Vážení spoluobčané,
i když podle počasí to tak nevypadá, pohled do kalendáře
nás nekompromisně upozorňuje, že do vánoc a konce roku už
moc času nezbývá. Je to také období, kdy hodnotíme končící
rok a snažíme se dokončit úkoly a předsevzetí z počátku roku.
V naší obci jsme se letos pustili do několika velkých akcí, které
věřím, že určitě zlepší kvalitu života v obci. Podle plánu jsme
dokončili výstavbu inženýrských sítí pro 15 rodinných domů
v prodloužení ulice Boršická. Současně byla dokončena celková
rekonstrukce komunikace, veřejného osvětlení a rozhlasu v této
ulici.
Dokončili jsme v termínu i opravu silnice v ulici Hlucká
pod hájkem. Začátkem tohoto měsíce byla dokončena
pokládka živičného povrchu v ulicích Na Okluku a Příční. Nyní
dokončujeme chodníky, vjezdy k domům a terénní úpravy. Také
tady jsme zmodernizovali veřejné osvětlení a rozhlas.
Děkuji všem obyvatelům za trpělivost při omezeních
vyvolaných těmito stavbami a věřím, že po dokončení prací,
na minulé komplikace rychle zapomenou.
Pro veřejnost asi nejméně viditelnou byla výsadba a výstavba
protierozních opatření v extravilánu obce. Bylo vysázeno přes
dva kilometry větrolamů (ve Dřínku, na Kaménce, na Babí
hoře a nad myslivnou), ve Dřínku vznikly dva mokřady
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a nad myslivnou byly vybudovány přehrážky pro zpomalení
a zachycení přívalových vod a stékající ornice.
Další stavbou, kterou sice financuje Státní pozemkový úřad,
ale po dokončení nám bude převedena do majetku, je polní
cesta C15 obcházející jižní část našeho katastru.
Na cca 3,5 km je už položen živičný povrch, nyní jsou
dokončovány krajnice a odvodnění. Celá stavba bude
dokončena do poloviny příštího roku.
Zatím se nám nepodařilo dokončit výstavbu druhé travnaté
plochy na fotbalovém stadionu, protože návrh sanace svahu
je složitější než projektant předpokládal. Po zpracování
konečného řešení sanace chceme stavbu na jaře dokončit.
V úvodu zpravodaje se ještě několika fotografiemi vracíme
ke slavnostnímu vyhlášení celostátního kola soutěže Vesnice
roku 2018, které se uskutečnilo v kulturním domě v sobotu
29. 9.. O přestávce vánočního koncertu 22.12. promítneme
reportáž z vyhlášení v Luhačovicích a předání cen u nás. Uvnitř
najdete i přehled připravovaných akcí do konce roku, na které
Vás všechny zvu.
Přeji Vám šťastné a klidné vánoce,
pevné zdraví, rodinnou i osobní
spokojenost v celém roce 2019.
Ing. František Hajdůch, starosta obce
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Z jednání Rady obce
Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů.

Výpis usnesení 81. schůze Rady obce konané dne 27. 8. 2018
v kanceláři obecního úřadu
Usnesení č. 81/2018/02
Rada obce Dolní Němčí schvaluje zařazení žádosti p. A. S.,
Uh. Brod o pronájem bytu v DCHB Dolní Němčí do seznamu
žadatelů.

a ZUŠ Dolní Němčí o situaci ve škole na začátku školního roku
2018/2019.
Usnesení č. 82/2018/03
Rada obce Dolní Němčí schvaluje výpověď nájemní smlouvy
p. V. B. na byt č.15, Školní 606, Dolní Němčí k 30. 9. 2018.
Usnesení č. 82/2018/04
Rada obce Dolní Němčí schvaluje žádost p. T. M. o pronájem
obecního bytu č.15 , Školní 606, Dolní Němčí od 1. 10. 2018
do 30. 9. 2020.

Usnesení č. 81/2018/03
Rada obce Dolní Němčí schvaluje zařazení žádosti p. B.
M., Dolní Němčí o pronájem bytu v DCHB Dolní Němčí
do seznamu žadatelů.

Usnesení č. 82/2018/05
Rada obce Dolní Němčí schvaluje zařazení žádosti p. J. S.,
Dolní Němčí o pronájem obecního bytu do seznamu žadatelů.

Usnesení č. 81/2018/04
Rada obce D. Němčí schvaluje prodloužení nájemní smlouvy
na byt č.13 p. E. J., Dolní Němčí od 1. 9. 2018 do 31. 8. 2020.

Usnesení č. 82/2018/06
Rada obce Dolní Němčí schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě
budoucí č. 1030044610/001 mezi obcí Dolní Němčí a E.ON
Distribuce,České Budějovice.

Usnesení č. 81/2018/05
Rada obce Dolní Němčí schvaluje smlouvu č. 1030045295/001
o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene s E.ON
Distribuce, České Budějovice .
Usnesení č. 81/2018/06
Rada obce Dolní Němčí schvaluje uspořádání koncertu Scholy
Gregoriana Pragensis v kostele dne 18. 11. 2018.
Usnesení č. 81/2018/08
Rada obce Dolní Němčí schvaluje vítěze výběrového řízení
na akci ,,Místní komunikace ulice Hlucká, Pod Hájkem, DN“
SLOVÁCKÉ DOPRAVNÍ STAVBY s.r.o., Hluk.
Usnesení č. 81/2018/09
Rada obce Dolní Němčí schvaluje přijetí finančního daru
ve výši 10.000,- Kč od Rady Zlínského kraje pro místní
knihovnu za ocenění Knihovna roku 2018 Zlínského kraje.
Usnesení č. 81/2018/11
Rada obce Dolní Němčí schvaluje žádost Římskokatolické
farnosti Dolní Němčí na výpůjčky kulturního domu na akci
Netradiční cukrárna na dny 16.-17. 3. 2019 a 19.-20. 10. 2019.
Usnesení č. 81/2018/12
Rada obce Dolní Němčí schvaluje výpůjčku KD Římskokatolické
farnosti Dolní Němčí na akci – Žehnání vína dne 27. 12. 2018.

Usnesení č. 82/2018/07
Rada obce Dolní Němčí schvaluje vyvěšení záměru
na bezúplatný převod pozemků p.č. 2268/192 o výměře 17
m2, ostatní plocha – silnice, oddělený geometrickým plánem
č.1264-73/2017 z pozemku p.č.2268/193, p.č. 3687/2 o výměře
100 m2, ostatní plocha, – silnice, oddělený geometrickým
plánem č.1264-73/2017 z pozemku p.č.3687 a3772, p.č. 3792/5
o výměře 8 m2, ostatní plocha – silnice, oddělený geometrickým
plánem č.1264-73/2017 z pozemku p.č.3792/3.
Usnesení č. 82/2018/08
Rada obce Dolní Němčí schvaluje odprodej spoluvlastnického
podílu Ing. K. Š., Nivnice na LV 1073, manželům B., Dolní
Němčí.
Usnesení č. 82/2018/09
Rada obce Dolní Němčí souhlasí s realizací projektu ,,Výzva 63
v MŠ Dolní Němčí“, reg. č: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18 063/0010623.
Usnesení č. 82/2018/10
Rada obce Dolní Němčí doporučuje ZO schválit mimořádnou
odměnu starostovi a místostarostovi ve výši dvou měsíčních
odměn.
Usnesení č. 82/2018/11
Rada obce Dolní Němčí doporučuje ZO ke schválení částku
ve výši 30.000,- Kč na celostátní sbírku na pomoc obci Prameny.

Usnesení č. 81/2018/14
Rada obce Dolní Němčí schvaluje smlouvu o zřízení věcného
břemene mezi obcí Dolní Němčí a E.ON Distribuce, České
Budějovice č. OT – 014330047201/002.

Usnesení č. 82/2018/12
Rada obce Dolní Němčí zamítla žádost Hospice na Svatém
Kopečku o finanční podporu z rozpočtu obce.

Usnesení č. 81/2018/15
Rada obce Dolní Němčí schvaluje odměnu členům komisí,
kteří nejsou zastupiteli obce dle přílohy.

Usnesení č. 82/2018/13
Rada obce Dolní Němčí schvaluje žádost ŽPS Tetičky
o výpůjčku KD dne 14. 10. 2018 na uspořádání oslavy 10 let
založení sboru.

Výpis usnesení 82. schůze Rady obce konané dne 17. 9. 2018
v kanceláři obecního úřadu
Usnesení č. 82/2018/02
Rada obce Dolní Němčí bere na vědomí informace vedení ZŠ
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Usnesení č. 82/2018/14
Rada obce Dolní Němčí schvaluje žádost ŽPS Tetičky o finanční
příspěvek ve výši 10.000,- Kč na uspořádání oslav 10. výročí
založení.
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Usnesení č. 82/2018/15
Rada obce Dolní Němčí doporučuje ZO schválit Oblastní
charitě Uherský Brod pro rok 2018 finanční příspěvek ve výši
55.000,- Kč.
Usnesení č. 82/2018/16
Rada obce Dolní Němčí schvaluje žádost MPS Dolněmčané
o výpůjčku KD na 10. předhodové zpívání dne 27. 4. 2019.
Usnesení č. 82/2018/17
Rada obce Dolní Němčí schvaluje žádost MPS Dolněmčané
o výpůjčku KD na oslavu 10. výročí založení sboru.
Usnesení č. 82/2018/18
Rada obce Dolní Němčí souhlasí s vybudováním vodovodní
a kanalizační přípojky na pozemku p.č. 2273/1 a sjezdu
na komunikaci na pozemku p. č. 2273/1 pro budovaný RD
manž. S., Zborovice.
Usnesení č. 82/2018/19
Rada obce Dolní Němčí schvaluje program 21. zastupitelstva
obce.
Usnesení č. 82/2018/20
Rada obce Dolní Němčí schvaluje uzavření MŠ Dolní Němčí
v době od 21. 12.2018 – 2. 1. 2019.
Usnesení č. 82/2018/21
Rada obce Dolní Němčí schvaluje provozní řád MŠ Dolní
Němčí na školní rok 2018/2019.
Usnesení č. 82/2018/22
Rada obce Dolní Němčí schvaluje dohodu o zrušení termínu
zábavy se skupinou Reflexy z důvodu na straně obce,
s organizátorem f. DAMILL s.r.o.,Bystřice n/ Perštejnem. Dále
byla dohodnuta kompenzace ve formě výpůjčky KD na příští
akci.
Usnesení č. 82/2018/23
Rada obce Dolní Němčí schvaluje zařazení žádosti FS
Oldněmčan z.s. o poskytnutí veřejné finanční podpory
z rozpočtu obce na rok 2019, do seznamu žadatelů.
Usnesení č. 82/2018/24
Rada obce Dolní Němčí schvaluje provedení údržby povrchu
z umělé trávy na školním hřišti, kterou bude realizovat
f. PAVER s.r.o., Slušovice za částku 49.907,- Kč +DPH.
Usnesení č. 82/2018/25
Rada obce Dolní Němčí schvaluje žádost ZŠ a ZUŠ o povolení
výjimky z nejvyššího počtu žáků ve školní družině o 4 v každém
oddělení, tj. ze 30 na 34.
Usnesení č. 82/2018/26
Rada obce Dolní Němčí schvaluje program oslav zisku titulu
,,Vesnice roku 2018“ na myslivecké chatě a v KD Dolní Němčí.

obcí Dolní Němčí a ŠKODA AUTO a.s, tř. Václava Klementa
869, Mladá Boleslav.
Usnesení č. 83/2018/02
Rada obce Dolní Němčí schvaluje smlouvu o dočasném užívání
vozidla mezi obcí Dolní Němčí a ŠKODA AUTO a.s, tř. Václava
Klementa 869, Mladá Boleslav.
Výpis usnesení 84. schůze Rady obce konané dne 15. 10. 2018
v kanceláři obecního úřadu
Usnesení č. 84/2018/02
Rada obce Dolní Němčí schvaluje zařazení žádosti
p. J.R.,Uherské Hradiště o pronájem bytu v DCHB Dolní
Němčí do seznamu žadatelů.
Usnesení č. 84/2018/03
Rada obce Dolní Němčí schvaluje zařazení žádosti p. J.S., Dolní
Němčí o pronájem bytu v DCHB Dolní Němčí do seznamu
žadatelů.
Usnesení č. 84/2018/04
Rada obce Dolní Němčí schvaluje zařazení žádosti p. B.V., Dolní
Němčí o pronájem bytu v DCHB Dolní Němčí do seznamu
žadatelů.
Usnesení č. 84/2018/05
Rada obce Dolní Němčí schvaluje zařazení žádosti p.F.S.,Dolní
Němčí o pronájem bytu v DCHB Dolní Němčí do seznamu
žadatelů.
Usnesení č. 84/2018/06
Rada obce Dolní Němčí schvaluje smlouvu mezi obcí Dolní
Němčí a E.ON Distribuce, České Budějovice o zřízení věcného
břemene č: OT – 014330048737/001.
Usnesení č. 84/2018/07
Rada obce Dolní Němčí doporučuje zastupitelstvu obce přijat
jako dar od paní E.K., Dolní Němčí pozemek p. č. 421/1,
případně ho od ní odkoupit.
Usnesení č. 84/2018/08
Rada obce Dolní Němčí schvaluje snížení nájmu Devil music
baru f. zumm s.r.o., Dolní Němčí o 35% na dobu od 1.11.2018
do 31. 3. 2019.
Usnesení č. 84/2018/09
Rada obce D. Němčí schvaluje ukončení nájmu prostor
sloužících k podnikání f. zumm s.r.o, D. N. k datu 31. 3. 2019.
Usnesení č. 84/2018/10
Rada obce Dolní Němčí schvaluje smlouvu o právu provést
stavbu dešťové kanalizace na pozemcích obce p.č. 2276/17,
1293/2, 1293/4 s firmou Formika s.r.o. Dolní Němčí.

Výpis usnesení 83. schůze Rady obce konané dne 27. 9. 2018
v kanceláři obecního úřadu

Usnesení č. 84/2018/11
Rada obce Dolní Němčí schvaluje snížení nájmu restaurace
Rozkvět paní Petře Tibenské, Uherské Hradiště o 35% na dobu
od 1. 11. 2018 do 31. 3. 2019.

Usnesení č. 83/2018/02
Rada obce Dolní Němčí schvaluje smlouvu o spolupráci mezi

Usnesení č. 84/2018/12
Rada obce Dolní Němčí schvaluje Pojistnou smlouvu č.
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8070439818 na pojištění majetku obce s ČSOB pojišťovna, a.s.,
Pardubice, na dobu od 22. 10. 2018 do 21. 10. 2021.
Usnesení č. 84/2018/13
Rada obce Dolní Němčí schvaluje úpravu č. 3 rozpočtu obce
na rok 2018.
Usnesení č. 84/2018/14
Rada obce Dolní Němčí zamítla žádost BabyBox STATIM, z.s.,
Praha o příspěvek na BabyBox do Vsetínské nemocnice.

Usnesení č. 1/2018/12
Rada obce Dolní Němčí schvaluje Dodatek č.1 smlouvy o dílo
se stavební f. Rybárik s.r.o., Buchlovice na akci ZTV Boršická.
Usnesení č. 1/2018/13
Rada obce Dolní Němčí schvaluje plán inventur obce Dolní
Němčí dne 11. 12. 2018.

Výpis usnesení 1. schůze Rady obce konané dne 5.11. 2018
v kanceláři obecního úřadu

Usnesení č. 1/2018/15
Rada obce Dolní Němčí schvaluje jmenování předsedů a členů
komisí obce Dolní Němčí ve složení:
KŽP - předseda Ing. Pavla Mudráková, členové komise
Ing. Miloš Šťastný, Mgr. Břetislav Lebloch, Ing. Petr Koníček
a František Ježek.
SPOZ - předseda Mgr. Ĺubica Ježková, členové Eva Kadlčková,
Jarmila Hajdůchová,Jarmila Vlková, Bc. Zdena Bartošová
a Ludmila Šáchová.
OSK - předseda Ing. Martin Matuš, členové Jarmila Vlková,
Jana Fibichrová, P. Petr Hofírek, PhDr. Petr Slinták.

Usnesení č. 1/2018/02
Rada obce Dolní Němčí schvaluje smlouvu č.
9418002937/4000219677 o nájmu plynárenského zařízení mezi
obcí Dolní Němčí a GasNet s.r.o.Ústí nad Labem.

Usnesení č. 1/2018/16
Rada obce Dolní Němčí schvaluje žádost ZŠ a ZUŠ Dolní
Němčí o povolení výjimky z nejvyššího počtu v 5.ročníku ze
30 na 34.

Usnesení č. 1/2018/03
Rada obce Dolní Němčí schvaluje zařazení žádosti p. M.
Z., Horní Němčí o pronájem bytu v DCHB Dolní Němčí
do seznamu žadatelů.

Výpis usnesení 2. schůze Rady obce konané dne 19. 11. 2018
v kanceláři obecního úřadu

Usnesení č. 84/2018/15
Rada obce Dolní Němčí schvaluje smlouvu o smlouvě budoucí
č: 1030041052/001 mezi obcí Dolní Němčí a E.ON Distribuce,
České Budějovice o zřízení věcného břemene.

Usnesení č. 1/2018/04
Rada obce Dolní Němčí schvaluje zařazení žádosti p. L. J., Dolní
Němčí o pronájem obecního bytu v Dolní Němčí do seznamu
žadatelů.
Usnesení č. 1/2018/05
Rada obce Dolní Němčí schvaluje členku zastupitelstva obce
Mgr. Ľubicu Ježkovou k užívání státního znaku při významných
příležitostech a občanských obřadech.
Usnesení č. 1/2018/06
Rada obce Dolní Němčí schvaluje snížení nájmu hospůdky,,
Muzeum“ p. Iloně Pitnerové, Dolní Němčí o 35% na dobu od
1. 11. 2018 do 31. 3. 2019.
Usnesení č. 1/2018/07
Rada obce Dolní Němčí schvaluje snížení nájmu provozovny
Pivnice a kavárna na Mlýně f. VEROJE – DN s.r.o., Dolní
Němčí o 35% na dobu od 1. 11. 2018 do 31. 3. 2019.
Usnesení č. 1/2018/08
Rada obce Dolní Němčí schvaluje výpůjčku prostor Muzea
Na Mlýně dne 8. 12. 2018 Národopisnému krúžku Dolněmčan
za účelem ukončení folklorních akcí v roce 2018.
Usnesení č. 1/2018/09
Rada obce Dolní Němčí schvaluje nabídku p. Víta Orlovského,
Nivnice na následnou péči na vodní nádrži na Loukách.
Usnesení č. 1/2018/10
Rada obce Dolní Němčí schvaluje odměnu za rok 2018 pro
ředitele ZŠ a ZUŠ Dolní Němčí.
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Usnesení č. 2/2018/02
Rada obce Dolní Němčí schvaluje zařazení žádosti p. M.
K., Dolní Němčí o pronájem bytu v DCHB Dolní Němčí
do seznamu žadatelů.
Usnesení č. 2/2018/03
Rada obce Dolní Němčí schvaluje odpisový plán HIM v ZŠ
a ZUŠ Dolní Němčí na rok 2018.
Usnesení č. 2/2018/04
Rada obce Dolní Němčí schvaluje výsledek výběrového řízení
na dodávku tepla pro obec Dolní Němčí na roky 2019 a 2020.
Nejlepší nabídku podala firma Ekoenergy Moravia s.r.o.,
Dubňany.
Usnesení č. 2/2018/06
Rada obce D. Němčí schválila žádost ŽPS Tetičky o výpůjčku sálu
KD D. Němčí k pořádání 9. Seniorského plesu dne 5. 2. 2019.
Usnesení č. 2/2018/07
Rada obce Dolní Němčí schvaluje napojení novostavby RD
manželů U., Dolní Němčí na parcele č. 3562/1 v k.ú. Dolní
Němčí na technickou infrastrukturu obce.
Usnesení č. 2/2018/08
Rada obce Dolní Němčí schvaluje žádost České pošty s.p., Praha
1 o udělení souhlasu s technickým zhodnocením provozovny.
Usnesení č. 2/2018/09
Rada obce Dolní Němčí nesouhlasí s navrhovaným termínem
přerušení prací předloženým f. SWIETELSKY stavební s.r.o,,
Valašské Meziříčí na akci ,,Rekonstrukce tréninkové plochy
fotbalového hřiště Dolní Němčí“.
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Připomenutí akcí

na přelomu roku

18. 12.
17.00 Vánoční koncert žáků - ZUŠ
22. 12.
7.00 Rorátní mše svatá s dětmi - kostel
18.00 Vánoční koncert DH Dolněmčanka
kulturní dům
23. 12.
14.00 Turnaj ve stolním tenise
neregistrovaných žáků - tělocvična ZŠ
24. 12.
9.00 Turnaj neregistrovaných mužů a veteránů
ve stolním tenise - tělocvična ZŠ
14.00 Otevírání betléma, betlémské
světlo - kostel		
22.30 Půlnoční mše svatá kostel
25. 12. Boží hod vánoční
10.30 Slavnostní mše svatá - kostel
14.00 – 16.00 Prohlídka betléma - kostel
26. 12. 2. svátek vánoční – sv. Štěpán
10.30 Mše svatá za mládence a dívky - kostel
27. 12. 19.00 Žehnání vína
– CM Babica - kulturní dům
		
28. 12. 17.00 19. ročník turnaje
			
ve stolním tenise
„O nejlepšího Dolněmčana“
		
- tělocvična ZŠ
		
31. 12. 17.30 Mše svatá
			na poděkování za uplynulý
			
rok - kostel
			

			
			

1. 1. 2019 10.30 Mše svatá
za dívky a mládence - kostel

Ohňostroj

18.00
zahrádka Devil Music Bar

				5. 1. 2019
				Tříkrálová sbírka
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Usnesení č. 2/2018/10
Rada obce Dolní Němčí doporučuje ZO schválit rozpočet obce
na rok 2019.
Usnesení č. 2/2018/11
Rada obce Dolní Němčí schvaluje uspořádání ohňostroje dne
1. 1. 2019 v 18 hod., pod restaurací Rozkvět.
Usnesení č. 2/2018/15
Rada obce Dolní Němčí schvaluje odměnu ředitelce mateřské
školy za rok 2018 ve výši dle přílohy.
Usnesení č. 2/2018/16
Rada obce Dolní Němčí schvaluje nabídku f. KVARK AG, s.r.o.,
Dolní Němčí, na vytvoření nových internetových stránek obce.
Usnesení č. 2/2018/17
Rada obce Dolní Němčí schvaluje SRPŠ termín plesu dne
2.2.2019 a zároveň schvaluje výpůjčku KD na pořádání plesu.
Usnesení č. 2/2018/18
Rada obce Dolní Němčí schvaluje výpověď na byt č. 307
v DCHB Dolní Němčí p. E. K. , Dolní Němčí k 30. 11. 2018.
Usnesení č. 2/2018/19
Rada obce Dolní Němčí schvaluje přidělení bytu č. 307
v DCHB Dolní Němčí p. M. K., Dolní Němčí od 1. 12. 2018.

Aleje hýbou krajem
V minulém roce spolek ČSOP Pantoflíček sepsal otevřený
dopis představitelům Zlínského kraje. Námětem byl neutěšený
stav stromořadí kolem silnic v podhůří CHKO Bílé Karpaty.
Dlouhodobá neúdržba silniční zeleně či dokonce její
likvidace vedla členy spolku k rozhodnutí vyvolat veřejnou
debatu. Podnětem byl i případ zániku třešňové aleje, která
po desetiletí lemovala silnici z Dolního Němčí do Nivnice. Alej
byla zatím bez náhrady odstraněna krajskou správou silnic při
rekonstrukci okresní cesty. Tímto zásahem byla zdejší krajina
postižena nejen esteticky, ale i biologicky.
Tento případ byl jedním z řady, který autoři otevřeného
dopisu dokladovali v přiložené fotodokumentaci. Otevřený
dopis byl následně rozeslán společensky aktivním osobnostem
a připojilo se pod něj přes dvacet signatářů z řad starostů, ředitelů
organizací nebo vedoucích spolků. Dopis byl na podzim 2017
odeslán vedení Zlínského kraje. Obdržel jej krajský hejtman,
radní pro životní prostředí a radní pro dopravu. Dokumentaci
následně projednal krajský výbor pro územní plánování.
Usnesením z 18. prosince bylo doporučeno ustavení pracovní
skupiny, která by se podrobně zabývala ochranou a obnovou
silničních alejí. Výbor také vyzval k systematickému výkupu
pozemků kolem krajských silnic, na kterých by mohla být
vysazována liniová zeleň.
Další informace přináší dopis od hejtmana Zlínského
kraje Jiřího Čunka z 13. srpna 2018, ve kterém jsou obsaženy
skutečnosti svědčící o aktuálním stavu problematiky:
„Vedení Zlínského kraje si je vědomo nezaměnitelné
a nezastupitelné krajinotvorné a klimatické funkce, kterou
liniová silniční zeleň plní. (…) Ve vlastnictví Zlínského kraje
Dolněmčanský zpravodaj

Pantoflíček se může chlubit i dalším úspěchem. Ve spolupráci
s obcemi prosadil mezi Dolním Němčím a Slavkovem vysázení
nového stromořadí u cyklostezky vinoucí se podél okresní
silnice. Toto stromořadí se tak neplánovaně stalo zelenou
spojnicí vesnic, které se mohou honosit titulem obec roku
Zlínského kraje. Slavkov je získal v minulém roce, Dolní Němčí
v tom letošním.
Petr Slinták
Autor je členem ČSOP Pantoflíček

Po vykácení třešňové
aleje u Nivnice se krajina podobá zemědělské poušti.

Nové stromořadí zkrášlilo okolí
cyklostezky poblíž památníku bitvy
na Luckém poli.
nejsou dostatečně velké pozemky kolem komunikací, kde
by bylo možno silniční aleje bez rizika ohrožení bezpečnosti
provozu vysazovat. Na základě uvedených skutečností a také
na základě negativních stanovisek odboru dopravy krajského
úřadu, Ředitelství silnic a dálnic, jednotlivých Správ údržby
silnic i zástupců BESIPu, nepovažuje Zlínský kraj za účelné
ustavení stálé pracovní skupiny, neboť vzhledem k legislativním
překážkám nelze očekávat posun v jednání. Nadále tak bude
možné umísťovat výsadby pouze mimo krajnice silnic, využívat
jiných ploch se souhlasem vlastníka. (…) Cesty se aktivně
hledají. Dle našich informací Ředitelství silnic Zlínského kraje
od července 2017 zpracovává přehled úseků silnic II. a III.
třídy, které by byly vhodné pro výsadbu nových stromů liniově.
(…) Proběhly veřejné zakázky pro realizaci náhradní výsadby
v roce 2018 a následnou péči po dobu 5 let. Jedná se celkem o 3
území, kde bude vysazeno 297 stromů.“
Tolik z dopisu hejtmana. Uvedené skutečnosti dokládají,
že obnova silniční zeleně i v bezpečných úsecích silnic je
především kvůli legislativním překážkám obtížná. Přesto
příklady z jiných krajů ČR, kde se daří stromořadí kolem silnic
udržovat i vysazovat, svědčí o možnostech ochrany krajinného
rázu. Na východní Moravě aktuální nepoměr mezi množstvím
zaniklé silniční zeleně a rozsahem náhradní výsadby bohužel
optimistický není. Členové ČSOP Pantoflíček se proto budou
nadále zasazovat o řešení nepříznivého stavu. V současné době
je ohrožena například jabloňová alej u státní silnice vedoucí
z Boršic u Blatnice do Slavkova, na hranici chráněné krajinné
oblasti. Na základě žádosti zlínské pobočky Ředitelství silnic
a dálnic ČR měla být tato alej bez náhrady vykácena, načež
ČSOP Pantoflíček vyvolal diskusi mezi místní samosprávou
a dotčenými institucemi. Doufejme, že nakonec bude
postupováno dle posudku Správy CHKO Bílé Karpaty, který
doporučuje pouze omezené kácení a náhradní výsadbu. Spolek
Dolněmčanský zpravodaj

ZŠ a ZUŠ
Vážení rodiče a přátelé školy,
stalo se hezkou tradicí, že první nebo druhá sobota a neděle
v prosinci patří Vánoční výstavě, na které se aktivně podílejí
nejen všichni žáci školy, a samozřejmě i všichni zaměstnanci.
Mnozí z nich jí obětují i několik víkendů. Letos si při této
příležitosti připomeneme dvě kulatá výročí. Vánoční výstava se
koná po 25. a v pátek 7. 12. si zavzpomínáme nejen na otevření
nové školy v Dolním Němčí, které se uskutečnilo v září 1973,
tedy před 45 lety, ale i na společné chvíle prožité v uplynulém
období. Určitě si mnozí z vás na tuto slavnostní chvíli
vzpomenou. Ve škole připravujeme bohatou fotodokumentaci
z historie dolněmčanského školství. Pokud si ji nestihnete
prohlédnout na výstavě, přijďte kdykoliv v době od 7.30
do 15.00 hodin až do konce ledna 2019.
Závěrem Vám i Vašim blízkým přeji pokojné prožití adventní
doby, hodně zdraví, spokojenosti a také osobních i pracovních
úspěchů v nadcházejícím roce 2019.
Mgr. Milan Kvasnička, ředitel školy

. Jezdíme do Slováckého divadla

V říjnu jsme se sedmi mladými milovníky kultury z naší
školy vyrazili na divadelní představení Williama Shakespeara
– Mnoho povyku pro nic. Tato skvěle zpracovaná komedie
žáky velmi pobavila. V rámci žákovského předplatného se ještě
těšíme na další tři hry. V prosinci uvidíme Fidlovačku od Josefa
Kajetána Tyla. V druhém pololetí nás čekají hry Rodina Tótů
od Istvána Orkényho a autorská koláž Kdy bude po válce.
Mgr. Michal Slinták

. Stolní tenis

Pěsti v okresním kole, které se letos hrálo opět v naší
tělocvičně, jsme drželi určitě dobře, protože mladší žáci skončili
jasně první, mladší dívky obsadily také první místo, starší dívky
získaly pohár za 2. místo a starší chlapci prošli celou soutěží
jako nůž máslem a po zisku 1. místa postoupili do krajského
kola, které se hrálo 2. listopadu v Horní Bečvě. Tady jsme vrátili
prohru ZŠ z Bystřice pod Hostýnem a stali se tak přeborníky
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Zlínského kraje. Bohužel, letos se republikové finále nekoná
a tak nemáme možnost poměřit své síly v rámci celé republiky.
Sestava mladších dívek: Vendula Jančová a Romana Kotačková,
mladší žáci: Matyáš Bobčík, Vojtěch Mudrák, Pavel Brencus,
starší dívky: Natálie Prachmanová, Heda Turečková, starší žáci:
Přemysl Bobčík, Adrian Uher, Lukáš Schuster.
Gratulujeme k pěkným výsledkům a děkujeme za vzornou
reprezentaci školy.
Mgr. Milan Kvasnička

. Výlet do Prahy

Dne 2. října jsme jeli vlakem Leo Express do Prahy
na celodenní výlet. Nejdřív jsme jeli metrem. Bylo to opravdu
rychlé. Vystoupili jsme a hned jsme se vydali na Pražský hrad
po zámeckých schodech. Pořádně nás potom bolely nohy.
Pokud jsme chtěli do areálu prezidentského sídla, museli jsme
dát policistům na kontrolu batoh a sami se nechat prohlédnout.
Všichni jsme se dostali do velkolepého hradního areálu. Nejdřív
jsme navštívili Zlatou uličku. Domky byly opravdu malinké.
Bydlelo v nich hodně lidí, jako třeba jasnovidka, červení
ostrostřelci apod. Po Pražském hradě jsme ještě navštívili
Vladislavský sál, starou sněmovnu a katedrálu sv. Víta, Václava
a Vojtěcha. Byli jsme také na Čertovce, u sochy miminek a u zdi
Johna Lennona. Pak jsme šli po Karlově mostě a někteří si
přáli přání. Hned poté jsme se vydali na Staroměstské náměstí
a podívali se, jak funguje nově opravený orloj. Pak se náš výlet
chýlil ke konci, tak jsme šli na Václavské náměstí a tam byl cíl.
Na výletě se mi opravdu líbilo.
		
Justýna Nováková 5. třída

i postrašili. Celý adapťák jsme se všichni užili a spolu se
seznámili. Ještě teď vzpomínáme na to, jak tam bylo dobře.
Denis Holzer, Barbora Zetková 6. třída

. Zamykání rozhledny na Velkém Lopeníku

Další akcí našeho turistického kroužku byla návštěva
rozhledny. Vystoupili jsme v Lopeníku a šli jsme přes Malý
Lopeník na Velký Lopeník (911m). Došli jsme na rozhlednu,
která měla 22m, byla tam česká strana a slovenská strana. Byla
tam velká oslava, rozhledna se právě zavírala. Vyfotili jsme
se s Bílým Karpatem. Zpátky jsme šli přes Lopenické sedlo
na chatu Lopata, tam jsme se občerstvili. Potom jsme nastoupili
do autobusu a jeli jsme do Brodu. Bylo to super.
Šimon Kadlček 8. B

. Projekt Záložka do knihy spojuje školy

V říjnu se žáci 5. třídy zapojili do 9. ročníku česko slovenského projektu Záložka do knihy spojuje školy, který už
devátým rokem pořádá Ministerstvo školství, vědy, výzkumu
a sportu Slovenské republiky, Slovenská pedagogická knižnica

. Adapťák VI. A, B

3. září jsme u školy nasedli do autobusu a jeli jsme
na Mikulčin vrch na chatu Lopata. Účel byl ten, že jsme se měli
seznámit se spolužáky, a tak se i stalo. První den po příjezdu
pan učitel losoval, kdo bude s kým na pokoji. Po ubytování
jsme šli hrát hry. Všechny byly skvělé. Druhý den jsme měli
menší výletík, šli jsme na chatu Valmont. Tam jsme se mohli
občerstvit v bufetu a hráli jsme hru bažina. Odpoledne jsme
hráli další hry. V úterý byla i noční hra. Paní zástupkyně nás
rozdělila na dvojice. Procházeli jsme trasu, kde nás vyučující
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a Knihovna Jiřího Mahena v Brně. Projekt je založen na tom,
že si děti z České republiky a ze Slovenské republiky vzájemně
vymění záložky do knih. Naší škole byla vybrána ZŠ a MŠ
Liešťany v Trenčianském samosprávném kraji a téma bylo
Pohádky, bajky a pověsti neznají hranice. V hodinách výtvarné
výchovy se vymýšlelo, stříhalo, lepilo, až vznikly naše krásné
záložky, které určitě potěšily své adresáty – děti na Slovensku.
Mgr. Jana Špaňhelová

. Záchranáři

Pátek 21. září se všichni prvňáci zúčastnili výukového
programu se záchranářem. Děti si mohly vyzkoušet základy
první pomoci na plyšovém medvídkovi. Dozvěděly se, jak
poskytnout první pomoc, jaké je telefonní číslo na záchrannou
službu a jak na toto číslo správně telefonovat. Žáci za své
znalosti obdrželi diplomy a malé dárky.
Mgr. Pavelková, Mgr. Horká

svého zájmu do deseti pracovních skupin a tam se spolu
s vyučujícími věnovali jednotlivým tématům. Pracovali
v těchto dílnách:
Film a výtvarné umění
V rámci projektového dne 100 let republiky si žáci okrajově
připomněli historii českého filmu. Povídali si o vzniku
filmových ateliérů a o osobnostech, které českou filmovou
tvorbu ovlivnily.
Hudba a film
Cílem bylo seznámit žáky s vývojem hudby a filmu. Žáci
zhlédli vybrané československé a české filmové a hudební
ukázky a následně k nim vytvořili plakáty.
Cílem dílny Věda a výzkum bylo vytvořit portréty
nejvýraznějších osobností uplynulých 100 let z oblasti vědy,
výzkumu a techniky.
Průmysl
Žáci vyrobili vzdělávací plakát o nejvýznamnějších
československých automobilech, dále vyrobili logo 3
významných průmyslových firem v regionu a doplnili je
základními informacemi.
Cílem další dílny bylo zmapovat vývoj Dolního Němčí. Žáci
pracovali postupně na třech úkolech: 1. Vytvořit zmenšený
model obce s nejdůležitějšími budovami. 2. Sestavit seznam
všech starostů, kteří se vystřídali v této funkci mezi lety 19182018. 3. Vytvořit infomační plakát o školství v naší obci.

. Panenky UNICEF

Naší novou aktivitou je spolupráce s fondem UNICEF,
prostřednictvím kterého pomáháme dětem v rozvojových
zemích. A to tím, že jsme si adoptovali jednu panenku, a tak
podpořili nákup očkování pro děti. Panenku adoptovali žáci
VIII. A třídy spolu s p. uč. Bobčíkovou.
Dále jsme ještě poslali do fondu 6 vlastnoručně ušitých
panenek, které žáci ušili v hodinách pracovních činností
a budou nabídnuty do prodeje. Panenky ušili žáci IX. A třídy
s p. uč. Ježkem. Práci věnovali několik hodin a doufáme, že
se budou líbit a najdou si své majitele. Za peníze, které fond
za ně dostane, UNICEF zaplatí očkování pro několik dětí
z rozvojových zemí.

. Projektový den

Dne 26. 10. 2018 se v naší škole uskutečnil projektový den
100 let republiky. Součástí programu bylo i vysazení lípy před
budovou školy.
Všichni žáci se sešli v tělocvičně, kde si vyslechli ve zkratce
události, které se odehrály v naší republice za dobu 100 let.
Programem je provedl p. uč. Michal Slinták. Po tomto úvodním
setkání se žáci II. stupně napříč všemi ročníky rozdělili podle
Dolněmčanský zpravodaj
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naší vlasti z první republiky, kdy k nám patřila i Podkarpatská
Rus, přes Československo poválečné až po Českou republiku
a jednotlivé mapy zakreslovaly. Dále řadili na kartičkách
prezidenty naší republiky a lepili si je do sešitu.
Děti v V. třídě se během projektového dne rozdělily na dvě
skupiny. Jedna skupina pracovala na projektu Staleté kořeny,
vytvořeném ke 100. výročí založení Československa. Druhá
skupina vyrobila plakát k výročí, jehož ústředním motivem byl
náš národní strom – lípa.
Mgr. Ľubica Ježková

Folklor
Žáci se seznámili s tím, jak se folklor během sta let změnil.
Jak se projevoval v roce 1918 a jak se projevuje dnes. Ukázali
jsme si vývoj krojů v jednotlivých vesnicích, zazpívali si známé
písničky, zatančili. A ze všeho jsme natočili poutavé a poučné
video.
Móda
Žáci se v rámci dílny seznámili s vývojem módy během
uplynulých 100 let. Dozvěděli se, jaké faktory měly na módu
vliv a jaké byly trendy v jednotlivých dekádách.
Prezidenti
K fotkám prezidentů žáci přidali jejich základní data
(narození, úmrtí, povolání). Hlavní myšlenkou projektu ale
bylo poznat naše prezidenty skrze jejich vlastní slova - citáty.
Nejlepší sportovci
Každá skupinka si po společné domluvě vybrala, kteří
sportovci-sportovkyně-kolektivy budou jejich kategorii
reprezentovat. Cílem bylo vyhodnotit 5 nejlepších z každé
kategorie a zpracovat jejich úspěchy na panel.
Historie osmiček v dílně jsme se zaměřili na rok 1918 – vznik
ČSR, 1938 – hraniční pevnění a Mnichovskou konferenci, 1948
– události, které vedly ke komunistickému převratu, 1968 –
komentář z výpovědi lidí, kteří zažili okupaci.

I. stupeň

Žáci I. A třídy při oslavě 100 let republiky nejprve zhlédli
připravený program v tělocvičně. Ve třídě si pak vyslechli příběh
pro děti o událostech v roce 1918 - vznik ČSR, poslouchali
krátký úryvek slovenské pohádky a pak soutěžili ve skupinách,
kdy vybírali z nabízených možností, co znamenají slovenská
slova.
Projektový den I. B začal tím, že se děti seznámily se státními
symboly, poslechly si českou a slovenskou státní hymnu.
Nakreslily náš národní strom a vybarvily státní vlajku.
Ve II. A žáci oslavili výročí 100 let založení republiky
seznámením se se státními symboly (vlajka, znak, hymna,
národní strom). Povyprávěli si příběh O Bruncvíkovi, který
podle pověsti dal do českého erbu lva.
Návštěvou Muzea Na Mlýně poznali, jak lidé žili v minulosti.
Hlavním tématem našeho projektového dne ve II. B byly
hračky. Děti poznávaly hračky staré a nové a samy se pokusily
vyrobit panenku z vařečky, s jakou si mohly hrát děti i před 100
lety. Abychom si dobu minulou připomněli ještě víc, navštívili
jsme Muzeum Na mlýně, kde nám o nelehkém životě našich
předků hezky povyprávěla paní Ježková.
Žáci třetí třídy nakreslili velkou mapu České republiky
a dort ke 100. výročí. Vyhledávali a četli zajímavosti ze života
českých hrdinů, sportovců, umělců i vynálezců. Na závěr
kreslili přírodu a oblíbená místa naší vlasti.
Žáci IV. třídy sledovali, jak se postupně zmenšovalo území
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Z činnosti ZUŠ
od září do prosince 2018
Ve školním roce 2018/19 pracuje od měsíce září na ZUŠ
v Dolním Němčí 20 pedagogů, kteří vyučují celkem 232
žáků. Umělecké vzdělávání nabízíme rovněž na odloučených
pracovištích v Boršicích u Blatnice, Horním Němčí, Strání,
Vlčnově a Šumicích.
V oboru výtvarném, pod vedením p. uč. Aleny Růžičkové,
pracuje letos na naší ZUŠ celkem 55 dětí ve 4 odděleních, a to
v Dolním Němčí. Dvě oddělení jsou děti ve věku MŠ - 3. třída.
Další oddělení je ve věku 4. - 6. třída a poslední skupina jsou
dívky 7. - 9. třídy. Jedna dívka dojíždí ze ZŠ Strání a 3 dívky
ze ZŠ Horní Němčí. S nejmenšími dětmi jsme v září hodně
pracovali s přírodninami, sledovali jsme změnu barev listí
podzimu a zkoušeli jsme barvy podzimu namíchat na své
paletě. Pak jsme z přírodnin vytvářeli legrační klobouky
a strašáky ve sklenicích. Z těchto prací jsme udělali výstavku,
kterou viděli naši občané při podzimních volbách v ZŠ. Letošní
Vánoční výstava je zaměřená na 100. výročí naší republiky
a také je tak pojmenovaná. My jsme se zaměřili na 100 let
filmových ateliérů ve Zlíně, kde byla vytvořena většina filmů
pro děti a také je kolébkou dětských animovaných pohádek
a filmů u nás. Inspirovala nás tvorba Karla Zemana a vybrali
jsme si z jeho tvorby pohádku Tisíce a jedna noc. Nejstarší
dívky vytvořily velkou instalaci scény pohádky, kdy Šeherezáda
vypraví každý večer králi Šahrijárovi pohádku, aby oddálila
svou popravu, a mezitím se do ní sultán zamiluje. Také děvčata
namalovala některé vyprávěné příběhy. Tuto instalaci můžete
vidět u hlavního vchodu školy. Prostřední oddělení se věnovalo
malbě ilustrací k pohádce Aladinova lampa. Nejmenší děti
modelovaly a kreslily Ferdu Mravence z tvorby Hermíny
Týrlové. Do Vánoc nás čeká netradiční materiál, a to tvorba
z betonu, a svícínky z betonu si vyzkouší opět nejstarší dívky.
Dolněmčanský zpravodaj

V literárně - dramatickém oboru pracuje celkem 12 žáků,
kteří jsou rozděleni do dvou skupin podle věku. Tento obor vede
již třetím rokem p. uč. Mgr. BcA. Irena Cigánková. V průběhu
října a listopadu se děti společně s paní učitelkou aktivně
připravovaly nejen na své vystoupení v prosinci (Akademie
ZUŠ), ale hlavně na soutěž LDO, vyhlášenou MŠMT a účast
na Zlínském filmovém festivalu.
Taneční obor navštěvuje od září celkem 17 dětí. Jsou
rozděleni na dvě skupiny. Taneční obor vyučuje prvním rokem
p. uč. Veronika Kaštánková, která velmi intenzivně rozvíjí své
žáky v tanečních technikách a obohacuje jejich taneční praxi.
V tomto oboru probíhal měsíc říjen a listopad ve znamení
vzájemného seznamování a příprav choreografií na Vánoční
výstavu a Akademii.

V hudebním oboru je přihlášeno celkem 148 žáků, z toho
55 žáků navštěvuje výuku na odloučených pracovištích
v Boršicích, Strání, Vlčnově a v Šumicích. Žáci se podílejí
na všech obvyklých akcích školy, jako jsou v nejbližší době:
Vánoční výstava, Akademie, Vánoční koncert ZUŠ, třídní
besídky a koledování v DCHB Dolní Němčí.
V sobotu 17. listopadu 2018 v odpoledních hodinách,
zavítali žáci hudebního oboru ZUŠ do místního Kulturního
domu Rozkvět, aby potěšili svým uměním seniory – starší
spoluobčany obce, pro které bylo v ten připraveno nejedno
kulturní vystoupení. Našim žákům se podařilo vytvořit velmi
příjemnou a přátelskou atmosféru a jistě starší spoluobčany
potěšili. V úvodu se představil Jakub Tinka, který zahrál
na trubku Intrádu. Veronika Polášková zahrála na zobcovou
flétnu písničky Maličká su a Pod naším okýnkem a Tobiáš
Kučera zahrál na zobcovou flétnu píseň Čtyři koně jdou. Jakub
Kolář se představil hrou na klavír a skladbou Titanic. Menuet
zahrála na zobcovou flétnu Aneta Ježková a Michal Tinka se
představil písničkou Běžela ovečka. Dalším vystoupením byly
písně Podzim děda, Kdybys měla, má panenko a Nezacházej
slunce, které zazpívala Alžběta Tomancová. Posledními
hudebními dárky, byly písně Pásla ovečky, Cib cib, cibulenka
a Mach a Šebestová, které zahrály na zobcovou flétnu Zuzana
Štipčáková a Magdalena Miklánková.

Jednotlivá hudební čísla připravili učitelé ZUŠ: Aneta
Gajdůšková, Katarína Staněk, David Štefaník a Antonín
Daníček. Klavírní doprovod zajistila p. uč. Jarmila Hrobařová.
V neděli 2. prosince 2018 vystoupili žáci hudebního oboru
na jarmarku v Dolním Němčí, jehož vyvrcholením bylo
slavnostní rozsvícení Vánočního stromu. Představili se tito žáci:
Dolněmčanský zpravodaj
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zpěv – Kamila Zderčíková, Lucie Zimčíková, Anna Kadlčková,
Alžběta Tomancová, Anna Tomancová, Sabina Šumšalová,
Veronika Martišová; housle – Iveta Križanová; zobcová
flétna - Tobiáš Kučera, Michal Tinka, Josef Vaněk, Aneta
Ježková, Veronika Polášková, Zuzana Štipčáková, Magdaléna
Miklánková a trubka – Jakub Tinka. V programu vystoupil
také Pěvecký sbor ZUŠ pod vedením p. uč. Davida Štefaníka.
Během vystoupení zazněly písně a skladby: Adeste fideles, Spi
neviňátko, Donna, Tisíc andělů, Bílá naděje, Intráda, vánoční
koledy a Šťastné Vánoce. O klavírní doprovod žáků se postaral
p. uč. David Štefaník.

pěvecké sbory – mladší žáky vede p. uč. Klára Kolajová a starší
p. uč. David Štefaník.
Budeme velmi rádi, když se všech výše uvedených akcí
zúčastní také rodiče, bez jejichž podpory by naše práce
nebyla tak úspěšná. Rodičům stále nabízíme i přímou účast
na hodinách žáků. Všichni se velmi těšíme na další společnou
práci ve školním roce 2018/19 a všem přejeme do nového roku
2019 hlavně pevné zdraví.
Mgr. Klára Kolajová a Alena Růžičková

„Střípky“ z mateřské školy 

Všichni žáci hudebního oboru navštěvují povinnou hudební
nauku a souborovou nebo komorní hru. Ve škole pracují tři
soubory: kytarový (p. uč. Michaela Pavelková), smíšený
komorní soubor (p. uč. Hana Miklášová) a cimbálová muzika
(p. uč. Adéla Bruštíková). Rovněž se nám podařilo vytvořit dva
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Pomalu se blíží nejkrásnější období roku - čas Vánoc a my
bychom vás chtěli seznámit s tím, co se doposud v naší mateřské
škole událo a co nás ještě do konce kalendářního roku čeká.
Školní rok jsme zahájili jako každoročně ve 4 třídách (ve třídě
Berušek, Sluníček, Motýlků a Koťátek). Období adaptace bývá
náročným obdobím pro dítě a zkouškou trpělivosti pro rodiče
a mnohdy i pro paní učitelky. Věříme, že jsme všichni tuto
dobu zvládli bez větších problémů, děti si v mateřské škole
zvykly, našly si kamarády a školka se pro ně stala oblíbeným
místem, kde rády a smysluplně tráví den ve společnosti svých
vrstevníku.
Začátek školního roku byl ve znamení pohádek a tak již
v polovině září mohly děti zhlédnout loutkovou pohádku
O budce, kterou zahrály paní učitelky naší mateřské školy.
Tímto jsme navázali na dávnou tradici, kdy jsme se v naší
školce všichni scházeli ve třídě Sluníček, kde jsme si společně
při klavíru zpívali a paní učitelky zahrály loutkové pohádky.
Akce byla moc pěkná, všichni jsme byli natěšeni, spokojeni…
Myslíme si, že toto společné setkávání bude velkým přínosem
pro celou naši školku, děti se navzájem setkají, společně se
pobaví a poznají tak více své „ školkové spolužáky“. Koncem
měsíce září jsme navštívili ZŠ v Dolním Němčí, kde děti zhlédly
pohádku O třech prasátkách, kterou připravila divadelní
společnost Řád Červených nosů.
V měsíci říjnu jsme byli pozváni do místní knihovny. Paní
knihovnice J. Daňková si pro děti připravila pěkný program.
Nejen že děti poutavě seznámila s prostředím knihovny,
ještě jim zahrála pohádku podle příběhu A. Bartošíkové.
„O lopenickém dráčkovi“. Tato akce byla moc milá, všem se
velmi líbila. V tomto měsíci k nám přijel také pan Čapčuch se
svým hudebním vystoupením „Zpívánky“.
V říjnu jsme se vydali na mysliveckou chatu sdružení Lanka,
kde pro nás páni myslivci – pan Dufka J., Dufka R., Šimčík
Dolněmčanský zpravodaj

a Bukvic připravili krásný dopolední program s opékáním
špekáčků, na kterých jsme si velmi pochutnali. Děti si prohlédly
trofeje volně žijících zvířat, seznámily se s jejich životem,
pozorovaly loveckého psa při aportování a plavání, plnily různé
úkoly - házely šišky na cíl, běhaly slalomem, poznávaly zvířata
a na závěr za splnění úkolů objevily „poklad“. Tímto moc
děkujeme myslivcům za jejich snahu a vstřícnost, budeme se
těšit na další společné akce.
V listopadu jsme dětem zahráli loutkovou pohádku
o Koblížkovi a opět si společně ve třídě Sluníček zazpívali.
Děti z tanečního kroužku pod vedením p. ředitelky V. Dufkové
a p. učitelky J. Vlkové zatančily a zazpívaly v kulturním domě
Rozkvět na Společenském večeru. Tato akce byla velmi pěkná
a dojemná. V tomto měsíci k nám také přijel z Brna pan herec
Ivan Urbánek se svým vánočním vystoupením „Slyšte, slyšte...“,
které nás již přeneslo do předvánočního času a rozjímání. Toto
vystoupení bylo velkým zážitkem nejen pro děti.
V listopadu se v kulturním domě konala výstava poštovních
holubů, které jsme se také zúčastnili. Děti měly možnost
pozorovat holuby a dozvědět se informace o jejich životě
a sportovních úspěších.
Koncem měsíce listopadu se děti ze třídy Motýlků a Koťátek
vydaly na Selský domek do Kněždubu na představení Vánoce
na Selském domku. Po příjezdu nás z autobusu odvedly „tety
ze statku“ a také „svatá Lucie“, oděna do bílé plachty, která nás
podle tradice ometla husím křídlem, aby od nás odehnala vše
špatné. Program byl bohatý, velmi dobře zorganizovaný. Děti

Dolněmčanský zpravodaj

pekly perníčky, seznámily se s tradicemi Adventu a Vánoc,
vyzdobily si papírové andělíčky a na závěr byly obdarovány
sladkostí od Mikuláše a „jeho družiny“. Výlet se nám velmi
vydařil, všichni jsme byli velmi spokojeni, domů jsme odjížděli
s dobrým pocitem a úsměvem na tváři. Na jaře čeká výlet
do Kněždubu i děti ze třídy Berušek a Sluníček.
V tomto školním roce jsme se opět zapojili do soutěže
Čmelda Pepík, kterou organizuje ZŠ Čtyřlístek. Do okresního
kola postoupila L. Daňková, které tímto velmi gratulujeme.
A co nás ještě do konce kalendářního roku čeká? Začátkem
prosince k nám jako každoročně zavítá „čertovská družina“
s Mikulášem a anděly. 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 předvánoční sváteční 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 sejdeme
společně i s rodiči na zahradě naší mateřské školy na akci
„Rozsvícení vánočního stromečku“. Na toto setkání se velmi
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těšíme. Děti si společně zazpívají, zarecitují a pak za zvuku
vánoční koledy „Můj milý Ježíšku...“ rozsvítíme náš vánoční
stromeček, který si s dětmi předem vyzdobíme vlastnoručně
vyrobenými ozdobami. Pro rodiče a děti budeme mít připravené
vánoční občerstvení – ovocný punč a voňavé perníčky, které děti
za pomoci paní učitelek samy upekly. Tato společná akce nás
již pomalu přenese do vánočního času a všichni se budeme těšit
na Vánoce a společné chvíle v kruhu svých rodin. Následující
den nás čeká „Ježíškova nadílka“, kdy děti v jednotlivých třídách
dostanou dárečky, se kterými si budou ve třídách hrát. Tímto
moc děkujeme všem sponzorům, kteří na zakoupení dárků pro
děti přispěli. Velmi si vaší štědrosti vážíme.
Chtěli bychom touto cestou moc poděkovat rodičům
dětí, partnerům a zřizovateli naší mateřské školy OÚ Dolní
Němčí za vstřícnost a velmi dobrou spolupráci, popřát klidné
a spokojené Vánoce, pevné zdraví a štěstí v nadcházejícím roce
2019.
Za kolektiv zaměstnanců mateřské školy
Blanka Nováková

Závan z časů minulých
Ve starých modlitebních knížkách v Muzeu Na Mlýně
v Dolním Němčí byl nalezen dopis. Není datován, není
podepsán, nelze zjistit, kdo ho psal. Z obsahu je ale možné
soudit, že je psán na počátku minulého století, kdy se ještě
platilo zlatkami. Předkládáme, aby si čtenáři udělali obraz
o tehdejším životě.
Marie Ježková

Přepis originálního dopisu
P. B. P. J. K. Milá mamičko tatíčku a Marušo my vás zkazujeme
ze srdce a z lásky srdečně mnohokrát pozdravujem my zdraví
14

sme aj vám toho zdraví ze srdce přejem a co ste nám poslali to
sme obdrželi a z cukru sme sa potěšili aj bárho bylo málo přeca
sme sa potěšili hned sme vařili kafe a řepíčku je tu dost a co dělá
kozinka já bych ju ráda viděla jak viskakuje kdyby aspoň už bylo
spěš rači to byřmování lebo už ani sa toho ani už nedočkáme
ale šak už snad sa toho dočkáme spěš jaksi a ten tatíček myslím
nemosijá včíl sem chodit až po biřmováňú su tady chlapy tož
chodijá kupovat pro ma si udělajte jak chcete ešče tady neseču
aj tej cilce ty peníze nedavajte oni ju prodali tady březovance
a říkali jak sem došel tonda že sa byjeme a z březovjákama to
není žadna pravda a múku sme dostali režnu a to enom jednu
žito neměli zemleté tož nám dali režnu a chléb dostavame včíl
žitny velice pěkny bělejší jak tú buchtu co ste nám poslali a sádlo
dostáváme takové jak ste donésli od žánka velice pěkné alebo
ovčí putr a slaniny pěkné na pět prstu tluste a šak je nám tu
ešče dost dobře enom mosíme dycky na všecko ho napomínat
a prácu veliku starost nemáme co budem dělat máme práce
dost a ten pan co byl u nás ani sme ho tady neviděli není doma
a tento ani o ničem dohromady nevěděl když sme mu to říkali
tož nam slubil vůz a když si to vičita a když mu ostane tož nam
proda aj muky a po novem že nam proda istotne muky a je tady
všecko lacinši než u nas a chodíme si k panačkom na mleko
když nedostanem za korunu litr a putr že si za dvě zlatky kylo
ale istotne nevime šak ja vam budu ešče psat až jak sa esce …
a nového tu není nic takového enom je tu sucho a jak pišete že
mame hlad onas nemosite met strach stoji nam kabela krupek
na polici a muky nam také dostači a sádla také a muziku každu
nedělu a zkažte děvčice pozdravovat a esce aj vas jednu ze srdce
a z lasky mnohokrat pozdravovat
z Bohem
a kdyby sem někdo šel tož pošlete
tu konvičku
Dolněmčanský zpravodaj

Investiční akce v roce 2018

Polní cesta C 11

Polní cesta C 15

Polní cesta C 11

Polní cesta C 15

Polní cesta C 15

Polní cesta C 15

Polní cesta C 15

Polní cesta C 15

Dolněmčanský zpravodaj

15

16

Ulice Hlucká (pod hájkem)

Mokřady ve Dřínku

Ulice Hlucká (pod hájkem)

Přehrážky a větrolamy

Ulice Hlucká (pod hájkem)

Přehrážky a větrolamy nad myslivnou

Ulice Hlucká (pod hájkem)

Přehrážky a větrolamy nad myslivnou
Dolněmčanský zpravodaj

Ulice Boršická
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Ulice Na Okluku a Příční
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Národopisný krúžek
Dolněmčan
Vážení čtenáři zpravodaje,
nastala doba adventu, kdy bychom se měli připravovat
na Vánoce a rozjímat. Mnozí z nás právě v době adventu
rekapitulují celý uplynulý rok.
V každém čísle zpravodaje vždy uveřejňujeme akce, které
jsme uskutečnili. Letos opět proběhla Fašanková obchůzka
s pochováváním basy, Hody s právem (s rekordním počtem
krojovaných) a Pečení chleba. Dále jsme přispěli několika
články a fotografiemi do knihy o Dolním Němčí a zúčastnili
se společně s ostatními spolky soutěže Vesnice roku. Tetičkám
jsme v září zazpívali na Vaření trnek a tradičně jsme se
zúčastnili Slavností vína v Uherském Hradišti.
Na žádost rodičů a jejich dětí proběhla začátkem září
schůzka v ZŠ a ZUŠ Dolní Němčí, kde jsme probírali s panem
ředitelem Kvasničkou a zástupkyní pro ZUŠ, paní Kolajovou
možnost založení dětské cimbálové muziky v rámci ZUŠ. Pan
ředitel tomuto nápadu dal svolení a díky paní učitelce Kolajové
a Bruštíkové vznikla dětská cimbálová muzika. Doufám, že se
postupně budou přidávat i další děti a přeji nové cimbálové
muzice hodně úspěchů.
Dovolte mi, abych Vás jménem Národopisného krúžku
Dolněmčan pozvala na Předvánoční zpívání na muzeu, které se
uskuteční v sobotu 15. prosince 2018 od 17 hodin. Na zahřátí
bude připraven čaj a svařák.
Radostné a poklidné prožití vánočních svátků a mnoho
úspěchů a pevné zdraví v novém roce za Národopisný krúžek
Dolněmčan přeje
Mgr. Taťána Milošová
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Tradice česneku
Je listopad a nastal čas výsadby zimního česneku, v letošním
roce tolik žádané plodiny v naší obci. Když se na jaře tohoto
roku zrodil nápad na uspořádání soutěže Štrúčkobraní aneb
Soutěž o nejlepší kotlíkovou česnečku, nikdo z nás netušil,
že dolněmčanský česněk opět zažije svou slávu. První ročník
této soutěže přilákal velké i malé, místní i přespolní a všichni
společně si užili krásný společný den. Díky vítězství v krajském
kole soutěže Vesnice roku a našemu postupu do celostátního
kola jsme mohli opět prezentovat náš česnek v podobě
dolněmčanské česnečky v Luhačovicích na vyhlašování Vesnice
roku 2018. Zájem byl nemalý a my uvařili bezmála 120 l
polévky. Ale tím to neskončilo. Krátce na to nás z obecního
úřadu požádali o přípravu česnečky, která putovala do Prahy
na Ministerstvo pro místní rozvoj k příležitosti Dne otevřených
dveří, kde jsme opět mohli s naším česnekem obec prezentovat.
Věříme, že nejsme u konce a tímto jsme opět oživili
pěstování česneku v Dolněmčí, možná ne ve velkém, ale
s láskou k tradicím a k naší rodné obci.
Ivana Macháčková
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zastupovaly šedesátá léta. Na této akci nás místní starostka
pozvala na jejich již každoroční „Retropárty odpoledne“.
„Společenské odpoledne pro starší a pokročile“ bylo v sále
KD v Dolněmčí jedno z posledních vystoupení tohoto roku.
Máme radost z každého pozvání a už nyní máme nabídky
na rok příští.
Děkujeme obci Dolní Němčí za podporu i všem našim
fanouškům. Přeji všem spoluobčanům požehnané a pokojné
vánoční svátky a do nového roku pevné zdraví, hodně lásky
a pohody v rodině.
Za Retrobabky Zdenka Jančářová

ŽPS Tetičky z Dolněmčí

RETROBABKY
Jako spolek nebo-li taneční skupina RETROBABKY
existujeme čtyři roky a scházíme se pravidelně v klubovně nad
KD každé úterý od 19.hodin.
Tento rok 2018 byl pro nás velmi bohatý na akce, ale zároveň
náročný na nacvičování, protože ne vždy se sejdeme všechny.
Začátkem roku přišlo pozvání na „Hasičský bál“ do Boršic
u Blatnice. Na jaře u příležitosti otvírání cyklostezky BlatničkaHluk nás požádala paní starostka o vystoupení, které s radostí
Retrobabky přijaly. Už tradičně vystupujeme ve Slavkově
na hodkách, kam přijde vždycky hodně našich fanoušků.
Také jsme se prezentovaly hodnotící komisi krajského kola
soutěže „Vesnice Zlínského kraje“. Mezi mnoha dalšími akcemi
nemůžu opomenout pozvání od našeho starosty Františka
Hajdůcha na vystoupení u příležitosti předání ceny „Vesnice
roku“, které my s radostí přijaly a byly vděčné, že jsme se
mohly tohoto slavnostního dne účastnit. Retrobabky společně
s občany Podolí oslavili výročí 100 let vzniku Československa,
kde jsme v bohatém slavnostním programu s naší choreografií
20

Blíží se konec roku, je čas bilancování, nevyhnou se tomu ani
Tetičky. Samozřejmě nebilancujeme žádné výrobní úspěchy,
nebo neúspěchy, jak je to nutné v podnicích.
Pěvecký sbor sčítává účast na akcích, kde obohatil program
svým zpěvem. Samozřejmě se nepovažujeme za umělecké
těleso, ale vzhledem k věku reprezentujeme generaci starších
občanů. Nutno říci, že zpíváme rády. Během celého roku je to
pěkná řádka vystoupení. Začíná to plesem seniorů. Myslíme si,
že je to velice úspěšná akce. Další akcí jsou Hody, kde je také
příležitost se ukázat. Třeba účastí v hodovém průvodu a pak
v neděli účastí na hrubé mši svaté v kroji. Rovněž významná
výročí jednotlivých členek našeho sboru zdobíme svatou
mši v kroji. Taky Den obce, který se uskutečnil v červnu, byl
příležitostí se nastrojit do kroje a ozdobit slavnostní průvod
do kostela.
Letošní rok byl obzvlášť bohatý na akce. Účastnily jsme se
návštěvy komise v soutěži Vesnice roku zlínského kraje a pak
i v celostátním kole. Při vyhlášení výsledků soutěže Vesnice
roku v Luhačovicích byly Tetičky velice potřebné při prezentaci
obce ve stánku na Jarmarku venkova.
V Uherském Brodě na akci Brodexpo Tetičky rovněž
prezentovaly naši obec ve stánku se zdravou výživou. I při
letošním prvním ročníku Štrúčkobraní vařily Tetičky česnečku.
Vánoční jarmark, Česko zpívá koledy, Předvánoční koledování
Na Muzeu, všude tam Tetičky obohacují program svým
zpěvem.
14. 10. 2018 se konala zvlášť veliká akce. Ženský pěvecký
sbor se dožil 10 let. Smutná skutečnost je, že nás opustily tři
členky sboru a zatím je nikdo nenahradil. Nerady bychom se
dožily toho, že sbor skončí.
Dolněmčanský zpravodaj

KNIHOVNA

10. výročí ŽPS Tetičky z Dolněmčí
Letos v říjnu oslavil své výročí 10 let Ženský pěvecký sbor
Tetičky z Dolněmčí. Bylo rozhodnuto toto výročí pořádně
oslavit. Pozvaly jsme hosty, u nichž jsme na jejich oslavách
zpívaly.
Nejdříve budu jmenovat naše místní sbory. Dolněmčanská
pětka, která nám vždy hraje na našem plese. Mužský pěvecký
sbor Dolněmčané, bez kterých si žádnou naši akci neumíme ani
představit. Národopisný krúžek Dolněmčan, který taky hojně
přispívá do našich programů. Byly rovněž pozváni zástupci
obce, kteří jsou našimi hlavními sponzory. Dále pak naše
duchovní otce, našeho faráře Petra a Josefa (našeho Jožku).
V Kunovicích jsme zpívaly na desetiletém výročí Tetiček
z Kunovic, a také v Suché Lozi Ženskému pěveckému sboru
Plkotnice. Všude jsme se měly moc dobře, a tak jsme i naši
oslavu podle toho připravily.
Přišli všichni pozvaní. Po zahájení a přivítání všech
zúčastněných se rozproudila beseda. Po občerstvení byli hosté
vyzváni, aby přispěli do programu, který nebyl dán, ale byl
pojat jako beseda. Muzika hrála, zpívalo se, tancovalo, nálada
byla velice příjemná. I darů dostaly Tetičky hodně, za což moc
děkujeme. Přání do dalších deseti let bereme s humorem,
nevíme, dožijeme-li se. Tři členky nás již opustily, proto bychom
chtěly do našich řad pozvat ženy, které rády zpívají. Scházíme
se každý týden v úterý a je nám spolu moc dobře.
za ŽPS Tetičky z Dolněmčí Marie Ježková

V září bylo naší knihovně uděleno ocenění Knihovna
Zlínského kraje roku 2018. A na začátku října ocenění v Národní
knihovně Klementinum v Praze za vytvoření uživatelsky
příjemného prostředí knihovny, rozsáhlou komunitní činnost
a programy k podpoře čtenářství.
V prvním říjnovém týdnu je ve všech knihovnách
na programu Týden knihoven. Nejinak to bylo i u nás.
Letošním tématem bylo vše o regionu. V pondělí jsme v čítárně
vystavovali knihy našeho regionu a postupně jsme z nich
předčítali. Ve středu navštívily knihovnu děti z Mateřské školy
a bylo jim v dětském koutku zahráno divadlo o tom, jak se
Lopenický dráček naučil létat. Odpoledne jsme pak s dětmi
zavítali do DCHB, kde děti četly na pokojích příběhy z regionu
a taky jsme promítli fotografie z Vesnice roku. Ve čtvrtek
a v pátek byla dopoledne na programu Beseda nad alby
s fotografiemi z obecních archivů a taky jsme opět promítali
videa a fotografie z Vesnice roku. Alba se starými fotografiemi
jsou k dispozici k prohlédnutí každý výpůjční den v knihovně.
Čtvrteční odpoledne zase patřilo našim dětem a uskutečnil
se turnaj v AZ kvízu s otázkami z našeho regionu, dále pak
turnaj ve Člověče nezlob se! V týdnu knihoven navštívilo naši
knihovnu bezmála 160 návštěvníků.
V polovině října se v knihovně uskutečnila moc zajímavá
cestovatelská přednáška o Japonsku s cestovateli Jirkou
a Alenou Márovými. Nahlédli jsme přímo do života japonské
rodiny a poznali úžasnou pestrost tajuplné země. Jirka a Alena
Márovy nás opět navštíví 8. března 2019.
V listopadu nás poctila svou návštěvou paní Vlasta Ondrová
a tentokrát s povídáním o houbách. Fotografie vystavoval pan
Václav Nášel z Dolního Němčí. I když se besedy neúčastnilo
moc lidí, tak i tak jsme se skvěle bavili a určitě si odnesli nové
poznatky o houbách.
Na leden chystáme cestovatelskou přednášku o Filipínách,
na kterou jste všichni srdečně zváni.

. NOVÉ KNIHY V KNIHOVNĚ

Beletrie:
Naposledy se ohlédni – Brown Janelle
Smrt vilného cizince – Češka Stanislav
Dcera – Shemilt Jane
Známá neznámá – Kubátová Táňa
Slib – Kleypas Lisa
Olivovník – Riley Lucinda
Aristokratka a vlna zločinnosti na zámku Kostka – Boček Evžen
Sama sebou – Moyes Jojo
Dolněmčanský zpravodaj
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Vždycky je to manžel – Campbell Michele
Kořist – Smith Wilbur A.
Husitská epopej VII. – Vondruška Vlastimil
Vadí, nevadí – Patterson James
Mrtvá ve vodě – Granger Ann
Holčičky – Váňová Magda
Ostrý řez – Deaver Jeffery
Víkend s Miriam – Davouze Marta
Hipík – Coelho Paulo
Dopis ze záhrobí – Dán Dominik

Výsadba lípy ke 100. výročí
vzniku Československa
a uctění památky padlých
v 1. světové válce dne 28. 10. 2018

Dětská literatura:
Star Wars. Vader-stíny a tajemství – Gillen Kieron
Vše o dinosaurech – García Mora Román
Staré pověsti české a moravské – Ježková Alena
Lucifer junior. Svazek 1. Příliš hodný pekelník – Till Jochen
Mickeyho nejkrásnější pohádky - Disney Walt
Naučná literatura:
Moučníky, které se vždy povedou – Doležalová Alena
Chřiby záhadné a mýtické. Sv.13 – Jilík Jiří
Montessori. Absorbující mysl – Montessori Maria
Přeji všem čtenářům a návštěvníkům knihovny krásné
a pohodové Vánoce a do Nového roku 2019 hodně štěstí
a zdraví.
Jana Daňková, knihovnice
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KST Dolní Němčí – soutěžní
ročník 2018/2019
V minulém zpravodaji jsem Vás milí spoluobčané seznámil
s 50-ti letou historií stolního tenisu v Dolním Němčí. Krátce bych
se vrátil k oslavě tohoto významného jubilea, které se odehrálo
v sobotu 30. června v přísálí kulturního domu v Dolním Němčí
a v prostorech malé tělocvičny ZŠ Dolní Němčí. Setkání se
zúčastnili za pěkného počasí bývalí a současní hráči a pozvaní
hosté. Po úvodní zdravici a powerpointové prezentaci oddílu
následovalo položení květin u hrobů zemřelých spoluhráčů
na místním hřbitově, následoval přesun do tělocvičny ZŠ. Zde
bylo představeno současné zázemí a vybavení oddílu, proběhla
ukázka tréninku žáků včetně ukázky tréninkového robota.
Nechybělo ani závěrečné společné foto zúčastněných. Z dalších
pozvaných hostů dorazil Josef Tinka - místostarosta obce Dolní
Němčí, Michal Janík - předseda Zlínského krajského svazu
stolního tenisu (ZKSST), jenž je zároveň je předsedou okresní
svazu pod názvem Stolní tenis Uherské Hradiště (STUH), dále
Libor Stojaspal - člen výkonného výboru Okresního sdružení
České unie sportu Uherské Hradiště (ČUS) a Ing. Antonín
Kadlček - spolumajitel hlavního sponzora, podporovatele
oddílu (zároveň dlouholetý bývalý hráč) společnosti KASKO
spol. s r.o. Jmenovaní v rámci svého vystoupení vyzdvihli
významné jubileum, dosažené výsledky, postavení oddílu
v regionu, v kraji a úspěšnou historii oddílu stolního tenisu
z Dolního Němčí. U této příležitosti došlo k ocenění předsedy
Jaroslava Uhra a převzetí čestného uznání od přítomného
předsedy ZKSST za dlouhodobou a obětavou práci pro stolní
tenis v klubu KST Dolní Němčí. Dále převzal čestné uznání
Josef Stojaspal od zástupce přítomného zástupce ČUS Uherské
Hradiště. K uctění památky zemřelých spoluhráčů se v neděli
v místním kostele sv. Filipa a Jakuba uskutečnila mše svatá.
Níže ve fotografiích malá ukázka z průběhu této oslavy,
kde za zmínku stojí uvést fotografii č. 6, na které se po mnoha
letech setkal A tým ze soutěžního ročníku 1993-1994 (úspěšná
kvalifikace a postup do krajské soutěže). Dále fotografie č. 7,
na které se stejně tak setkal B tým ze soutěžního ročníku 19951996 (postup do krajské soutěže).

Prezentace, 		
50. výročí 		
založení oddílu 		

Dolněmčanský zpravodaj

Oceněný
Jaroslav
Uher
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Oceněný
Josef
Stojaspal

Stará garda,
50. výročí
založení
oddílu

„A“ družstvo mužů, kterému v dosavadní tabulce patří 4. příčka
se ziskem 35 bodů. Přes slibný úvod a sérii 4 výher přišla mezi
pátým až osmým kolem přišla série porážek. V letošním ročníku
je patrná velká kvalita divizních mužstev, a to z důvodu, že 3
mužstva v minulé sezóně sestoupila právě do divizní soutěže.
Za A mužstvo nastupující tito hráči: Karel Orlovský 76,67 %
(procentuální úspěšnost vyhraných utkání), Dušan Kubeš –
71,43 %, Luděk Jančář – 38,71 %, Zdeněk Fibichr – 29,03 %.
Ve druhé nejvyšší krajské soutěži 1. třídy nastupuje naše „B“
družstvo mužů a po postupu z minulého ročníku i naše „C“
družstvo mužů. Díky zraněním hráčů a záskoku v A mužstvu
úvod soutěže nevyšel B mužstvu a před polovinou soutěže
okupuje 11 příčku (16 bodů, 2 výhry, 8 porážek). Naopak slibně
začal v této soutěži nováček soutěže „C“ mužstvo, kterému
patří dosavadní 8. příčka za zisk 23 bodů. V tomto mužstvu
se v dobrém světle ukazují nadějní Ondřej Kučera a Antonín
Uher, ml. Poslední mužstvo hájící barvy Dolního Němčí
v krajských soutěžích je naše „D“ družstvo mužů, kterému
v Krajské soutěži 2. třídy sk. B patří 10 místo se ziskem 16 bodů.
Ostatním mužstvům našeho oddílu hrající regionální
soutěže se moc nedaří, „E“ družstvu mužů hrající Regionální
přebor 1. třídy patří 9. příčka za zisk 14 bodů, „F“ družstvu
mužů v Regionálním přeboru 4. třídy 11. příčka.
V letošním soutěžním ročníku jsme přihlásili do regionální
ligy žáků jedno družstvo žáků, které první část této soutěže
vyhrálo a postupuje do další fáze soutěže z prvního místa.

Společné foto,
50. výročí
založení
oddílu

A tým
z roku
1993-1994
B tým z roku
1995-1996
Dále jenom
krátce k letošnímu
soutěžnímu ročníku
2018-2019, ve kterém
zahájila své soutěže
šestice našich
družstev v mužských
kategoriích a jedno
žákovské mužstvo.
V nejvyšší krajské
soutěži Divizi
nastupuje naše
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K poslednímu utkání první poloviny soutěže a do odvetných
utkání jednotlivých mistrovských soutěží budou mužstva
našeho oddílu vstupovat s cílem vylepšit dosavadní umístění,
udržení nejméně 1 mužstva v Krajské soutěži 1. třídy. Cílem
žákovského mužstva je udržení první příčky i v nadstavbové
části regionální žákovské ligy.

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 Dolní Němčí:
- v neděli dne 23. 12. 2018 ve 14.00 hod. se uskuteční
turnaj neregistrovaných žáků a žákyň,
- v pondělí dne 24.12. 2018 v 09.00 hod. se uskuteční
turnaj neregistrovaných mužů a veteránů,
- v pátek dne 28. 12. 2018 v 17.00 hod. bude
zahájen již 19. 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 soutěžní utkání
všech mužstev našeho oddílu, jste srdečně zváni. Závěrem
mého příspěvku mi dovolte popřát našim příznivcům,
sponzorům a všem spoluobčanům naší obce příjemné prožití
svátků vánočních a úspěšný celý nový rok 2019.
za KST Dolní Němčí, Dušan Kubeš
Dolněmčanský zpravodaj

Z činnosti FK Dolní Němčí
Máme zde konec roku a tak můžeme hodnotit podzimní
část soutěžního ročníku 2018/5019.
V A-mužstvu došlo po skončení minulé sezóny ke změnám
ve vedení, kdy u nás ukončil působení trenér Robert Zeman
a vedoucí mužstva Leoš Růžička a na hradily je Petr Kadlček
jako trenér a Tomáš Kadlček vedoucí mužstva. Pod tímto
vedením je naše mužstvo v I. A sk.B na velmi pěkném 3. místě
se ziskem 24. bodů a skorém 31:21. Nejlepšími střelci podzimu
jsou Pavel Krchňáček a Tomáš Stojaspal s 9 brankami.
B-mužstvo pod vedením Miroslava Richtra je po podzimní
části Okresní soutěže sk. B na 6. místě z 12 účastníků. Získali
13 bodů a skóre mají 22:28. Nejlepším střelce B-mužstva je se
6 brankami Antonín Světinský.
Dorostenci jsou po podzimu v Krajské soutěži sk.B na 10.
místě se ziskem 16. bodů a záporným skóre 30:41. Doufáme,
že trenérské duo David Jurásek a Štěpán Fibich v jarní části
nebudou mít tolik zraněných hráčů jako na podzim a posunou
se v tabulce výše. Nejlepším střelcem dorostu je Roman Bobčík
se 7. brankami.
Žákovská družstva pod vedením Luďka Hrbáče (st. žáci)
a Miroslava Vlka (ml. žáci) jsou v Krajské soutěži sk.B na 2.
místě starší žáci a 3. místě mladší žáci. Starší žáci získaly 23.
bodů a skóre mají 31:9. Nejlepším střelcem starších žáků je
s 17. góly Tomáš Hibler. Mladší žáci získaly 18. bodů a skóre
mají 54:24 a nejlepším střelcem je Štěpán Fibichr s 15. góly.
Družstva mladší a starší přípravky pod vedením Ludvíka
Zimčíka, Radka Kadlčka ,Robina Kadlčka a Davida Juráska
hrající okresní přebor.
Nový ročník se začal hrát s novými pravidly, kdy se nepíší
výsledky, ani se nevede tabulka. U takto malých dětí není
důležitý výsledek, nýbrž radost a potěšení ze hry.
Trenéry těší velká účast a zájem dětí na trénincích
a mistrovských utkáních. ML a ST přípravku nyní navštěvuje
cca 30 dětí.
Velký dík nepatří jen trenérům, ale i rodičům těchto dětí.
Fotbalový klub vám přeje klidné prožití vánočních svátků
a šťastný nový rok. Těšíme se na vás v jarní sezoně, která začíná
24. března 2019.
Za FK Marek Cmol

Český svaz ochránců přírody
Pantoflíček Slavkov

ad a) Pro mladší žáky ZŠ Horní Němčí a děti z MŠ Slavkov
pořádáme každoročně v parku ve Slavkově ekohrátky ke Dni
dětí, pro slavkovskou mládež Den Země a pro všechny žáky
ze ZŠ Hor. Němčí v říjnu Den stromů. Starší žáci ze ZŠ Dolní
Němčí se zúčastňují každoročně naší exkurze do rezervace
Drahy. Naše členka Pavla Mudráková zde vede přírodovědný
kroužek.
ad b) Sem patří výsadba nových stromů a péče o stávající
zeleň včetně alejí v našem regionu.
ad c) Mokřadní rezervace Kolo nám dělá v těchto suchých
letech hodně starostí, někdy dokonce přestává téct voda v naší
Knížecí studánce. Naštěstí se přísušek nijak zvlášť neprojevil
a počtu orchidejí (prstnatec pleťový), kterých jsme letos
napočítali opět přes tisícovku. Management tohoto území
znamená: pokosit lokalitu malou mechanizací ve vhodný
čas (až jsou zralé semeníky orchidejí), suché seno vyhrabat
a odvézt. Práce moc, ale je nás na to dost a děláme to rádi. Loni
a i letos jsme si přibrali do péče další asi půlhektarový mokřad,
protože je tam velice cenná květena.
ad d) Chodíme také rádi na bylinky:
- na česnek medvědí
- na lipový květ
- na další byliny (dobromysl, řepík, třezalka, zeměžluč...) .
Jezdíme na výlety po Bílých Karpatech:
- na česnek hadí do Štěpnic
- na hlaváček jarní do Louky
- na orchideje na Suchovsko i za hranici do Bielych Karpat...
- na výstavu kamélií do Kroměříže, 3-denní zájezd jsme
tentokrát nasměrovali do Moravského krasu. A také nás vellice
nadchl výlet lodí z Bratislavy do Vídně.
ad e) Ostatní aktivity:
- prezentace u hrušky v Horním poli k setkání Slavkovů,
- stánek s bylinkami na FD,
- účast na gulášfestu ve Slavkově,
- vedení exkurzí A3V z Uh. Hradiště na Pouzdřanskou step
a na bledule do Údolí Chlébského potoka,
- pomoc při biologických olympiádách,
- účast v porotě Literární soutěže Zelená planeta v Uherském
Brodě.
V neposlední řadě je to pomoc místní knihovně při pořádání
besed a také pomoc s nimi knihovně v Dolním Němčí. Máme
radost, že jsme prezentací našeho spolku v Dol.Němčí přispěli
také trošku k vítězství v soutěži o Vesnici roku.
Vlasta Ondrová

Počet členů: 28, z toho ze Slavkova 5, z Dolního Němčí
9. Další jsou z Nivnice, Korytné, Uh. Brodu, Uh. Hradiště,
Bojkovic, Veselí a Starého Města.
Z toho plyne, že jsme spolek regionálního charakteru.
Naše aktivity jsou velice pestré. Dají se shrnout do 5 okruhů:
a) ekologická výchova
b) péče o zeleň v regionu
c) management cenných mokřadů na Slavkovsku
d) volnočasové aktivity našich členů
e) ostatní
Dolněmčanský zpravodaj
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Netradiční cukrárna
V neděli 21. října jsme se již po osmé sešli v naší Misijní
Netradiční cukrárně. Bylo to příjemné odpoledne, kde téměř
40 dětí s radostí a nadšením obsluhovalo naše milé hosty,
kteří si opět mohli vybírat z pestré nabídky zákusků a nápojů.
Všem, kteří se jakýmkoliv způsobem podílejí na přípravě této
akce ze srdce velmi děkujeme. Také návštěvníkům cukrárny
za jejich velkou štědrost. Výtěžek z této akce přes 36 000 Kč
tentokrát pomůže skrze projekty Papežských misijních děl
chudým dětem v Africe.
Erika Uhrová
Přejeme příjemné prožívání vánočních svátků. Ať láska,
která sestoupila z nebe, naplní vaše domovy radostí, pokojem,
porozuměním. Do nového roku přejeme hodně Boží milosti
a požehnání.
ŘK Farnost Dolní Němčí

Aktivity Misijního klubka
V sobotu 22. září 2018 jsme se vydali s dětmi na cestu
do Chocně na Misijní den. Cestování vlakem se všem líbilo.
Hlavním důvodem naší cesty bylo přijetí do Papežského
misijního díla dětí a složení slibu malého misionáře. Tak se
stalo při slavnostní mši. Děti slibovali, že budou pomáhat
a přinášet radost všem lidem nejen v Dolním Němčí, ale všem
na celém světě.
Před slibem jsme prožili pestrý program. Vyslechli jsme
vyprávění o Tanzanii, vyráběli výrobky pro radost, poslouchali
písně skupiny Plusminus a shlédli vystoupení historického
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šermu. Nyní jsme oficiálními členy Misijního klubka a naší
hlavní náplní je pomáhat. Proto jsme se aktivně zúčastnili již
8. ročníku misijní cukrárny jako obsluha a vyráběli dárky pro
mlsající dárce. Tím jsme pomáhali dětem v Africe.
Vánoce se kvapem blíží a my myslíme i na ostatní. Letos jsme
se opět zapojili do projektu Charity Olomouc „Vánoční balíčky
pro Ukrajinu“. Vybrali jsme ze seznamu dva 12-leté chlapce ze
414 nabízených dětí a snažili se splnit jejich přání. Jaký div –
děti nechtěly žádné hračky ani mobily. Velkým přáním bylo
oblečení, psací a hygienické potřeby. V seznamu byly také děti,
které si nic nepřály a které ještě v životě nedostaly žádný dárek
na vánoce. Za vybrané peníze od dobrovolných dárců jsme
mohli osobně nakoupit dárky a zaslat je do dětského domova
z města Bortnyky pro chlapce Adrije a Bohdanovi z města
Ternopil.
K vánocům patří také vůně perníku, a proto jsme
zorganizovali společné pečení s obyvateli charitního domu
v Dolním Němčí. Sešlo se nás hodně, pekli jsme, zdobili i mlsali.
Čas při práci nám zpříjemnilo vystoupení malé Scholičky.
Usměvavé tváře byly vidět všude a nás hřálo u srdce, že jsme
dělali radost nejen sobě, ale i ostatním.
Poslední činností v letošním roce je výroba vánočního
přáníčka pro nemocné lidi z naší farnosti, které proběhne
v úterý 18. prosince 2018 v pět hodin odpoledne ve farní
dvoraně. Do akce se mohou zapojit jak děti, tak i dospěláci,
kteří chtějí přiložit ruku k dílu. Naše práce je dobrovolná a těší
nás radost a úsměv druhých.
PŘIJĎ MEZI NÁS! Scházíme se každé úterý v 17.00 hodin
ve farní dvoraně.
„Blaženější je dávat než dostávat“ (Sk 20,35)
To platí po celý rok a předně o vánocích. Přejeme Vám, ať
v této sváteční době zažijete pocit daru od Boha a s tímto darem
se dokážete podělit s ostatními po celý další rok.
Martina Smetanová, Jana Fibichrová

Dolněmčanský zpravodaj

SCHOLIČKA
Toto naše společenství vzniklo před dvěma lety. Scházíme se
pravidelně každý čtvrtek od 17. hodin na faře. Děti se zde učí
chválit Boha písněmi, tancem, modlitbou. Rádi hrajeme různé
hry nebo slavíme narozeniny a svátky, chodíme do přírody,
v létě na zmrzlinu, užíváme si společných chvil. Zpíváme
v kostele při mši svaté pro děti, při pobožnosti na Bílou sobotu,
ale také se připravujeme během roku na různá vystoupení,
např. zpíváme maminkám v den jejich svátku ve dvoraně. Letos
jsme se vydali na kole na pouť rodin do kaple sv. Zdislavy. Také
zpíváme na vánoční výstavce ve škole, v kostele při Otvírání
betléma, kde hrajeme i divadlo a letos poprvé i v charitním
domě. Do našeho společenství rádi zveme každého, kdo si chce
zazpívat, zahrát si různé hry, dozvědět se něco o Bohu nebo jen
tak se zabavit pro radost.
		
Erika Uhrová a Pavlína Bobčíková
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PF 2019
INZERCE
. HLEDÁM KE KOUPI RODINNÝ DŮM

Děkuji za jakoukoli nabídku. Kontakt na tel.: 604 124 590

. Naléhavě hledám ke koupi byt 2+1.

Nabídněte na telefonu: 737 939 848
Čas běží, ale láska a vzpomínky
na milovaného člověka v srdci
zůstávají.
Dne 14. 12. 2018 uplynul rok co
nás navždy opustil náš milovaný
manžel, tatínek a dědeček
pan Stanislav Kalabus.

Uzávěrka příštího čísla
Zpravodaje bude 28. 2. 2019.
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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 schválený Radou obce Dolní Němčí 15. 8. 2016
Celá stránka (A4) komerčního ČB inzerátu: 5 000 Kč
Půl stránky (A5) komerčního ČB inzerátu: 3 000 Kč
Čtvrt stránky (A6) komerčního ČB inzerátu: 1 500 Kč
Menší než (A6) komerčního ČB inzerátu s možností
manipulace inzerátu do textu:		
500 Kč
Inzeráty typu hledám, pronajmu, prodám, koupím, děkuji:
- pro občany Dolního Němčí
zdarma
- pro cizí občany			
500 Kč
Inzerce politických stran a hnutí:
NE
Úhrada za komerční inzerát se vybírá předem.
Inzerci (ČB) předávejte v požadovaném rozměru ve formátech
pdf, eps, jpg, tiff v tiskovém rozlišení 300 dpi (úrovně šedé).
V příspěvcích nevkládejte do textu obrázky, ale přiložte je jako
samostatné soubory. Za grafické zpracování a obsah si odpovídá
inzerent. Po dohodě lze grafiku zpracovat u vydavatele LK print.
Dolněmčanský zpravodaj
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Chovatelé poštovních
holubů
Blíží se konec roku a nastává čas výstav. Náš místní spolek
uspořádal dne 23. 11. 2018 výstavu poštovních holubů v přísálí
kulturního domu, kde jsme vystavovali naše holuby, které
splňují podmínku sport a standart. Šampioni, kteří budou
na této výstavě vybráni, půjdou na oblastní výstavu Uherské
Hradiště. Jsou to holubi p. Kadlčka, p. Dohnala, p. Ježka
a p. Vojtěška, kteří budou reprezentovat náš spolek a potažmo
i na celorepublikové výstavě v Lysé nad Labem. Naše výstavy
pravidelně navštěvují děti mateřské školy, letos i žáci první
a druhé třídy základní školy. Umístění v rámci OVS Uherské
Hradiště, kde je 170 chovatelů: 29. místo Dohnal V., 31. místo
Kadlček J., 50. místo Ježek A., 72. místo Vojtěšek L., 75. místo
Jakubčík P., 115. místo Stehlík T., 116. místo Karafiát S., 117.
místo Kubeš K., 125. místo Rusek J.
Přeji Vám příjemné prožití svátků vánočních a hodně štěstí
a zdraví v novém roce.
Dohnal Václav, předseda místního spolku

. Kulturní a společenské akce
2019 – Dolní Němčí

5.
26.
2.
5.
2.

1. – Tříkrálová sbírka
1. – Farní ples
2. – Rodičovský ples
2. – Ples seniorů
3. – Fašanková obchůzka
a pochovávání basy
17. 3. – Netradiční cukrárna
23. 3. – Dětský karneval
27. 4. – Předhodové zpívání MPS
Dolněmčané
5. 5. – Hody
25. 5. – Memoriál Karla Bartoše v šachu
20. 7. – Červencová noc
3. 8. – Štrúčkobraní
31. 8. – Vaření trnek
20. 10. – Netradiční cukrárna
1. 12. – Adventní jarmark s rozsvěcováním vánočního stromu
14. 12. – Předvánoční zpívání na Muzeu
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Zimní
údržba
obecních
cest a
chodníků
Obecní úřad
žádá občany,
aby v době
zimní údržby
neparkovali
svá vozidla
na chodnících
a místních
komunikacích
a tím umožnili
lepší a bezpečnou
údržbu.
Děkujeme
za pochopení.

Čas adventní a lidový kroj
Advent předchází době vánoční a má svůj hluboký význam.
I když se to dnes kvůli rozbujelému konzumu a nákupním
horečkám tak nejeví, mělo by se jednat o období ztišení
přede dny, během kterých oslavujeme narození Ježíše Krista.
V adventu by se měl člověk soustředit spíše na věci duchovní
než-li materiální, sytit se nejen potravou přirozenou, ale také
spirituální, nebo v případě ateistů alespoň kulturní.
A jak advent prožívali naši předci? Jeho duchovní význam
si dozajista uvědomovali víc než my dnes. V adventu se
zpravidla ráno chodívalo na mše s roráty, což jsou jedinečné
staročeské zpěvy nemající v evropském hudebním kontextu
obdobu. Dodnes se rorátní mše v mnoha chrámech v Čechách,
na Moravě i v českém Slezsku udržují a naplňují tak
duchovní život věřících jedinečným předvánočním obsahem.
Nejrozšířenější rorátní zpěvy jsou obsaženy i v kancionálu,
ale většina kostelů, ve kterých se rorátní mše udržují, nabízí
příchozím malé zpěvníčky. Ty obsahují všechny rorátní
texty zvlášť určené pro jednotlivé adventní dny. Od pondělí
až po neděli. Modlitební výbava ostatně patří k základním
atributům většiny praktikujících křesťanů. Dřív si každá žena
do kostela nosila modlitební knížku a nezbytný byl i růženec.
Dřívější modlitební knížky – nesoucí např. název Boží cesta přitom byly rozmanitější než-li dnešní sjednocené kancionály.
Ke sjednocení modlitebních zpěvů došlo až v 80. letech 20.
století. Starší generace farníků tak dnes postrádá některé
písně, které nejsou obsaženy v nových zpěvnících. Někde
se dříve sepisovaly a vydávaly jednoduché zpěvníky bez not,
protože nápěvy mnoha písní byly všeobecně známé. Obecně se
zpívalo víc, a to i v kostelích nebo na poutích. Snad z nostalgie
po starých kostelních písních si jeden takový zpěvník sestavily
i dolněmčanské ženy ze sboru Tetičky. Zeptejte se jich, třeba
vám ho půjčí a vy tak poznáte písně, které takřka upadly
v zapomnění.
Projevy osobní nebo rodinné zbožnosti byly však i okázalejší.
Lidé čas od času například pořádali v domácnostech osobní
pobožnosti před putovní sochou Panny Marie. Ženy se
vzájemně navštěvovaly a společně se modlily. Byl tak zavdán
důvod pro sousedské setkání i sdílení křesťanské víry. A jak
to bylo s lidovým oblečením? Jak vzpomínkami svědčí paní
Marie Ježková (1936), starší ženy v zimě už nenosily brokátové
látky, protože byly těžší než látkové fěrtúšky. Ty bývaly vlněné,
později i tesilové, často přizdobené krajkou. Modré, fialové
či zelené fěrtúšky se nosily na advent a v postu, teplejší
barvy pak v ostatních obdobích liturgického roku. Ženy pod
fěrtúšky neměly v zimě šorce, ale teplejší sametky. Typické byly
beránkové vlňáky, které nahradily kožuchy. Vlňáky měly různé
motivy a vzory. Beránkové z čisté vlny přitom nosily obyčejně
bohatší ženy. Dívky za službu dostávaly při odchodu od sedláka
jako poděkování vlňák nový. Pro parádu se nosily teplé plyšové
kacabaje. Boty zvané důchodky se nechávaly šít u papučářů,
později je začaly vyrábět i obuvnické továrny. Obyčejně
se zapínaly na háčky nebo na knoflíky, později mívaly zip.
Modernizace krojů se tedy projevovala různými způsoby a svědčí
o tom i zimní oděv žen – babiček nebo tetiček ze sousedství.
Není to tak dávno, kdy do kostela v zimě běžně chodívaly starší
ženy oblečené do typických krojů. Jedněmi z posledních byly
Ludmila Baroňová (1927-2013) a Anna Krhovská (1920-2012).
Fotografka Petra Hajdůchová je zachytila ještě v době, kdy
takřka den co den navštěvovaly dolněmčanský kostel. Psal se
rok 2009 a nouze o pořádnou zimu tehdy nebyla. Ba naopak,
Dolněmčanský zpravodaj

mrzlo až praštělo. Jako mladší figurantky při fotografování
s nadšením posloužily Marie Ježková a Božena Šimčíková.
Bylo to naše první inscenované fotografování dolněmčanských
krojů do archivu obce. Fotografické motivy s babičkami jsme
tehdy zvolili k zaznamenání jako prioritní a udělali jsme dobře.
Čas je totiž neúprosný. Dnes už se jedná o svědectví nejen
archivní, ale i pietní.
Petr Slinták
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Vítání občánků

Národní knihovna Klementinum

Vítání občánků

Koncert Schola Gregoriana Pragensis

Vítání občánků

Lampionový průvod

Netradiční cukrárna

Vánoční jarmark
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