naše „A“ družstvo mužů po sestupu z 3. ligy si dalo za cíl 
bojovat o mistrovský titul divizní soutěže a pokusit se o návrat 
do ligové soutěže. Před sezónou jsme vyhlíželi návrat z Nového 
Zélandu dolněmčanských odchovanců Iva Mikulce, Miroslava 
Janči a Pavla Daňka. První dva jmenovaní se nevrátili a zůstali 
na  Novém Zélandu. V  průběhu sezóny se vrátil pouze Pavel 
Daněk, který vypomáhá našemu „B“ mužstvu. Na  počátku 
sezóny se bez těchto hráčů musel oddíl obejít již ve  druhém 
soutěžním ročníku, což představuje velké oslabení pro 
jednotlivá mužstva. „A“ mužstvo přesto plní funkci jednoho 
z  hlavních favoritů soutěže, kdy se od  úvodu divizní soutěže 
pohybuje na prvních příčkách mistrovské tabulky. Jako jediné 
mužstvo doposud neokusilo hořkost porážky a  prozatím 
ztratilo pouze body za  3 remízy (Orel Zlín, TJ Holešov, TJ 
Fryšták). V  dosavadní tabulce patří našemu mužstvu 3. 
příčka za zisk 30 bodů – 6 výher, 3 remízy. V posledním kole 
nastoupili naši hráči na  stolech 1. týmu TJ  Fryšták, kde se 
bojovalo o  první příčku divizní soutěže. Utkání bylo velmi 
vyrovnané a  nakonec skončilo spravedlivou remízou. I  díky 
této remíze obě jmenovaná mužstva přišla o  dosavadní 
prvenství a předskočilo je mužstvo z Valašského Meziříčí. Právě 
v posledním dvoukole přivítají naši hráči na domácích stolech 
toto vedoucí mužstvo. V tomto utkání se rozhodne o tom, kdo 
bude vstupovat do odvet z prvního místa. Do druhé poloviny 
soutěžního ročníku je pro naše mužstvo pozitivním faktem, 
že většinu utkání bude hrát na  domácích stolech. Lídrem 
našeho „A“ mužstva je Karel Orlovský, který doposud pouze 
ve 2 utkáních prohrál (procentuelní úspěšnost výher 93.55 %) 
a  dokonce porazil i  doposud neporaženého celé soutěže A. 
Topiče z  TJ Fryšták, jenž v  minulé sezóně hrával ještě první 
ligu za  sousední KST Zlín. Dalšími hráči nastupující za  „A“ 
mužstvo jsou Dušan Kubeš – 73,33 %, Luděk Jančář – 59,26 %, 
Jan Sadílek – 28,57 %.

„B“ družstvo mužů jako tradiční účastník divizní soutěže 
se po několika letech potkalo opět s „A“ mužstvem. Prozatím 
jim patří 10. příčka za 16 bodů (2 výhry, 1 remíza, 6 proher). 
Po  špatném začátku sezóny posílil tým navrátilec z  Nového 
Zélandu Pavel Daněk, který od  7. kola pravidelně nastupuje. 
I díky jeho výkonům získalo mužstvo další cenné body, které 
budou jistě důležité při závěrečném zúčtování. Jako velmi 
smolné utkání se ukázala těsná domácí prohra s  týmem 
TJ  Kunovice „A“, se kterým prohráli v  poměru 10:8. V  „B“ 
týmu se daří i  nadějnému Miroslavu Bičanovi, který věkem 
staršího žáka má lichotivou 50 % úspěšnost a získal 13 cenných 
vítězství v nejvyšší krajské soutěži. Za „B“ mužstvo nastupují 
dále Martin Kučera, Jakub Matějíček a Zdeněk Fibichr. 
„C“ družstvo si po  postupu do  Krajské soutěže I. třídy dalo 

za cíl zachovat si příslušnost ve druhé nejvyšší krajské soutěži 
i pro příští sezóny. V dosavadní tabulce jim patří 10. místo (16 
bodů – 1 výhra, 4 remízy, 4 prohry). Jako smolné lze považovat 
zejména 4 remízy po  nadějně rozehraných utkáních a  lze je 
hodnotit jako velkou ztrátu při letošním bodovacím systému 
v  krajských soutěžích, tj.  4 body za výhru, 2 body za  remízu 
a 1 bod za prohru. Stejně jako naše „B“ družstvo čekají naše 
hráče (Miroslav Bartoš, Jiří Borýsek, Milan Ježek, Jan Ježek) 
záchranářské boje. 

V  regionálních soutěžích reprezentují naši obec celkem 4 
družstva. Nejvyšší regionální soutěž – RP 1. třídy hraje naše „D“ 
družstvo, kterému patří v dosavadní tabulce 5. místo za zisk 24 
bodů (4 výhry, 2 remízy, 4 prohry). Vzhledem k tomu, že díky 
reorganizaci krajské soutěže 2. třídy, bude z nejvyšší regionální 
soutěže postupovat až 6 mužstev, má naše „D“ mužstvo 
v  letošním ročníku postoupit do  vytoužené vyšší soutěže. 
Výborně si vede v regionální soutěži i naše „E“ družstvo hrající 
RP II. třídy, která se rovněž nachází na postupové 2. příčce za 32 
bodů - 7 výher, 1 remíza, 2 prohry. „F“ družstvu hrající RP III. 
třídy patří 9. příčka a „G“ družstvu hrající základní soutěž RP 
V. třídy 12. příčka. V  těchto družstvech dostávají příležitost 
především junioři a  nadějní žáci našeho oddílu, kteří sbírají 
cenné zkušenosti v mužských soutěžích.

Velmi úspěšně zahájili sezónu i naši žáci, kteří již tradičně 
patří k  nejlepším mužstvům okresní soutěže. Starší žáci („A“ 
– Bičan Miroslav, Ondřej Kučera, Adam Ďubašík, Antonín 
Uher, Robin Jurásek) vykročili za obhajobou titulu suverénně. 
Po  základní části soutěže (skupina 1. liga), kterou bez jediné 
prohry ovládli, si i v nadstavbě udržují letošní neporazitelnost. 
Velký úspěch dosáhli i naši  mladší žáci („B“ - Přemysl Bobčík, 
Adrian Uher, Matyáš Bobčík, Martin Baroň), kteří v základní 
části soutěže nastupovali ve skupině 2. ligy, ve které obsadili 2. 
místo a zajistili si tak postup do nadstavbové části právě účast 
v 1. lize, kde nabírají zkušenosti s dalšími 5 nejlepšími mužstvy 
včetně našich starších žáků („A“).  

Do posledních zápasů první poloviny soutěže a odvetných 
utkání svých mistrovských soutěží budou mužstva našeho 
oddílu vstupovat s cílem udržet dosavadní postavení, u „A“, „E“ 
se pokusit získat titul přeborníka divize a regionální soutěže II. 
třídy a obhajoba žákovského titulu okresního přeborníka.

Výsledky mistrovských soutěží lze sledovat na internetových 
stránkách www.ping-pong.cz (krajské soutěže)  a www.pinec.
net (regionální soutěže, včetně regionálního přeboru žáků).

Oddíl stolního tenisu KST Dolní Němčí si dovoluje pozvat 
všechny příznivce stolního tenisu na  již tradiční „Vánoční 
turnaje“ ve  stolním tenise, jenž proběhnou v  tělocvičně ZŠ: 
v  úterý dne 23. 12. 2014 ve  14.00 hod. se uskuteční turnaj 
neregistrovaných žáků a  žákyň, ve  středu dne 24. 12. 2014 
v  09.00 hod. se uskuteční turnaj neregistrovaných mužů 
a veteránů, v neděli dne 28. 12. 2014 v 16.00 hod. ve velkém 
sále kulturního domu v  Dolním Němčí bude zahájen již 
15. ročník turnaje „O  NEJLEPŠÍHO DOLNĚMČANA“ 
pod záštitou starosty obce Dolní Němčí za  účasti ligových 
odchovanců a nejlepších současných hráčů. 

Na výše plánované akce, jakož i na další mistrovská utkání 
všech mužstev našeho oddílu, jste srdečně zváni. Zároveň 
mi dovolte popřát našim příznivcům, sponzorům a  všem 
spoluobčanům příjemné prožití svátků vánočních a  úspěšný 
celý nový rok 2015.

 za KST Dolní Němčí,  Dušan Kubeš
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SPOLEČNÝ  HON NA  DROBNOU 

V sobotu dne 8. 11. 2014 proběhl  kruhový hon na zajíce. 
Počasí nám sice nepřálo, ale výsledek honu, což bylo 100 ks 
zajíců a  jeden bažant kohout, je vysvědčení za naši celoroční  
péči o zvěř v naší honitbě.

Josef Tinka

PODZIMNNÍ  SETKÁNÍ  S DĚTMI  
Z MATEŘSKÉ  ŠKOLKY  NA  MYSLIVECKÉ  

CHATĚ 

Myslivecké sdružení  Lanka  vyhovělo  žádosti  personálu  
mateřské školky  a uspořádalo  14. října  pro děti  jak prohlídku 
chaty, tak i  ukázku  trofejí s  malou přednáškou o  původu 
zvěře, která  se vyskytuje v  naší honitbě. Dále byl  malým  
školákům předveden výcvik našeho  národního plemene 
a  to Českého  fouska -  Bleska  z Březové  stráně. Přednášku  
a  výcvik psa provedl  předseda  MS Josef   Tinka  za spoluúčasti  
místopředsedy  Rostě  Skopala. Děti na  závěr dostaly nějaké 
sladkosti, které věnovalo  myslivecké sdružení.

Tinka  Josef
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Chovatelé poštovních holubů
Po  závodech starých holubů pokračovaly závody holoubat 

a v těchto závodech se umístili členové ZO CHPH následovně:

1. místo  ……. JEŽEK Antonín
2. místo  ……. KADLČEK Filip
3. místo  ……. KADLČEK Josef
4. místo  ……. STEHLÍK Tibor
5. místo  ……. KARAFIÁT Stanislav
6. místo  ……. DOHNAL Václav
7. místo  ……. BARTOŠ Radek

  Dále ve dnech 3. a 4. 10. 2014 se konalo u nás v Dolním 
Němčí celorepublikové zasedání a  školení posuzovatelů 
poštovních holubů v  přísálí Kulturního domu, kterého se 
zúčastnili i chovatelé z naši ZO CHPH a to KADLČEK Jaroslav 
a PĚRKA Jaroslav.

Také bylo pozváno 5 posuzovatelů ze Slovenska, abychom 
si upřesnili naše společné názory na  posuzování poštovních 
holubů. Na toto školení byl pozván i starosta obce Ing. František 
HAJDŮCH, který toto pozvání přijal a když mu bylo uděleno 
slovo, tak všechny přítomné přivítal a  přednesl o  naší obci 
a okolí dění jak o historii obce tak o  současnosti, které mělo 
velký ohlas od všech zúčastněných.

Dne 14. a  15. 11. 2014 se konalo školení posuzovatelů 
poštovních holubů Slovenské republiky na  Slovensku 
v  Terchové, na  které byli pozváni i  posuzovatelé poštovních 
holubů z  České republiky, kterého se zúčastnili za  České 
posuzovatele Dr. UHEREK Zdeněk a KADLČEK Jaroslav. Toto 
školení bylo na velmi vysoké úrovni po všech stránkách. 

Dále 31. 10. 2014 se konala výroční schůze ZO CHPH Dolní 
Němčí spojená z  výstavou poštovních holubů ZO CHPH, 

STŘELBY  MS  LANKA DOLNÍ  NĚMČÍ  NA  STŘELNICI  V  HLUKU

6. září na  střelnici  v   Hluku  panovala velice dobrá nálada 
a  velmi dobré počasí. Střelby provádíme každým rokem  
a  zároveň  je to cvičná střelba před každoroční  loveckou sezonou.  
Letos se nejvíc dařilo Martinu Cmolovi, na druhém místě skončil 
Zdena Kadlček a na třetím místě se umístil Josef Juřenčák. 

 Josef Tinka

PŘED  ZAZIMOVÁNÍ  AREÁLU  MS  - SPOLEČNÁ BRIGÁDA

ocenění  závodní  sezóny  ZO 
mistrovství  starých  holubů  2014
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na které byli vystaveni nejlepší holubi naší základní organizace 
a  kteří pak reprezentovali naši ZO na  oblastní výstavě, která 
se konala v Kněžpoli. Na tuto naši výroční schůzi byl pozván 
i starosta Ing. František HAJDUCH a toto pozvání přijal, také 
byly pozvány i manželky našich chovatelů. Po programu schůze 
dostal slovo i  starosta Ing.  František Hajduch, aby zhodnotil 
činnost naší ZO CHPH.

V  jeho projevu k  naší činnosti se vyjádřil velmi kladně 
a  popřál nám do  dalších let hodně úspěchů.  Po  programu 
schůze se konalo pro všechny pohoštění.

Ve dnech 22. 11. 2014 se konala oblastní výstava poštovních 
holubů v Kněžpoli, které se zúčastnili i nejlepší holubi našich 
chovatelů ze ZO CHPH Dolní Němčí  v počtu 12  ks. Na této 
výstavě se umístili holubi Kadlčka Josefa v kategorii  „A“ na 1 
a 2. místě a v kategorii  „C“ na 3. místě. Dále holub Kadlčka 
Jaroslava v kategorii „G“ na 8. místě a v kategorii „F“ na 16. 
místě holoubě chovatele Ježka Antonína. Ve výkonu za rok 2014 
se umístil holub Kadlčka Jaroslava na 1. místě v OS s 5.280 km, 
holub téhož chovatele ve výkonu za 2 roky se umístil na 3. místě 
s 9.034 km a za život 56 cen a 20.425 km.

Dále ještě jaké bylo „holubářské cestování po  Německu, 
Holandsku a Belgii“ manželů Jaroslava a Marie Kadlčkových. 
Vyjeli jsme v pondělí 22. 9. 2014 v ranních hodinách z Dolního 
Němčí přes Brno, Prahu a Rozvadov do Německa, Holandska 
a  Belgie. Pokud si někdo myslí, že zapne navigaci a  jede 
bez problémů je na  omylu a  to jsou samá omezení všude 
po dálnicích jak u nás v České republice tak i v zahraničí, a proto 
jsme si nemohli stanovit čas návštěv chovatelů, které chceme 
navštívit, tak jsme nikomu nedali žádnou zprávu o  návštěvě 
a jeli jsme zkrátka na náhodu, že tyto chovatele, které chceme 

navštívit, zastihneme doma a bylo jich hodně. Navštívili jsme 
několik světových vynikajících chovatelů např. Gebr. Herbots, 
Andre Roodhooft v Belgii, dále W.v.d. Berga, F.A.A. Strijkera 
v Holandsku a ještě několik vynikajících chovatelů a pak jsme 
se vraceli zpět přes Německo, kde jsme navštívili zase vynikající 
chovatele a to  K. H. Schmitze, Ernst Thiele, Alfreda Gleissnera 
a jiné. Po 6 dnech a najetí kolem 4000 km jsme se vrátili domů 
a ve zdraví. Počasí nám přálo, teplota tam byla kolem 20 °C, 
takže bylo velmi teplo a cesta byla pohodová a bez problémů 
a co bylo hlavní i když jsme nikoho neinformovali, že k němu 
přijedeme, tak jsme všechny tyto chovatele, které jsme chtěli 
navštívit jsme navštívili a  nebylo jich málo.Tak to by bylo 
v kostce asi všechno z naší cesty po holubářích západní Evropy.  
Jinak více na  www.kadlcek-pigeons.wz.cz.

Základní organizace chovatelů poštovních holubů přeje 
všem spoluobčanům radostné prožití svátků vánočních 
a do nového roku 2015 hodně zdraví, štěstí a spokojenosti.

Za ZO CHPH  Kadlček Jaroslav

školení  posuzovatelů  poštovních  holubů 
z  České  republiky  v  přísálí

výroční  členská   schůze  ZO

školení  posuzovtelů  na  Slovensku  v Terchové

návšteva  Gebr. Herbots  v  belgii

návštěva  v  belgii  u  Andre  Roodhoofta

návštěva  v  německu  u  pana  Gleißnera
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ZAHRÁDKÁŘI - konec sezóny
Máme za sebou další rok a můžeme tedy hodnotit  jaký pro 

zahrádkáře byl. Zda bylo počasí tak jako jsme si přáli, nebo 
nás opět příroda překvapila! Jestli se událo to, co jsme si slíbili! 
Zkrátka jestli to byl rok úspěšný?

Začali jsme v  lednu koštem slivovice a  to je jistě akce 
oblíbená. V únoru jsme na výroční schůzi zvolili nové vedení 
naší organizace. Zdá se nyní, že první rok celkem úspěšně 
zvládli.

Pak následovala Velikonoční výstava, kterou jsme připravili 
spolu s místní mateřskou školkou a základní školou. Podařilo 
se nám navodit tu správnou jarní a  velikonoční atmosféru. 
K  nejoblíbenějším akcím patří košt vína a  to hlavně díky 
velkému výběru dobrých vín, hudby, tance, klobásek a všemu 
co k tomu patří…

Novou akcí byl letos kurz aranžování, který jsme uspořádali 
po vzoru Nivnických zahrádkářů. Zúčastnilo se asi dvacet žen, 
které si vytvořily malé aranžmá na stůl.  A nesmíme opomenout 
zájezd! Na  ten se všichni těšili a  dlouho se přemýšlelo 
kam vyrazit! Nakonec zvítězil Rožnov pod Radhoštěm 
a Valašské zahrádkářské trhy. Tam jsme doposud ještě nebyli. 
Dopoledne jsme za  velmi nevlídného počasí prochodili 
po  stáncích s  rostlinkami, stromky, různými řemeslnými 
výrobky, burčákem, rybízovým vínem apod. Pak jsme vyjeli 
s  očekáváním lepšího počasí na  horu Radhošť. Nasedli jsme 
na  lanovku a vyjeli do mlhy, nahoře bylo ještě hůř. Někdo ty 
krásy podzimu šel radši sledovat z  tepla koliby, ale bylo i pár 
odvážlivců co vyrazili na túru směrem k soše Radegasta a dál 
k  vrcholu a  kostelu Cyrila a  Metoděje. Dolů opět lanovkou. 
A  to už nám pořádně vyhládlo, tak honem k nejbližší kolibě 
na večeři. Poseděli jsme a vyrazili na cestu domů.

Tím máme všechny úkoly splněny a můžeme oslavit konec 
další sezóny!
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Uzávěrka příštího čísla  
Zpravodaje bude 1. 3. 2015

PF 2015
Děkujeme za přízeň, kterou jste nám 

po celý rok věnovali a přejeme Vám 
příjemné prožití svátků vánočních  
a šťastný nový rok .

Redakce zpravodaje

Ceník a podmínky pro zveřejnění inzerce 
v obecním zpravodaji od 1. 1. 2015

Celá stránka - BA (180 x 265 mm) 2 500,- Kč
Celá stránka - CB (180 x 265 mm) 1 500,- Kč
1/2 stránky    (180 x 130 mm)    750,- Kč
1/4 stránky     (88 x 130 mm)    380,- Kč
Řádková inzerce  (180 x 20 mm)    200,- Kč
   Ceny jsou včetně DPH.
Inzerci předávejte v požadovaném rozměru ve formátech pdf, eps, jpg, tiff 

v tiskovém rozlišení 300 dpi (úrovně šedé). V příspěvcích do zpravodaje 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.
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Instalaceod 8 Kč
Krásné Vánoce a šťastný nový rok
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Lampionový  průvod

Divadlelní  představení   Dalskabáty  hříšná  ves
 aneb  Zapomenutý  čert

Společenský  večer  pro  seniory

Vítání  občánků

Otevírání  cyklostezky Dolní Němčí - Nivnice Společenský  večer  pro  seniory

Vánoční  výstava  žáků  ZŠ  a  ZUŠ

Taneční  vystoupení 
- Vánoční  výstava  žáků  ZŠ  a  ZUŠ

Setkání  2.  B  tř.  se  spisovatelkou   
A. Bartošíkovou


