
Vážení spoluobčané,
právě v  těchto dnech končí astronomický podzim a  zima 

se zatím velmi nesměle připomíná ranními mrazíky. Ale 
nezpochybnitelný je fakt, že se nezadržitelně blíží vánoční 
svátky a konec letošního roku.

Stejně jako v  minulých letech je to také období, kdy 
rekapitulujeme právě končící rok jak ve  svých rodinách, tak 
i  v  naší obci. Podařilo se nám realizovat a  dokončit několik 
akcí, které jsme si na letošní rok naplánovali a přípravu dalších 
jsme posunuli co možná nejblíže k  jejich zahájení. Dokončili 
jsme v  minulém zpravodaji zmiňované práce ve  škole, v  září 
byly uvedeny do  provozu rekonstruované kotelny v  mateřské 
škole, kulturním domě, na obecním úřadě a v bytovce na ulici 
Vinohradská 656. V  říjnu byla dokončena rekonstrukce druhé 
travnaté plochy na  fotbalovém stadionu. Pozemkový úřad 
dokončil, zkolaudoval a  obci předal polní cestu C15, kde 
v  dalších letech budeme zajišťovat na  své náklady následnou 
péči o  vysázenou zeleň podél této cesty. Stejně tak jako jsme 
to už letos dělali u  vodní nádrže Louky. Další následnou péči, 
tentokrát z  větší části hrazenou z  dotace 
EU, provádíme od  letoška do  roku 2021, 
na  vloni provedené výsadbě větrolamů. 
V zastupitelstvu jsme se dohodli, že zatím 
zkušebně rozmístíme u  cyklostezek 
sáčky na psí exkrementy a poté, podle 
získaných zkušeností, rozhodneme 
o dalším postupu.

Pokročili jsme také na  přípravě projektů na  příští rok. 
Na  ZTV Vinohradská finalizujeme podklady pro žádost 
na  vydání územního rozhodnutí. Na  ZTV Polní II máme 
podepsány a  zastupitelstvem schváleny všechny potřebné 
smlouvy k  převodu pozemků na  obec. Co nejdříve zahájíme 
práce  na přípravě stavby. Připravili jsme i studii zástavby Pod 
Vodárnou. Začátkem roku chceme zahájit rekonstrukci obřadní 
síně a projektujeme dostavbu dalšího skladu ve dvoře obecního 
úřadu.  Podali jsme žádost o  dotaci z  OPŽP na  druhou etapu 
výsadby zeleně, navrženou v  pozemkových úpravách. V  říjnu 
zastupitelstvo schválilo podání žádosti o dotaci na rekonstrukci 
kabin na  fotbalovém stadionu a  v  lednu plánujeme požádat 
o dotaci na pasport, obnovu a realizaci zeleně v obci. Čeká nás 
také účast v Evropské ceně obnovy venkova, které se zúčastníme 
jako vítěz Vesnice roku v ČR 2018.

Zlínský kraj připravoval provést od poloviny prosince zásadní 
změny v  organizaci veřejné dopravy. Z  různých důvodů má 
tento záměr zpoždění, proto proběhnou pouze některé změny, 
hlavně ve vlakové dopravě. Podrobnosti najdete na webu obce 
i kraje a byly uvedeny i v krajském Magazínu 21.

Protože v zimě ještě pořád, aspoň někdy, padá sníh nebo je 
kluzko, žádám tímto majitele aut, aby při parkování nebránili 
plynulé údržbě silnic a chodníků.

Přeji Vám klidné a  spokojené vánoční svátky, pevné zdraví, 
rodinnou i osobní spokojenost v celém roce 2020.

      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 18. schůze Rady obce konané dne 9. 9. 2019 
v kanceláři obecního úřadu

Usnesení č. 18/2019/02  
Rada obce bere na vědomí informace vedení ZŠ a ZUŠ Dolní 
Němčí o situaci ve škole na začátku školního roku 2019/2020.

Usnesení č. 18/2019/03  
Rada obce schvaluje zařazení žádosti p. M. M., Dolní Němčí 
o pronájem bytu v DCHB Dolní Němčí do seznamu žadatelů.

Usnesení č. 18/2019/04  
Rada obce schvaluje zařazení žádosti p.  B. M., Dolní Němčí 
o pronájem bytu v DCHB Dolní Němčí do seznamu žadatelů.

Usnesení č. 18/2019/05  
Rada obce schvaluje vyvěšení záměru pronájem prostor 
sloužících k podnikání na adrese Hlucká 108, Dolní Němčí.

Usnesení č. 18/2019/06  
Rada obce schvaluje uspořádání koncertu pěveckého sboru 
Dvořák, Uh. Brod v kostele dne  29. 12. 2019.

Usnesení č. 18/2019/07  
Rada obce doporučuje ZO schválit změnu podmínek smlouvy 
o příspěvku na inženýrské sítě v ul. Boršické, a to 50% nákladů 
zaplatit hned a 50% doplatit při nesplnění podmínky postavení 
rodinného domu do 7 let.

Usnesení č. 18/2019/08  
Rada obce Dolní Němčí schvaluje ŽPS Tetičky poskytnutí 
finančního daru z rozpočtu obce na rok 2019 ve výši 10.000 Kč.

Usnesení č. 18/2019/09  
Rada obce pověřuje místostarostu p. Josefa Tinku zastupováním 
obce na jednání valné hromady honebního společenstva Lanka 
Dolní Němčí v roce 2019.

Usnesení č. 18/2019/10  
Rada obce schvaluje Domovní řád DCHB Dolní Němčí dle 
přílohy.

Usnesení č. 18/2019/11  
Rada obce Dolní Němčí bere na  vědomí zrušení žádosti 
p. K.B, Dolní Němčí na pronájem části obecního pozemku p.č. 
1066/85.

Usnesení č. 18/2019/13  
Rada obce schvaluje provozní řád MŠ Dolní Němčí na školní 
rok 2019/2020 (dle přílohy).

Usnesení č. 18/2019/14
Rada obce bere na vědomí informaci místostarosty o prověrce 
BOZP v MŠ pro rok 2019/2020.

Usnesení č. 18/2019/15  
Rada obce schvaluje Program 6. Zastupitelstva obce.

Usnesení č. 18/2019/16  
Rada obce schvaluje cenovou nabídku firmy IS Projekt, s.r.o., 
Uh. Brod na administraci veřejné zakázky ,,Projekt technické 
rekonstrukce ČOV Dolní Němčí“,  výzvu a zadávací podmínky 
pro výběr projektanta.

Usnesení č. 18/2019/19  
Rada obce bere na  vědomí žádost manželů K., Dolní Němčí 
o zpracování dílčí změny územního plánu obce Dolní Němčí 
a zařazuje ji do seznamu žádostí o změnu ÚP.

Usnesení č. 18/2019/20  
Rada obce schvaluje pravidla pro poskytnutí finančního daru 
manželům při výročí společného života 50, 60, 70 let, dle 
přílohy.

Výpis usnesení 19. schůze Rady obce konané dne 30. 9. 2019 
v kanceláři obecního úřadu

Usnesení č. 19/2019/02  
Rada obce schvaluje zařazení žádosti  p. L. P., Kyjov o pronájem 
bytu v DCHB Dolní Němčí do seznamu žadatelů.

Usnesení č. 19/2019/03  
Rada obce Dolní Němčí schvaluje výpůjčku kulturního domu 
Římskokatolické farnosti Dolní Němčí od  21. 3. do  22. 3. 
a od 17. 10. do 18. 10. 2020 na akci Netradiční cukrárna 2020.

Usnesení č. 19/2019/05  
Rada obce Dolní Němčí zamítla žádost p.  P.  K., Slavkov 
o snížení nájmu pozemku pod parkovištěm na parcele č. 241 
a trvá na původním usnesení ze 17. 6. 2019.

Usnesení č. 19/2019/06  
Rada obce Dolní Němčí schvaluje dodatek č. 4 na  stavbu 
,,Rekonstrukce tréninkové plochy fotbalového hřiště Dolní 
Němčí“ mezi obcí DN a fi SWIETELSKY stavební s.r.o., Brno.

Usnesení č. 19/2019/07  
Rada obce Dolní Němčí schvaluje dodatek č. 2 na  stavbu 
,,Stabilizace svahu Dolní Němčí“  mezi obcí Dolní Němčí  
a f. SWIETELSKY stavební s.r.o.,  Brno.

Usnesení č. 19/2019/08  
Rada obce Dolní Němčí zamítla žádost fi. zumm s.r.o. DN 
o pronájem prostor suterénu KD.

Usnesení č. 19/2019/09  
Rada obce Dolní Němčí schvaluje uspořádání ohňostroje dne 
1. 1. 2020 v 18 hod pod restaurací Rozkvět.

Usnesení č. 19/2019/10  
Rada obce Dolní Němčí schvaluje vyvěšení záměru na prodej 
obecního pozemku p.č.3001 o výměře 946 m2.  

Usnesení č. 19/2019/11 
Rada obce Dolní Němčí schvaluje vyvěšení záměru na prodej 
obecního pozemku p.č.2869 o výměře 7061 m2.

Usnesení č. 19/2019/12  
Rada obce Dolní Němčí bere na vědomí výpověď p. P. T.,  Uh. 
Hradiště z  pronájmu restaurace Rozkvět, Dolní Němčí ke   
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31. 12. 2019 a  schvaluje vyvěšení záměru na  pronájem 
restaurace Rozkvět od 1. 1. 2020.

Usnesení č. 19/2019/13  
Rada obce Dolní Němčí schvaluje dočasné snížení nájmu 
restaurace Rozkvět, restaurace Na Mlýně a hospůdky Muzeum, 
od 1. 11. 2019 do 31. 3. 2020 o 35 % z měsíčního nájmu.

Usnesení č. 19/2019/14  
Rada obce Dolní Němčí bere na  vědomí stížnost p.  M.J., 
DN na  chov koní a  psů v  sousedství a  pověřuje starostu 
a místostarostu zaslat žádost o prošetření stížnosti na MěÚ UB, 
odbor ŽP.

Usnesení č. 19/2019/15  
Rada obce Dolní Němčí schvaluje zpevnění stání při plotu 
zahrady MŠ a pověřuje starostu zajištěním realizace stavby.

Usnesení č. 19/2019/16  
Rada obce Dolní Němčí schvaluje smlouvu o smlouvě budoucí 
o zřízení služebnosti mezi obcí Dolní Němčí a ČTI a.s., Praha 
na akci číslo 16010-053796.

Usnesení č. 19/2019/17  
Rada obce Dolní Němčí schvaluje cenovou nabídku MAS  
Východní Slovácko, z.s. na  zpracování žádosti do  OPŽP 
na projekt ,, Sadové úpravy v obci Dolní Němčí“.

Usnesení č. 19/2019/18  
Rada obce Dolní Němčí schvaluje cenovou  nabídku MAS  
Východní Slovácko, z.s. na  zpracování žádosti do  OPŽP 
na projekt ,, Obnova krajinných struktur Dolní Němčí“.

Usnesení č. 19/2019/19  
Rada obce Dolní Němčí schvaluje uzavření provozu MŠ v době 
vánočních prázdnin od 23. 12. 2019 do 3. 1. 2020.

Usnesení č. 19/2019/20  
Rada obce Dolní Němčí doporučuje ZO schválit 
spolufinancování akce FK Dolní Němčí „Dolní Němčí – 
rekonstrukce kabin a tribuny“ ve výši 30% nákladů stavby.  
 
Usnesení č. 19/2019/21  
Rada obce Dolní Němčí schvaluje program 7. Zastupitelstva 
obce dne 24. 10. 2019.

Usnesení č. 19/2019/22 
Rada obce Dolní Němčí schvaluje předání majetku obce Dolní 
Němčí pořízeného z  projektu „Rozvoj odborného vzdělávání 
a řešení bezbariérovosti – ZŠ a ZUŠ Dolní Němčí“ do užívání 
ZŠ a ZUŠ Dolní Němčí.

Usnesení č. 19/2019/23  
Rada obce Dolní Němčí doporučuje ZO schválit úpravu 
rozpočtu č. 2 na rok 2019.

Usnesení č. 19/2019/26  
Rada obce Dolní Němčí doporučuje ZO převzetí ,,Hlavní polní 
cesty C15 vč. svodného příkopu SP7, k.ú. Dolní Němčí“.

Usnesení č. 19/2019/27  
Rada obce Dolní Němčí schvaluje vydání obecního kalendáře 
na rok 2020 v počtu 1200 ks.

Usnesení č. 19/2019/28
Rada obce Dolní Němčí schvaluje prodloužení nájemní 
smlouvy na  byt č.1, p.  T. T., Dolní Němčí na  dobu od  1. 10. 
2019 do 30. 9. 2021.

Výpis usnesení 20. schůze Rady obce konané dne 24. 10. 2019  
v kanceláři obecního úřadu

Usnesení č. 20/2019/02  
Rada obce schvaluje zařazení žádosti p.  P.  M., Dolní Němčí 
o pronájem většího obecního bytu v Dolní Němčí do seznamu 
žadatelů.

Usnesení č. 20/2019/03  
Rada obce bere na  vědomí žádost p.  M. N., Dolní Němčí 
o odkup pozemku p.č. 3001 v k.ú. DN.

Usnesení č. 20/2019/04 
Rada obce schvaluje zařazení žádosti p.  J. Š. Dolní Němčí 
o  odkoupení stavebního pozemku v  ul. Polní, do  seznamu 
žadatelů.

Usnesení č. 20/2019/05  
Rada obce Dolní Němčí schvaluje zařazení žádosti p.  A. R., 
Dolní Němčí o  odkoupení stavebního pozemku v  ul. Polní, 
do seznamu žadatelů.

Usnesení č. 20/2019/06  
Rada obce Dolní Němčí schvaluje zařazení žádosti p.  M. K., 
Dolní Němčí o  odkoupení stavebního pozemku v  ul. Polní, 
do seznamu žadatelů.

Usnesení č. 20/2019/07  
Rada obce Dolní Němčí schvaluje zařazení žádosti p.  K. K. 
a Mgr. M. K. , Dolní Němčí o odkoupení stavebního pozemku 
v ul. Polní, do seznamu žadatelů

Usnesení č. 20/2019/08  
Rada obce Dolní Němčí schvaluje zařazení žádosti p. F. F., Hluk 
o  odkoupení stavebního pozemku v  ul. Polní, do  seznamu 
žadatelů.

Usnesení č. 20/2019/09  
Rada obce Dolní Němčí schválila žádost ŽPS Tetičky 
z Dolněmčí o výpůjčku KD k pořádání 10. seniorského plesu 
dne 14. 1. 2020.

Usnesení č. 20/2019/10  
Rada obce Dolní Němčí obce schvaluje žádost p. L. Š., Dolní 
Němčí o  zpracování dílčí změny územního plánu obce Dolní 
Němčí  a zařazuje ji do seznamu žádostí o změnu ÚP.

Usnesení č. 20/2019/11  
Rada obce Dolní Němčí schvaluje žádost MŠ Dolní Němčí 
o  prominutí úplaty za  předškolní vzdělávání za  leden 2019 
ve výši 300,- Kč za ŠK, Hluk.

Usnesení č. 20/2019/13  
Rada obce Dolní Němčí schvaluje plán inventur obce Dolní 
Němčí za rok 2019 .



4 Dolněmčanský zpravodaj

Usnesení č. 20/2019/14  
Rada obce Dolní Němčí schvaluje partnerství, převzetí záštity 
a  finanční podporu ve  výši 10.000,- Kč na  projekt ,,Na kole 
dětem 2020“.

Usnesení č. 20/2019/15  
Rada obce Dolní Němčí schvaluje dodatek č. 3 ke  smlouvě 
o svozu a uložení KO mezi obcí DN a RUMPOLD UHB s.r.o., 
Uh. Brod, který upravuje zvýšení poplatku za odvoz dřeva.

Usnesení č. 20/2019/16  
Rada obce Dolní Němčí zamítla žádost p.  FS, Dolní Němčí 
o zpracování dílčí změny územního plánu obce Dolní Němčí 
na změnu využití pozemku p. č. 380/14. 

Usnesení č. 20/2019/17  
Rada obce Dolní Němčí schvaluje podmínky výběrového řízení 
na pronájem restaurace Rozkvět, dle přílohy.

Usnesení č. 20/2019/18  
Rada obce Dolní Němčí schvaluje zrušení usnesení RO ze dne 
30. 9. 2019 č.19/2019/08. 

Usnesení č. 20/2019/19  
Rada obce Dolní Němčí schvaluje žádost f. zumm s.r.o. Dolní 
Němčí o  pronájem prostor sloužících k  podnikání na  adrese 
Hlucká 108, Dolní Němčí od 1. 11. 2019 do 31. 10. 2020.

Výpis usnesení 21. schůze Rady obce konané dne 11. 11. 2019  
v kanceláři obecního úřadu

Usnesení č. 21/2019/01  
Rada obce schvaluje program 21. schůze Rady obce D. Němčí.

Usnesení č. 21/2019/02  
Rada obce Dolní Němčí schvaluje prodloužení nájemní 
smlouvy paní I. P., Dolní Němčí  na  byt č. 7 od  1. 12. 2019 
do 30. 11. 2021.

Usnesení č. 21/2019/03  
Rada obce Dolní Němčí bere na vědomí zamítavé stanovisko 
paní M. H. a  p.  M. H. Dolní Němčí s  územní studií ,,Pod  
Vodárnou“.

Usnesení č. 21/2019/04  
Rada obce Dolní Němčí bere na vědomí zamítavé stanovisko 
pana A. B., Dolní Němčí s územní studií ,,Pod  Vodárnou“.

Usnesení č. 21/2019/05  
Rada obce Dolní Němčí schvaluje výpůjčku kulturního domu 
dne 25. 4. 2020 MPS ,,Dolněmčané, z.s.“ k  uspořádání XI. 
ročníku ,,Předhodového zpívání“.

Usnesení č. 21/2019/06
Rada obce Dolní Němčí zamítla žádost p.KZ, Uh. Brod o směnu 
pozemku p.č. 777/82 v ulici Mírová  za část obecního pozemku 
p.č. 1066/85. 

Usnesení č. 21/2019/07  
Rada obce Dolní Němčí schvaluje zařazení žádosti manželů 
T., Dolní Němčí o odkoupení stavebního pozemku v ul. Polní, 
do seznamu žadatelů.

Usnesení č. 21/2019/08  
Rada obce Dolní Němčí schvaluje Smlouvu o zřízení věcného 
břemene s GasNet, s.r.o., Ústí nad Labem na uložení plynové 
přípojky na pozemku p.č. 1258/129.
 
Usnesení č. 21/2019/09  
Rada obce Dolní Němčí schvaluje ,,Veřejnoprávní smlouvu“ 
o  výkonu přenesené působnosti na  úseku sociálně-právní 
ochrany dětí mezi městem Uh. Brod a  obcí Dolní Němčí 
na období od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2024.

Usnesení č. 21/2019/10  
Rada obce Dolní Němčí schvaluje dodatek č.1 ke  smlouvě 
o dílo číslo P-17/2019 s firmou Arvita P spol. s r.o., Otrokovice.

Usnesení č. 21/2019/11  
Rada obce Dolní Němčí doporučuje ZO schválit rozpočet 
na rok 2020.

Usnesení č. 21/2019/12
Rada obce Dolní Němčí doporučuje ZO schválit kupní smlouvu 
na pozemek p.č. 310 v ul. Polní II s p. M. S , Dolní Němčí.  

 Usnesení č. 21/2019/13  
Rada obce Dolní Němčí doporučuje ZO schválit směnnou 
smlouvu pozemků p.č. 304 a p.č. 2946 v ul. Polní II za pozemek 
p.č.3001 a část pozemku p.č. 3000 s p. L. S., Dolní Němčí.

Usnesení č. 21/2019/14  
Rada obce Dolní Němčí schvaluje  finanční podporu z rozpočtu 
obce na  rok 2019 p.  S. K., Dolní Němčí pro místní spolek 
včelařů Dolní Němčí ve výši 4000,- Kč.

Usnesení č. 21/2019/15   
Rada obce Dolní Němčí schvaluje výpůjčku přísálí KD MS 
Lanka Dolní Němčí z.s na  pořádání poslední leče dne 9. 11. 
2019.

Usnesení č. 21/2019/16  
Rada obce Dolní Němčí schvaluje v  rámci rozvojového 
programu, na  částečné vyrovnání mezikrajových rozdílů 
v  odměňování pedagogických pracovníků v  roce 2019 č.j. 
MSMT- 33424/2018-1 odměnu pro ředitele ZŠ a  ZUŠ Dolní 
Němčí, ve výši dle přílohy.

Usnesení č. 21/2019/17  
Rada obce Dolní Němčí schvaluje zařazení žádosti p.  M. 
H., Dolní Němčí o  pronájem bytu v  DCHB Dolní Němčí 
do seznamu žadatelů.

Usnesení č. 21/2019/18  
Rada obce Dolní Němčí schvaluje zařazení žádosti  p.  J. 
H., Dolní Němčí o  pronájem bytu v  DCHB Dolní Němčí 
do seznamu žadatelů.

Usnesení 22. schůze Rady obce konané dne 18.11. 2019 
v kanceláři obecního úřadu

Usnesení č. 22/2019/02  
Rada obce Dolní Němčí schvaluje vyhlášení opakovaného 
výběrového řízení na Restauraci Rozkvět.
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Usnesení č. 22/2019/03   
Rada obce Dolní Němčí schvaluje žádost p. A. S., Dolní Němčí, 
šachový oddíl Dolní Němčí, o  poskytnutí veřejné finanční 
podpory z rozpočtu obce na  rok 2019 ve výši 20.000,- Kč.

Usnesení č. 22/2019/04  
Rada obce Dolní Němčí doporučuje zastupitelstvu obce 
schválit veřejnoprávní smlouvu o  poskytnutí neinvestiční 
dotace ve výši 550.000,- Kč s FK Dolní Němčí, U Stadionu 880.

Usnesení č. 22/2019/05  
Rada obce Dolní Němčí doporučuje zastupitelstvu obce 
schválit veřejnoprávní smlouvu o  poskytnutí neinvestiční 
dotace ve výši 250.000,- Kč s Římskokatolickou farnosti, DN.

Usnesení č. 22/2019/06  
Rada obce Dolní Němčí schvaluje dodatek č.1 smlouvy o dílo 
s fy. PAVELKA- VTP s.r.o.

Usnesení č. 22/2019/07  
Rada obce Dolní Němčí schvaluje vyvěšení záměru na prodej 
nebo směnu části pozemku p.č. 1066/76  o výměře cca 160 m2 
s manžely T., Dolní Němčí.

Rok 1989 
připomenutí událostí před 

30 lety v naší obci
. 17. listopadu 1989 se stalo neuvěřitelné. Všude na světě 

se lidé divili, kde se v těch poddajných, ponížených, skeptických 
a  zdánlivě už v  nic nevěřících občanech Československa 
vzala náhle ta úžasná síla za  několik týdnů zcela slušným 
a  mírumilovným způsobem setřást se svých beder totalitní 
systém. Všichni jsme si na  něj totiž zvykli a  přijali ho 
za nezměnitelný fakt a tím ho vlastně udržovali. Náš stát by už 
nikdy neměl být přívažkem, či chudým příbuzným, kohokoli 
jiného. Musíme sice od jiných mnoho brát a mnohému se učit, 
ale musíme to po dlouhé době dělat zase jako jejich rovnoprávní 
partneři, kteří mají také co nabídnout.

. OF
Dne 28. 11. 1989 byla v  naší obci ustavena koordinační 

skupina OF (občanského fóra) a zvoleni její mluvčí. Stalo se tak 
po 17. listopadu, kdy byl v Praze proveden brutální a nezákonný 
zásah proti studentům, kteří pořádali manifestaci u příležitosti 
oslavy Mezinárodního dne studentstva.

Organizační štáb OF tvořili tito občané:
Ludvík Zimčík č.206    Milan Válek 742
Jiří Kočiš 185    Zdeněk Kadlček 747
Alena Růžičková 753   Pavel Daněk 365
Miloš Šťastný 174   Alena Polášková 653
Vít Nemrava 155   Pavel Kubinec 477
Josef Stojaspal 632   Eva Kadlčková 38
Tato skupina shromažďovala podněty občanů a  snažila se 

o jejich uskutečnění a připravovala všechna shromáždění.
Na ustavujícím shromáždění občané podporovali iniciativu 

OF a jeho mluvčích.
Dne 28. 11. 1989 se konalo plénum MNV. Zde vystoupil 

s prohlášení o ustavení OF v Dolním Němčí Ludvík Zimčík, 
prohlášení podepsalo 61 občanů.

Dne 29. 11. 1989 se konalo shromáždění OF – program byl 
následující:

- seznámení s programem OF
- návrh na rezoluci
- podpora studentů (finanční)
- výzva k dialogu s KSČ a MNV
Dne 3. 12. 1989 – neděle – shromáždění OF v sále JKK
Účast byla veliká, podle odhadu 500 až 600 lidí. Přítomni 

byli herci: Bolek Polívka (Divadlo Na  provázku), Břetislav 
Rychlík (Ha- divadlo), Simona Peková (bratří Mrštíků).

7. 12. 1989 – rada MNV – zúčastnili se jí zástupci OF 
a  přednesli své požadavky. Zejména odstoupení některých 
poslanců a požadavek paritního zastoupení s NV.

10. 12. 1989 – shromáždění OF s programem:
- zdůvodnění stávky
- změny v MNV
- promítání videoprogramu se záznamem událostí 17. 

listopadu v Praze
17. 12. 1989 – společné jednání OF, NV, NF 
28. 12. 1989 – plénum MNV – zde Ludvík Zimčík 

vystoupil se stanoviskem provést změny ve složení rady MNV 
a přejmenování ulic.

Po  prosazení požadavku OF se jeho zástupci pravidelně 
zúčastňovali zasedání rady MNV – především Ludvík Zimčík, 
Miloš Šťastný, Jiří Gregor, Vít Nemrava. Mnohokrát ovlivnili 
jednání a prosadili různé změny v obci.

. Rada MNV
7. 12.1989 se dostavili do rady MNV mluvčí za OF – Zimčík, 

Stojaspal, Nemrava, Kočiš, Růžičková a Šťastný. Ludvík Zimčík 
seznámil radu s  požadavky OF. Hovořil o  demisi prezidenta, 
o dočasné federální vládě, o vyšetřování událostí 17. listopadu 
aj. Požadoval vyvěšení vlajky v den generální stávky 11. 12. 1989 
a spuštění sirény na dobu 1 minuty. Oznámil, že v neděli 10. 12. 
1989 se bude v JKK promítat film o událostech 17. listopadu.

Bylo dohodnuto lepení plakátků jednak na  nástěnce 
v  obchodě za  oknem a  ve  skříňce u  JKK z  toho důvodu, že 
někteří občané tyto plakátky strhávají. Plakátky vyvěšovalo 
nejen OF, ale i studenti, kteří obec příležitostně navštěvují. OF 
požadovalo změnu volebního programu s  odůvodněním, že 
KSČ ztratila právo vedoucí síly.

Na jednání rady MNV dne 19. 12. 1989 vznesli mluvčí fóra 
požadavek na změnu ve složení rady. 6 členů KSČ snížit na 4, 
5 bezpart. doplnit o  1 člena, 1 ČSL – doplnit. Dobrovolně 
odstoupili Antonín Fibichr ml. a  Jan Říha. Dále své místo 
nabídly členky Andrlová a Borýsková. Volby na doplnění rady 
byly provedeny 28. 12. 1989 na plenárním zasedání.

Přítomno bylo 80 občanů. Poslanců bylo 36, 4 byli omluveni, 
9 neomluveno.

Složení nové rady po volbách:
předseda – Štěpán Ježek
místopřed.- Jarmila Valíčková
tajemník – Josef Stojaspal
členové: František Baroň, ing.  Pavel Daněk, Antonín 

Fibichr, Jaroslav Hanák, Josef Mikel, Zdeněk Pachola, František 
Světinský, Anna Umlaufová.

Hlasovací lístek pro doplňující volby rady MNV Dolní 
Němčí konané dne 28. 12. 1989.

Navržení kandidáti – obdržené hlasy (tajné hlasování):
Bobčíková Marta – 18 hlasů ing. Daněk Pavel – 22 
Hanák Jaroslav – 28 hlasů Světinský František- 33 
Tinka Josef – 12 hlasů  Umlaufová Anna – 25 
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ZŠ a ZUŠ
Vážení rodiče a přátelé školy, 
v době, kdy píši tento úvodník, vrcholí přípravy na 26. ročník 

Vánoční výstavy. Opět mnozí z učitelů i žáků aktivně pomáhají 
s  výzdobou nejen po  vyučování, ale i  o  víkendech. Moc jim 
za  to děkuji, protože si této práce opravdu vážím. Našlo by 
se asi jen velmi málo vzdělávacích ústavů, kde většina učitelů 
nelituje svého volného času a snaží se připravit prostory školy 
tak, abychom opět mohli s hrdostí říci, že se tyto staly galerií 
výtvarného umění nejen našich žáků, ale v  rámci výtvarné 
soutěže pod názvem „Bylo, nebylo…“ i  spousty dalších děl 
a  dílek dětí z  úctyhodného počtu 14 škol, které se do  této 
soutěže přihlásily. 

Přeji Vám i Vašim blízkým pokojné prožití adventní doby, 
hodně zdraví, spokojenosti a  také osobních i  pracovních 
úspěchů v nadcházejícím roce 2020.

Milan Kvasnička, ředitel školy

. Stolní tenis
31. října se uskutečnilo školní kolo ve  stolním tenise. 

Přihlásilo se celkem 11 chlapců od  druhé do  sedmé třídy. 
Po bojích každý s každým ve třech skupinách došlo na zápasy 
o celkové umístění. 

Výsledky: 1. Matyáš Bobčík – VII. B 2. Dufka Josef – IV. tř. 
3. Martin Kočí – VI. A. 

Tři nejlepší chlapci pak reprezentovali školu v  okresním 
kole, které se hrálo opět u nás 7. listopadu. K nim se přidaly 
ještě Romana Kotačková a  Vendula Jančová, které hájily čest 
naší školy v  kategorii starší děvčata. Chlapci si po  skvělých 
výkonech porazili Vlčnov, Kunovice, Hluk, Sportovku 
z Hradiště i Uherský Ostroh a stali se tak přeborníky okresu. 
Děvčata získala krásné 2. místo, když prohrála pouze s Hlukem. 
Hráčům děkujeme za skvělou reprezentaci školy. 

Milan Kvasnička

Dále byla provedena kooptace za  poslance MNV Ludvíka 
Stojaspala č.210.

. MNV
Celkové příjmy za rok 1989 činily 2 535 707,29 Kčs
Výdaje 2 524 051,28 Kčs
zůstatek k 31. 12. 1989 11 656,01 Kč

. NÁZVY ULIC
- ulice Osvobození ( Boršická)
- ulice Ant.Zápotockého (Hlucká)
- ulice Klement .Gottwalda (Nivnická)
- ulice 1.Máje ( Kostelní)

. POČASÍ
V měsíci září, říjnu i v první polovině listopadu bylo velmi 

pěkné, teplé počasí. Srážek bylo velmi málo, ač by byly vítané.
První slabý mrazík byl až v noci 15.listopadu a ve čtvrtek 23. 

11. jsme se probudili do zasněženého rána – krajina byla trochu 
víc než pocukrovaná, v  sobotu byl mráz – 10 °C. I  v  dalších 
dnech pokračovalo zimní počasí. Občas padal sníh, málo, ale 
udržel krajinu bílou.

Teploty ve dne byly málo nad nulou. Ani o vánocích nebyla 
sněhová pokrývka valná.

. STATISTIKA
 K 31. 12. 1989 v obci 2922 obyvatel, přibylo 9 občanů;
(zdroj: Kronika obce 1989, zápis provedla Olga Pavlicová)

. A  MALÉ PŘIPOMENUTÍ FINANČNÍCH 
POMĚRŮ V R.1989:

Průměrný důchod 1 700 Kčs; 
Průměrný plat 3 170 Kčs, 
zemědělství a stavebnictví 4000 Kčs, 
školství 2800 Kčs, 
zdravotnictví 3000 Kčs, 
ženy měly platy nižší, někdy až o polovinu.

Průměrný plat vystačil na  necelou stovku amerických 
dolarů, 176 (západo)německých marek; 

automatická pračka stála 3 030 Kčs, 
dámský kabát 1 091 Kčs, 
barevný televizor 15 200 Kčs, 
Škoda 100 či 105 64 600 Kčs, 
dovolená v Bulharsku 3000 – 5000 Kčs.

Jana Nováková. kronikářka

 Zajímavosti z mobilního světa

• Na mobilním telefonu strávíme v průměru přes 4 hodiny 
denně.

• Mobil je 10x špinavější než záchodové prkénko.
• Přes 60% internetového obsahu je konzumováno přes chytré 

telefony.
• 12% uživatelů používá svůj mobil během sprchování.
• V ČR leží v domácnostech a firmách odhadem 10 milionů 

opadních mobilních telefonů.
• Mobil o hmotnosti 100g na sebe váže více než 1 000 kg 

odpadních materiálů, které musely být použity pro jeho 
výrobu.

• V ČR se ročně prodá okolo 3 milionů nových mobilů, 
celosvětově až 2 miliardy. Nokie 1110 bylo prodáno okolo 

250 milionů, což jej činí nejprodávanějším mobilem všech 
dob.

• Počet uživatelů mobilních telefonů je odhadován 
celosvětově na 5 miliard, což je asi 65% celosvětové 
populace.

• Mobilní telefon je relativně drobný výrobek, proto není 
problém jej po skončení životnosti skladovat doma, 
případně vyhodit do komunálního odpadu. V současné 
době skončí v recyklaci pouze 10% nepotřebných mobilů.

Z časopisu OF 5/2019 přepsal Ing Miloš Šťastný,  
komise životního prostředí
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. Projekt záložka
Jako již několik předchozích let, stejně i letos se žáci 5. ročníku 

zapojili do mezinárodního projektu "Záložka do knihy spojuje 
školy". Tématem letošních záložek bylo "List za  listem - baví 
mě číst". Děti se tématu zhostily s velkým nadšením - kreslily 
své oblíbené hrdiny z knih, filmů, komiksů a vyrobily krásné 
záložky. Byli jsme spojeni se Základní školou a  gymnáziem 
s výukou maďarského jazyka z Bratislavy. Na konci října obě 
školy odeslaly vyrobené záložky a  začátkem listopadu jsme 
obdrželi balíček nejen se záložkami, ale i  s  dopisem jedné 
z dívek, jež se učí doma "slovensky". Potěšilo mě, že děti bez 
problémů dopis ve  slovenštině přečetly i přeložily do češtiny. 
Nyní záložky používají k  založení právě probíraného učiva 
v českém jazyce či čítance a mají z nich radost stejně, jako my 
jsme udělali radost kamarádům ze Slovenska. 

Blanka Spáčilová

. Návštěva 1. FC Slovácko
Dne 13. 11. jsme díky akci školy jeli navštívit fotbalový klub 

1. FC SLOVÁCKO.
Jakmile jsme přijeli do  Uherského Hradiště, šli jsme se 

podívat na  městský fotbalový stadion Miroslava Valenty 
s kapacitou 8 121 míst. Sedli jsme si na střídačku a pořídili si 
nějaké fotky. Hřiště bylo moc pěkné a trávník dokonalý. Přišel ten 
nejlepší čas na podpisy. Hráči se nám podepisovali na kartičky 
a plakáty, které měli už nachystané. S fotbalisty jsme se mohli 
vyfotit a také se pobavit o fotbale. S tiskovým mluvčím Slovácka 
panem Markem Jurákem jsme šli na prohlídku stadionu. První 
místo, které jsme navštívili, byla tisková místnost, kde se 
před a po zápase dělají tiskové konference. Další kroky vedly 
do kabin. Poté následovala místnost slávy, kde byly vystaveny 
poháry, které si hráči vybojovali a kde jsme se také dozvěděli, 
že rekonstrukce stadionu Slovácka proběhla v roce 2000 - 2003. 
Celková rekonstrukce stadionu stála 190 000 000 Kč. Dále jsme 
se přesunuli do VIP sektoru, kde to podívání na fotbal máte se 

vším všudy- jak se patří. Myslím tím, něco na zub a na podporu 
pitného režimu. Vstupné do tohoto sektoru stojí okolo 2 000 
korun. Nakonec jsme si prohlédli prostory, kde se fotbal natáčí 
a  moderuje. Je to část vyhrazená pouze pro kameramany 
a  moderátory. Tady skončilo naše dobrodružství ze stadionu 
klubu FC Slovácko a odcházíme na autobusové nádraží. Tento 
výlet jsme si všichni moc užili. 

Nicole Švardalová

. Turistický kroužek
Měli jsme sraz na vlakovém nádraží ve Veselí nad Moravou. 

V  9 hodin jsme vyjeli vlakem do  Brna - Židenic. Tam jsme 
přestoupili na další vlak, který nás zavezl na hl. nádraží v Brně. 
Vyšli jsme na hrad Špilberk. Na Špilberku nám pan učitel koupil 
vstupenky do kasemat. Kasematy byly obří, byla tam mučírna, 
cely, kde byli vězni po 50 v jedné cele. Lidi, co dostali doživotí, 
se dožívali od dvou týdnů do 22 měsíců, protože měli jen vodu 
a chleba na celý den a byli pořád ve  tmě a zimě. A pak jsme 
šli do Vaňkovky, někteří se šli občerstvit a někteří si šli koupit 
nějaké oblečení. Kolem třetí hodiny jsme vyjeli vlakem do Brna 
- Židenic, kde jsme přestoupili na vlak, který nás zavezl zpátky 
do  Veselí nad Moravou. Výlet se nám líbil a  vydařil, protože 
nám vyšlo počasí.

Pavel Brencus a Šimon Kadlček, IX. B

. Ocenění v Programu podpory výuky etické 
výchovy na školách.

V  naší škole vyučujeme etickou výchovu už několik let 
v  rámci hodinové dotace v 6. a 7. ročníku. I  v  letošním roce 
jsme se přihlásili do  programu, který výuku etické výchovy 
podporuje. 

V pondělí 11. 11. se v Senátu  PČR v Praze konalo slavnostní 
vyhlášení výsledků a  předání ocenění této soutěže. Ocenění 
od předsedkyně Správní rady a zakladatelky fondu paní Věry 
Luxové a  koordinátorky Programu podpory etické výchovy 
Marie Novákové převzali p.  řed. Mgr.  Milan Kvasnička 
a  vyučující etické výchova Mgr.  Ľubica Ježková. Naše škola 
v  letošním roce získala příspěvek 15  000 Kč. Se zástupci 
úspěšných škol se při této příležitosti setkal poslanec Marek 
Výborný a europoslankyně Michaela Šojdrová. 

Ľubica Ježková

. Žáci ZŠ a ZUŠ Dolní Němčí jezdí pravidelně 
do Slováckého divadla

Ve školním roce 2019/2020 se opět našli nadšení obdivovatelé 
divadelního umění, kteří s námi jezdí na představení Slováckého 
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divadla. Žákovské předplatné letos zaujalo 12 našich dětí, což je 
o 5 více než loni. Doufám, že počet divadelníků bude v dalších 
letech opět stoupat. Přidalo se také 11 dospělých z řad rodičů 
a  přátel školy, kterým zároveň děkuji za  ochotu a  pomoc při 
dopravě do Uherského Hradiště.

Už v  září jsme byli nadšeni ztvárněním románu Bílá 
velryba od Hermana Melvilla. Nečekali jsme tak dechberoucí 
představení. V  listopadu nás pobavil světoznámý muzikál 
Chicago. Na  tuto hru jeli spíše dospělí, protože žáci druhého 
stupně ji už viděli v červnu v rámci školního zájezdu. Ve druhém 
pololetí se těšíme na klasiku Slováckého divadla – Rychlé šípy. 
Jako výzvu pro herce i  žáky beru představení Les od  autora 
Alexandra Nikolajeviče Ostrovského. Délka představení 
tři a  půl hodiny budí respekt. Uvidíme, zda hořká komedie 
o  pokrytectví osloví i  mladší diváky. Možnost žákovského 
předplatného hodláme využívat i v dalších letech a doufám, že 
se k nám postupně přidají noví divadelní fanoušci.

Michal Slinták 

. Školní parlament
Do  nového školního roku žáci žákovského parlamentu 

vstoupili s velkým elánem a díky jejich práci se nám podařilo 
uspořádat několik zajímavých akcí.

V letošním školním roce jsme zapojeni do ekologické soutěže, 
jejímž cílem je sběr papíru a elektrospotřebičů. Sběr papíru se 
tedy stal naší první akcí, do níž se nám podařilo kromě žáků 
zapojit i pedagogy naší školy. Protože se do soutěže přihlásilo 
13 učitelů a  celkem se podařilo přinést 511 kg vytříděného 
papíru, považujeme tento počin za velmi vydařený. Další akcí 
našich parlamenťáků byl den nejbláznivějších účesů. Soutěž 
byla dobrovolná, záleželo pouze na dětech, zda dají prostor své 
kreativitě a zapojí se. K našemu potěšení se v tento den ve škole 
objevilo velké množství žáků s podařenými účesy. Do užšího 
finále postoupilo více jak 30 dětí. Žáci z  parlamentu měli 
nelehký úkol, a to vybrat z každé třídy tři nejbláznivější účesy. 
Takto vybraní zástupci tříd se poté sešli v tělocvičně, kde na ně 
čekala porota z  řad pedagogů. Z  prvního stupně se vítězkou 
stala Sofie Uhrová, na druhém místě se umístila Katrin Pochylá 
a pěkné třetí místo vybojoval Jakub Zimčík. Na druhém stupni 
vyhrála se svým účesem Tereza Kadlčková, druhé místo patří 
Natálii Zajícové a třetí místo obsadila Simona Zimčíková.

Součástí práce žákovského parlamentu bylo i monitorování 
atmosféry a klimatu v jednotlivých třídách. Cílem bylo zjistit, co 
se dětem ve škole líbí, co by naopak chtěly změnit. V současné 
době monitorování stále probíhá. Věříme, že zjištěné výsledky 
povedou k pozitivním změnám tak, aby se děti ve škole cítily 
dobře a bezpečně.

Blíží se období Vánoc a všichni se necháme překvapit tím, co 
si pro nás žáci z parlamentu připraví.

Martina  Kavalcová

. Příběhy bezpráví a  sametová revoluce 
na naší škole

Příběhy bezpráví přibližují žákům a  studentům 
prostřednictvím dokumentárních a  hraných filmů moderní 
československé dějiny. V  průběhu listopadu se každoročně 
na  naší škole koná filmová projekce a  beseda. Pomocí 
filmových projekcí a  následných besed se snažíme přimět 
žáky k  přemýšlení a  diskusi o  stále živé etapě našich dějin. 
Letošní ročník byl věnován 30. výročí sametové revoluce 
a  pádu „železné opony“. Nejdříve žáci zhlédli hraný film 
„ Z  dopisů psaných přes železnou oponu“. Snímek Karla 
Strachoty seznamuje žáky s fenoménem emigrace. Kombinací 
dopisů, archivních záběrů a  dobových fotografií studenta 
Petra Kořínka umocněných kresbami, animacemi a především 
výraznou hudební složkou, umožňuje mladým divákům vžít se 
do pocitů lidí, kteří žili v nesvobodném režimu, a dozvědět se 
více o  pozvolném rozpadu sovětského bloku, pádu Berlínské 
zdi i studentských demonstracích, které vyústily v sametovou 
revoluci. Po  zhlédnutí filmu jsme se žáky provedli krátkou 
reflexi, aby pochopili, že jakýkoliv vzdor proti režimu 
představoval nebezpečí, které většině lidí zabránilo do protestů 
se zapojit.

K výročí sametové revoluce jsme pozvali přímého účastníka 
listopadových událostí roku 1989 Ziggiho Horvátha, který nám 
přiblížil svými vzpomínkami a písničkami tuto dobu. 

Z  iniciativy p.  uč. Ježka přišli žáci i  vyučující oblečeni 
ve  stylu osmdesátých let a  ve  svých hodinách se věnovali 
tomuto období.

Jana Stojaspalová 
Vážení rodiče,
dovolím si nabídnout Vám možnost spolupráce ve výchově 

a  vzdělávání Vašich dětí, kterou poskytuji v  rámci projektu 
Podpora vzdělávání ZŠ Dolní Němčí II. V tomto školním roce 
budu přítomna ve škole vždy 4 dny v měsíci, viz níže.

Jsem pedagog a  terapeut. Mám dlouholeté zkušenosti 
v práci s dětmi a rodinou, které provázím na cestě ke změně, 
k  cíli, k  přání a  společně objevujeme a  rozvíjíme schopnosti, 
vědomosti a  dovednosti, které má každé dítě i  dospělý 
k  dispozici. Směr mé práce je zaměřen na  rozvíjení řešení 
namísto problémů. 

Co mohu nabídnout Vašim dětem:
Individuální setkávání a konzultace dle domluvy s dítětem, 

a to ve školních záležitostech, které se týkají:
- motivace k učení, jak se na výuku efektivněji připravovat
- jak předejít školní neúspěšnosti a jak případně zmírnit či  

       omezit dopady na dítě 
- jak zvládat náročné životní situace z pohledu dětí, např.  

       související se vztahy v rodině
- práce s kolektivem v rámci posilování pozitivních vazeb 

mezi dětmi nebo 
Co mohu nabídnout Vám:
Individuální setkávání dle domluvy, a  to v  záležitostech 

týkajících se vzdělávání, komunikace s  dítětem, náročných 
situací v rodině, poradenství.

Konzultace a  poradenství probíhá v  ZŠ Dolní Němčí, 1. 
patro (dveře vedle výchovné poradkyně).

Ve  škole jsem přítomná v  době od  7.45 do  15.30 hod. 
Po předchozí domluvě lze domluvit i v čase od 15.30 do 18 hod. 
Těším se na Vás a Vaše děti! 
Kontakt: Mgr. Monika Fojtáchová 
tel.: 606 727 795, email: fojtachova.monika@seznam.cz
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. Z činnosti ZUŠ od září do prosince 2019

Ve  školním roce 2019/20 pracuje od  měsíce září na  ZUŠ 
v  Dolním Němčí 22 pedagogů, kteří vyučují celkem 240 
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 49 dětí ve 4 odděleních, a to 
v  Dolním Němčí. Podzimní tvoření bylo převážně zaměřeno 
na přípravu prací do tradiční vánoční výtvarné soutěže, jejímž 
tématem je tentokrát „Bylo, nebylo za  sedmero horami“. 
V literárně - dramatickém oboru pracuje celkem 24 žáků, kteří 
jsou rozděleni do tří skupin podle věku a nově vyučujeme tento 
obor v místě poskytovaného vzdělávání v Boršicích u Blatnice. 
Tento obor vede již čtvrtým rokem p.  uč. Mgr.  BcA.  Irena 
Cigánková. V  průběhu října a  listopadu se děti aktivně 
připravovaly nejen na  svá vystoupení v  prosinci (Výstava, 
Akademie ZUŠ), ale hlavně na  účast na  Zlínském filmovém 
festivalu. Taneční obor navštěvuje od září celkem 28 dětí. Jsou 
rozděleny na dvě skupiny. Taneční obor vyučuje druhým 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 
příprav choreografií na Vánoční výstavu a Akademii. 

V hudebním oboru je přihlášeno celkem 139 žáků, z toho 55 
žáků, kteří 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 23. listopadu 2019 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 flétnový soubor, který zahrál 
písně Dělání a  Statistika. David Vaněk zahrál na  klávesy 
skladbu Balada. Jakub Tinka nechal rozeznít trubku pěknou 
Ukolébavkou. Anna Tomancová zahrála na  kytaru skladbu 
Carmen. Představily se také tři výborné zpěvačky Lucie 
Zimčíková, Kamila Zderčíková a  Alžběta Ondrůšková, které 
zazpívaly písně:  Ej duby, duby, Sladké mámení, Podzim 
děda, Petrovický zámek, Čí to husičky a  Ovocná. Jednotlivá 
hudební čísla připravili učitelé ZUŠ: Katarína Staněk, Michaela 
Pavelková, Adéla Papayová, Jarmila Hrobařová a  Antonín 
Daníček. Klavírní doprovod zajistila p.  uč. Hana Miklášová 
a p. uč. Petr Kučera. 

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 ve škole pracují dvě pěvecká 
tělesa – pěvecký sboreček „Zpěvánek“ vede p.  uč. Klára 
Kolajová a Komorní zpěv vede p. uč. Petr Kučera. Foto 4, 5

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 
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na hodinách žáků. Všichni se velmi těšíme na další společnou 
práci ve školním roce 2019/20 a všem přejeme do nového roku 
2020 hlavně pevné zdraví.

Klára Kolajová a Alena Růžičková

V mateřské škole se stále 
něco děje…

Začátek školního roku a čas do doby adventní uběhl v naší 
mateřské škole velmi rychle. Děti se adaptovaly ve  třídách, 
našly si nové kamarády, seznámily se všemi zaměstnanci školky 
a  naučily se v prostorách budovy bezpečně orientovat.

Měsíc září a říjen byl ve znamení kultury. Nejdříve do školky 
přijelo divadlo Šikulka se svými pohádkami, poté jsme se vydali 
do  Uh. Brodu, kde jsme se potěšili hudebním představením 
divadla z  Hradce Králové. V  tomto měsíci jsme navštívili 
i  knihovnu, kde si paní knihovnice Jana Daňková pro děti 
připravila krásnou pohádku. Byli jsme rádi, že jsme zde mohli 
také zhlédnout velmi zajímavou výstavu historického oblečení 
a šperků. 

Pěknou podzimní akcí naší školky byla drakiáda s opékáním 
špekáčků u vodárny. Počasí nám přálo a tak draci vysoko vzlétli 
a  špekáčky všem chutnaly. V  listopadu jsme pomocí „skřítka 
Podzimníčka a  zlatého klíče“ uspali na  naší zahradě všechny 
broučky, paní Zima tedy může přijít .

Nyní nás čeká doba adventní, kterou v  mateřské škole 
zahájíme návštěvou Mikuláše s  Andělem a  „pekelnou 
družinou“. Další akcí budou adventní dílničky, kde mohou 
rodiče společně se svými  dětmi vyrobit jednoduchou vánoční 
ozdobu. Poté se sejdeme na  školní zahradě, kde si společně 
zazpíváme koledy a  rozsvítíme náš vánoční stromeček. 
Na  tuto akci se velmi těšíme, je příjemné se s  rodiči tímto 
způsobem setkat a zažít nevšední sváteční okamžiky. Poslední 
týden provozu mateřské školy v  tomto roce si ještě společně 
u stromečku „zakoledujeme“ a převezmeme dárečky, kterými 
Ježíšek jednotlivé třídy obdaruje. 
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A pak už nás všechny čeká nejkrásnější doba celého roku – 
čas vánoční, kdy se všichni sejdeme  v kruhu svých nejmilejších. 

Chtěly bychom touto cestou poděkovat rodičům dětí, 
sponzorům a zřizovateli naší mateřské školy OÚ Dolní Němčí 
za vstřícnost a dobrou spolupráci. 

Přejeme všem Vánoce plné radosti, klidu a  vzájemného 
porozumění, pevné zdraví a štěstí v nadcházejícím roce 2020.

Za kolektiv mateřské školy Blanka Nováková

. Informace z mateřské školy :
Mateřská škola bude od 21. 12. 2019  do 3. 1. 2020 uzavřena. 
Provoz bude zahájen v pondělí 6. 1. 2020.

Knihovna
První týden v  říjnu probíhala v  knihovně velmi úspěšná 

výstava historických šatů a  broží. Zahájení proběhlo již 
v  neděli 29. 9. 2019 za  účasti téměř padesáti návštěvníků, 
a hlavně účasti autorky šatů paní Hany Poláškové a její rodiny. 
Výstava probíhala celý týden v  rámci akce Týdne knihoven. 
V tomto týdnu jsme opět navštívili s dětmi DCHB, kde jsme 
četly na pokojích, děti z MŠ navštívily knihovnu, zahrály jsme 
si divadlo Princ a  Večernice. Další akcí bylo čtení z  kronik 
Dolního Němčí a prohlížení si starých fotografií v albech, které 
jsou k dispozici v knihovně. S dětmi jsme hrály scrablle a další 
deskové hry.

Ve čtvrtek 30. října jsme pořádaly cestopisnou besedu České 
stopy na Balkáně, kterou nás poutavým povídáním provedl Petr 
Slinták. A v pátek 29. listopadu jsme mezi námi opět přivítali 
manžele Márovi s jejich cestovatelskou přednáškou o Austrálii 
a Tasmánii. Účast na obou akcích byla velká. Děkujeme všem 
návštěvníkům, kteří si přišli poslechnout naše cestovatele.

V  listopadu navštívili knihovnu žáci 2. A a 2. B ZŠ a ZUŠ 
Dolní Němčí. V rámci projektu Knížka pro prvňáčka dostaly 
v červnu publikaci Kde se nosí krky, ze které přednesly básničky 
a poté namalovaly obrázky, které jsme v knihovně vystavily.

Literární spolek, který byl založen v  lednu tohoto roku se 
těší úspěšného setkávání se vždy poslední čtvrtek v  měsíci 
v deset hodin. Není to uzavřená společnost, takže jste všichni 
zváni na dopoledne plného povídání nejen o knihách.

Žížalky, nebo-li interaktivní cvičení dětí s  maminkami se 
opět schází každé úterý. Ovšem tentokrát jsme se rozšířily ještě 
o  jednu skupinu, která knihovnu navštěvuje v pondělí. Takže 
žížalek je teď dohromady 32 ve věku jednoho až dvou let.

V říjnu začalo v knihovně cvičení mezi knihami – Powerjóga. 
Scházíme se každý čtvrtek v počtu bezmála patnácti účastnic. 

. CO KNIHOVNA CHYSTÁ?
V pondělí 10. 2. 2020 proběhne Valentýnské pletení srdíček 

nejen pro děti. V měsíci březnu chystáme výstavu a povídání 
o tupeské keramice a také výstavu obrazů malířů, kteří malují 
ústy a nohama. V pátek 6. 3. 2020 se uskuteční cestovatelská 
přednáška manželů Márových o Islandu.

Na tyto akce jste všichni srdečně zváni.

. NOVÉ KNIHY V KNIHOVNĚ
Beletrie:
Deaver Jeffery – Hra na nikdy: první případ Coltera Shawa
Martin-Lugand Agnes – Kapka štěstí v ranní kávě
Sinclair Rob – Spáč číslo 13
Kalenda František – Šarlatové zmije: detektivní příběh 

z doby Karla IV.
Kubátová Táňa – Bukůvky
Tudor C. J. – Jáma
Vondruška Vlastimil – Kronika zániku Evropy: 1984-2054
Vondruška Vlastimil – Mstitel z Jenštejna
Di Fulvio Luca – Sen, který se naplnil
Devátá Ivanka – Džungle v kuchyni

Dětská literatura:
Wiltshire Alex – Roblox: nejlepší bojové hry
Dahl Michael – Děsivé historky 2: hrůzostrašné příběhy  

       pro nebojácné čtenáře
Maple Daphne – Psí záchranářky. Nálada pod psa

Naučná literatura:
Jaroš Martin – Adam Ondra: lezec tělem i duší
Sprag Iain – Federer: portrét tenisové legendy
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Žížalky Literární spolek

Výstava šatů a broží

2. A a 2. B v knihovně

2. A a 2. B v knihovně

Týden knihoven

Týden knihoven

Týden knihoven

Přeji všem čtenářům 
a  návštěvníkům knihovny 
krásné a  pohodové Vánoce 
a do nového roku 2020 hodně 
štěstí a zdraví.   

 Jana Daňková, knihovnice
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Vzpomínáme
Dušičkový čas a  nahrává tomu 

i  mlhavé počasí, že vzpomínáme 
častěji na ty, kdo nás opustili.

Když před deseti lety začal 
působit Ženský pěvecký sbor 
Tetičky z  Dolněmčí, třebaže už 
členky nebyly žádné mladice, 
neuvědomovaly si, jak ten čas letí 
a  že sbor nebude trvale v  tomto 
obsazení pořád.

V kolotoči událostí a účinkování 
na  mnoha akcích, jak doma, ale 
i  v  okolních obcích, jsme tento 
fakt, že nám přibývá let, ani 
nepozorovaly.

A  najednou přišla rána. Jedna 
z  členek, Helena Hyblerová 
onemocněla a  bylo to vážné. 
Helena, bývalá ekonomka, pěkně 
vše pročítala. Napsala jmenný 
seznam členek s  daty narození, 
vypočítala věkový průměr, o  všem 
měla přehled. Odešla 23. 5. 2016.

Věra Daňková, veselá, byla s  ní 
švanda. Často se stávalo, že přišla 
pozdě. Tvrdila, že zaspala a  my 
jsme se tomu smály. Jednou jsme 
jely zpívat do Starého Hrozenkova. 
Odjezd ve  14 hodin. Na  zastávku 
Věra nepřišla, tak autobus zastavil 
před jejím domem. Po  delším 
zvonění vyběhla jenom v  rubáči, 
oblečení v  ruce a  za  velikého 
smíchu jsme ji oblékaly v autobuse. 
Prý zaspala. To jsem netušily, že 
měla zdravotní problémy a opravdu 
brala prášky na spaní. Odešla náhle 
13. 11. 2017.

Božka Válková. Za  rok po  Věře 
odešla Božka (Valinka). V poslední 
době už byla jiná. Bývala veselá, 
krásně zpívala. 

Najednou zapomínala přijít na  zkoušku, jindy přišla jen 
lehce oblečená i  když bylo venku zima a  pak hledala kabát 
a  tvrdila, že v  něm přišla. Její 85. narozeniny jsme jen lehce 
oslavily. Její dcery připravily občerstvení, zpívaly jsme jí, 
gratulovaly. Netušily jsme, že je to její poslední pěkná chvíle. 
Odešla 6. 11. 2018.

František Šmíd. Odešel jediný chlap z našeho sboru Tetiček. 
Ještě, když jsme loupaly trnky na  vaření, tak za  námi přišel. 
My jsme ho podezřívaly, že je opilý. Byl odraný, prý spadl 
na chodníku. Na zkouškách nám tvrdil, že užívá zelený ječmen 
a moc mu pomáhá. Nikdy neřekl proč, nikdo z nás nevěděl, jaké 
má problémy. Náš Fera, veselý, byl pro každý špás, uváděl nám 
všechna naše vystoupení. Pokud byla někdy napjatá situace, 
začal vyprávět vtipy a hned bylo veselo. Odešel 7. 12. 2018.

Anka Borýsková. Delší dobu jsme po ní pozorovaly, že není 
v pořádku. Odmítala odpovídat, co sed děje. Až už jsme věděly, 
jaké má potíže a posílaly ji k doktorům, řekla, že žádné léčení 
podstupovat nebude, že půjde za  Jindřichem (za  manželem). 

Nechápaly jsme to. Bývala šikovná. Ke každému jubileu některé 
z členek sboru složila častušku. Tvrdila, že nejvíc nápadů má 
v noci. Kdo teď bude skládat gratulace?

Taková je bilance, čtyři naše členky sboru a  Fanuš.  
To už je pořádná díra do počtu sboru. Všichni nám moc chybí. 
Vzpomínáme pořád a na zkouškách jim zpíváme.

                                                      Marie Ježková 

MPS  Dolněmčané
Tak jako každý rok nás v závěru roku čeká nejpilnější období. 

Začátkem prosince se bude sbor podílet na  spoluorganizaci 
Adventního jarmarku, kde se postaráme, pokud  vše výjde,  
o dobrý svařák. Další víkend budeme vystupovat  v naší škole 
na Vánoční výstavě. Poté si nás můžete poslechnout  v muzeu 
Na  Mlýně v  rámci akce Předvánoční zpívání. Na  štědrý den 
půjdeme potěšit  našim zpěvem koled naše spoluobčany 
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do Domova s chráněnými byty.  Nevynecháme také půlnoční 
mši a následné popůlnoční zpívaní před kostelem. Na Boží hod 
zpíváme také, a  to společně se Scholou Nekonečno na hrubé 
mši. Poslední akcí tohoto roku, kde budeme vystupovat 
je Žehnání vína.  Závěrem bych chtěl jménem Mužského 
pěveckého sboru Dolněmčané poděkovat všem čtenářům 
dolněmčanského zpravodaje, ale také i všem občanům Dolního 
Němčí za dosavadní podporu a přízeň. Přeji poklidné prožití 
svátků vánočních a do nového roku hodně zdraví vám a zlato 
v hrdle nám.

Ing. Martin Matuš

Adventní benefiční večer 
pro podporu Domácího 

hospice Antonínek
Město Hluk ve  spolupráci se Základní uměleckou školou 

Hluk zve širokou veřejnost na  Adventní benefiční večer 
pořádaný na podporu Domácího hospice Antonínek. 

Každoročně pořádá hlucká ZUŠ vánoční vystoupení svých 
žáků. V  letošním roce se rozhodla pro dobročinnou formu 
koncertu. Žáci umělecké školy zazpívají a zahrají ve prospěch 
domácího hospice. V  průběhu večera vystoupí pěvecký sbor, 
dětská cimbálová muzika a dechové uskupení. Nebude chybět 
ani vystoupení folklorního souboru Okluky, zazpívá ženský 
sbor Klebetnice, který doprovodí cimbálová muzika Ženičky.

Domácí hospic Antonínek vznikl 1. června 2019 z potřeby 
pomoci všem, kdo pečují o nevyléčitelně nemocné v konečném 
stádiu nemoci v domácím prostředí.

Hospic poskytuje péči pacientům v jejich bydlišti, tj. v jejich 
domácím prostředí – lékaři, zdravotní sestřičky, sociální 
a pastorační pracovníci, kněží či psychologové, kteří v hospici 
pracují, přijíždějí za  umírajícím a  těmi, kdo o  ně pečují, 
do  jejich domovů. Název hospice odkazuje k  domovu jako 
místu oddechu a spočinutí a je spojen také s místním regionem, 
ve kterém péči poskytuje. Název proto odkazuje k významnému 
poutnímu místu Slovácka – Svatému Antonínku – a k motivu 
životní poutě každého z nás.

Je-li na  vás tíže domácího pečování již příliš velká nebo 
nevíte-li si rady s tím, zda byste náročnou péči o umírajícího 
zvládli doma, obraťte se na  Domácí hospic Antonínek, jehož 
jádro tvoří zkušení lékaři a  zdravotní sestry, pastorační 
pracovnice a duchovní, sociální pracovník a psycholožka.  

Pracovníci hospice zajistí a přivezou také potřebné pomůcky 
usnadňující péči o  vážně nemocného v  domácím prostředí 
a umožní tak jakousi „domácí hospitalizaci“ při které pomohou 
zvládnout příznaky doprovázející pokročilé onemocnění 
v domácím prostředí.

Domácí hospic provozuje Charita Uherské Hradiště 
ve  spolupráci s  Charitou Uherský Brod. Tato péče je určena 
pacientům v uherskohradišťském a uherskobrodském regionu. 
Více informací lze získat na telefonním čísle 731 680 347 nebo 
prostřednictvím e-mailu: antoninek@uhradiste.charita.cz.

Přijděte v  pátek 20. 12. 2019 v  18:00 hodin 
podpořit Domácí hospic Antonínek.

Iveta Mátlová

Retrobabky
Malé ohlédnutí za  činností taneční skupiny Retrobabky. 

Protože je nám dobře, stále fungujeme a  scházíme se každé 
úterý v  klubovně KD. Vystupujeme v  okolních i  vzdálených 
obcích při různých příležitostech. Nebudu vypisovat všechny 
akce tohoto roku, ale jedno z mnoha vystoupení bylo v Hluku 
na  zámku pro bývalé zaměstnance Autopalu a  poslední se 
konalo v  listopadu na  domácí půdě v  sále KD u  příležitosti 
Společenského odpoledne pro starší a pokročilé. Jsme rády, že 
máme hodně fanoušků a také pozvání na příští rok.

Radostné a pokojné prožití vánočních svátků, pevné zdraví 
a rodinnou pohodu v novém roce za Retrobabky přeje                                                                                         

Zdenka Jančářová
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hudbou a  nádhernými 
kroji bavili občany 
města, kteří byli 
D o l n ě m č a n k o u 
doslova nadšeni. 

Během celého týdne 
bylo špatné počasí – 
téměř celý týden pršelo 
a teplota se pohybovala 
kolem 15 °C. Někteří 
členové museli bohužel 
vyhledat i  lékárnu 
a  vyzkoušet, zda mají 
v  Chabarovsku stejné 
léky jako u nás.

Ale pořadatelé festivalu pro nás připravili i chvilky oddechu 
– např. prohlídku místního muzea, kde se opravdu bylo na co 
dívat a  poslouchat o  historii města až do  dob samotného 
založení bylo velmi zajímavé. Exponáty, kterými se muzeum 
pyšní jsou nevídané a  pro nás to bylo příjemné odpoledne. 
Taktéž jsme vyrazili na  výlet lodí po  řece Amur. Bylo velmi 
zajímavé shlédnout nádherné stavby kostelů kolem řeky, 
a  vůbec řeku samotnou, která je dlouhá 2  824 km a  na  které 
byly chvílemi vlny jako na moři.

Během pobytu a vystupování na různých místech byl taktéž 
o Dolněmčanku obrovský zájem médií – jak regionálních, tak 
státních. Takže jsme potěšili krásnými písničkami a povídáním 
si o Dolním Němčí, o Dolněmčance a o krojích televizní diváky 
jak v okolí Chabarovska, tak v celém Rusku. 

Završením celého našeho „tažení“ v Rusku byl velký průvod 
ulicemi Chabarovska, kde nás přihlížející provázeli velkými 
ovacemi a obrovským zájmem vyfotit se s krojovanou dívkou 
nebo mládencem.

Dolněmčanka  
v Rusku a Japonsku

V letošním roce se dechová hudba Dolněmčanka spolu se 
třemi tanečními páry folklórního souboru Oldněmčan vydali 
na dálný východ Ruska a  taktéž navštívili vzdálené Japonsko. 
Město Chabarovsk oslovilo dechovou hudbu s  pozvánkou 
zúčastnit se mezinárodního vojenského hudebního festivalu 
„Amurské vlny“.  Dlouze muzikanti a  zpěváci přemítali, zda 
se této grandiózní akce zúčastnit. Chtělo to nejen odvahu 
k  dalekému letu, ale také mnoho hodin práce před odletem. 
Nakonec jsme se všichni shodli, že rádi ukážeme něco 
hezkého z našeho folklóru, krásné kroje, tanec, hudbu, zpěv… 
Věnovali jsme opravdu spoustu času přípravám, abychom nic 
nepodcenili – dokonce jsme nacvičovali i  pochodování, tak 
typické ruským vojenským souborům. 

Na cestu jsme vyrazili 26. 5. 2019 cestou na vídeňské letiště, 
odkud jsme cestovali do Moskvy a pak následně do Chabarovska. 
Od prvního dne jsme byli neustále v jednom kole – opakovaly se 
nácviky na různých místech města a pak samozřejmě vystoupení. 
Dolněmčanka vystupovala např. v cirkusové aréně, na zimním 
stadionu, na dvou náměstích a svým temperamentem, lidovou 
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Naším andělem strážným, průvodcem a překladatelkou, bez 
kterého by to nešlo, byla Jelena Štěrbová, které tímto patří velký 
dík …

Pak následovala cesta do Japonska, kde měla Dolněmčanka 
domluvené dva koncerty, bohužel jeden byl z  důvodu 
nepříznivého počasí zrušen. Nicméně i  takto jsme mohli 
potěšit příznivce dobrého piva v  parku HIBIYA v  hlavním 
městě Tokiu na  obrovském pivním festivalu, kde i  naši kluci 
našli svoje oblíbené pivečko… V programu zazněly jak skladby 
nacvičené na  festival v  Rusku, tak například skladba Horela 
lipka horela, kterou znali a zpívali s námi (japonsky) i účastníci 
tohoto festivalu. Všichni byli nadšeni hudbou, zpěvem i kroji 
a  toto dali náležitě najevo svým potleskem. V Japonsku jsme 
během pobytu navštívili řadu míst, např. lázně v  Atami, 
zámek ve  městě Odawara, přístav Yokohama, chrám budhy 
v  Kamakuře, podívali jsme se taktéž do  národního parku 
HAKONE, kam jsme přijeli nádhernou pirátskou lodí a odkud 
byl krásný výhled na  nejvyšší horu Japonska Fudži,se kterou 
jsme se samozřejmě všichni vyfotili. V Tokiu jsme dále shlédli 
spoustu zajímavých míst – nejrušnější křižovatku na  světě, 
aukci tuňáků na vyhlášeném tokijském trhu, někteří ochutnali 
jedovatou rybu Fugu, prohlédli jsme si historickou budovu 
hlavního nádraží v Tokiu, „tokijskou eiffelovku“, v neposlední 
řadě jsme měli možnost vyjet na vrchol druhé nejvyšší stavby 
světa telekomunikační věže SKYTREE, vysoké 634 m, ve které 
jede výtah 10 m na vteřinu. No a nemohli bychom odjet domů, 
kdybychom se neprojeli  vlakem Schinkanzen, který jede 
místy i  320 km v  hodině. Taktéž jsme se brouzdali a  někteří 
se i vykoupali v Tichém oceánu… a ti,kteří už nemohli šlapat 
pěšky se projeli po  městě rikšou. Naším andělem strážným 
na  této cestě byl jeden z  muzikantů – Přemek Máčel, bez 
kterého bychom si nekoupili ani lístek na vlak … Taktéž jemu 
patří velký dík …

14-ti denní turné dechové hudby končí… V  srdcích 
všech účastníků zůstanou nezapomenutelné zážitky, krásné 
vzpomínky a otázky, zda pojednou příští rok znovu ….

Velký dík patří Antonínu Turčinovi, který nás na tuto 
dalekou cestu připravil po stránce hudební. A neméně velký dík 
patří " uvítacímu výboru", který nás s chlebem, solí, oškvarky, 
chlebíčky a dobrou slivovicí přivítal po daleké cestě v Dolním 
Němčí 3. 6. 2019 ve 03:00 hodin před restaurací Rozkvět.

Dechová hudba Dolněmčanka děkuje všem sponzorům, 
zejména obci Dolní Němčí, za to, že mohla reprezentovat jako 
jediná Českou republiku.

Dana Hniličková
Erika Uhrová

Antonín Straka
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ZO ČSOP Pantoflíček  
v roce 2019

V  současné době máme 20 členů z  uherskohradišťska 
a několik sympatizantů.

Organizační výbor tvoří: Vlasta Ondrová, Miloš Šťastný, 
Marie Zimčíková, Petr Slinták.

V  letošním roce byla jako vždy naše činnost rozdělena 
na několik oblastí:

. Terénní, praktická činnost
Dosadba a péče o polní remízy, např. na jaře jsme vysadili 31 

stromů k rybníčku v Dolním Němčí, o které následně pečujeme. 
Ve  Slavkově dosazujeme remíz na  Močířích a  domlouváme 
s vedením obce další výsadby. Zapojujeme se do celostátní akce 
SÁZÍME BUDOUCNOST – zatím jsme vysadili 120 stromů 
a keřů. Jako poslední letošní akce bylo ozelenění odpočivadla 
u cyklostezky z Dolního Němčí do Nivnice, kde jsme vysadily 
v listopadu 3 stromy.

Jako každý rok jsme pečovali o  rezervaci Kolo, kterou 
každoročně kosíme a  uklízíme posečený porost, aby nedošlo 
k  vyhynutí orchidejí. Zde máme také zřízený informační 
panel a znovu vybudovanou studánku, kterou máme zapsanou 
v  celonárodním registru eSTUDÁNKY. A  stejně jako loni 
i letos jsme pokosili a uklidili i druhý mokřad u potoka Kasivce.

. Enviromentální výchova                                                                                                                      
Zajišťujeme výukové programy a  vedení exkurzí pro žáky 

Konec sezóny u zahrádkářů
Koncem srpna jsme se jeli podívat k  našim sousedům 

na  Slovensko, do  Nitry. Probíhala tam zemědělská výstava 
Agrokomplex. Akce se koná ve  velmi rozlehlém areálu 
a  k  vidění bylo od  starých zemědělských strojů,po ty 
nejmodernější,veškerá chovná zvířata, produkty zemědělské 
a živočišné výroby, stroje, přístroje a pomůcky s  tím spojené. 
Výstava byla krásná a  naučná. Vzhledem k  velikosti výstavy 
a  k  počasí co zrovna panovalo, velké horko a  dusno, jsme si 
odpoledne s úlevou sedli do autobusu, směr Morava. Už jsme 
se těšili na  chládek vinného sklepa v  Petrově. V  příjemném 
prostředí si pro nás vinař, pan Miloslav Hartman připravil 
degustaci svých vín s  pohoštěním. Všem se tam moc líbilo 
a nechyběli ani pěkné písničky.

Hned na  to , v  září nás čekala práce na  přípravě tradiční 
Výstavy ovoce, zeleniny a  květin. Nejprve jsme s  ženami 
z  aranžovacího kroužku vyráběly kabelky z  květin. Pak 
následovalo sbírání vzorků a aranžování na místo. Zabralo nám 
to celou sobotu, ale výsledek stál za  to. Jistě se mnou budou 
souhlasit i všichni ti, kdo se v neděli a v pondělí přišli podívat. 
Za zájem všem děkujeme!

Pro letošní rok jsme měli v  plánu prodloužit střechu 
na pergole, tím zakrýt ohniště a zvýšit komfort při grilování, 
uzení nebo opékání. Vše jsme při našich brigádách zvládly a už 
nás čekají jen drobné terénní úpravy na jaře.

Ve  dnech 3. - 6. října se konala v  Olomouci podzimní 
Flóra - Hortikomplex. Každoročně se zde zapojují jako 
vystavovatelé i  zahrádkáři. V  rámci okresních sdružení ČZS 
jsme my zahrádkáři Dolněmčí reprezentovali okresní svaz ČZS 
Uherské Hradiště. Zúčastnilo se 13. sdružení z  celé Moravy. 
Téma soutěžní expozice bylo Zahradní slavnost na  motiv 

divadelní hry Václava Havla. Stánek jsme připravovali s ženami 
z  aranžovacího kroužku. Měli jsme celkem úspěch, byli jsme 
vyhlášeni jako 3. nejzajímavější stánek.

Tak ještě nějaká závěrečná brigáda na  úklid areálu a  bude 
konec roku.

Na  závěr bychom chtěli popřát Všem krásné Vánoce 
a šťastný Nový rok.

Za zahrádkáře Alena Angelin Světinská.
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okolních škol dle požadavků. Letos to byla exkurze na Drahách 
pro žáky sedmých tříd ZŠ Dolní Němčí, setkání u  hrušky 
v  Horní poli pro učitele z  Brněnska, exkurze pro studenty 
Gymnazia Uh. Brod.

Ke Dni dětí jsme pořádali v místním parku ve Slavkově pro 
nižší ročníky ZŠ Horní Němčí a pro žáky MŠ Slavkov Ekohrátky, 
kde děti soutěžily v základních znalostech o přírodě.

V  říjnu byla akce u  hrušky ke  Dni stromů pro žáky ZŠ 
a  MŠ Horní Němčí. Celý rok také vedla Pavla Mudráková 
přírodovědný kroužek při ZŠ Dolní Němčí. 

. Exkurze do přírody         
Letos jsme pro své členy uspořádali někalikadenní výlet 

na Spiš, dále jednodenní do Bielych Karpat, na Pouzdřanskou 
step, na  hlaváčky do  Louky nad Veličkou a  samozřejmě 
počítání našich orchidejí v  rezervaci Kolo. Letos jich bylo 
méně, pouhých 540 kvetoucích rostlin prstnatce pleťového. 
Bohužel sucho se projevuje i na mokřadu, a tedy i na počtu rost
lin.                                                                                                                                             

A v neposlední řadě k našim aktivitám také patří poradenství 
(houby, byliny, stromy), pomoc při okresních olympiádách, 
uklízíme Česko (Dolní Němčí, Slavkov, Uherské Hradiště), 
publikační činnost v tisku apod. 

Miloš Šťastný  a Vlasta Ondrová  

MS Lanka Dolní Němčí 
od léta do zimy 2019

V  době, kdy píšeme tento článek, je myslivecká sezona 
na svém vrcholu. Měsíce listopad a prosinec jsou obdobím, kdy 
se pořádají společné lovy. Taky je to i období, kdy se myslivečtí 
kamarádi po  roce opět setkávají a  sdílejí si mezi sebou své 
zážitky z přírody a lovů za předešlý rok. Tyto lovy jsou však jen 
pomyslnou třešničkou na dortu za minulý rok práce v honitbě.

Po  žních nastává období, kdy je nutné začít pomalu 
přikrmovat, aby zvěř nestrádala, byla v  dobré kondici pro 
zimní období. V našem případě se staráme hlavně o zvěř zaječí 
a  srnčí. Je taky důležité obstarat dostatek krmení pro zvěř 
v zimním období. Toto je povinností každého myslivce. 

V letošním roce jsme mimo tyto myslivecké povinnosti měli 
i  hodně práce v  našem areálu. Mezi ty nejdůležitější patřila 
výměna rozvodů elektřiny na  chatě a  dochovně. Při výměně 
rozvodů jsme vyměnili i krb, který již z hlediska výhřevnosti 
nebyl dostačující. Tento byl vyměněný za moderní, samostatně 
stojící kamna. 

Jako každý rok, tak i  v  tomto roce jsme uspořádali 
Červencovou noc. Nechyběli zvěřinové speciality, bohatá 
tombola, hezké počasí a  to vše za  doprovodu kapely Křídla 
– tedy pokud šla elektřina. Žádná práce se však neobejde 
bez potíží. Situace se rychle vyřešila a  zábava pokračovala 
do ranních hodin.   Děkujeme všem zúčastněným a sponzorům 
za podporu.

Mezi další myslivecké akce patří společné střelby na asfaltové 
holuby. Letošní střelby se uskutečnili 21. 9. na  střelnici 
ve  Vlčnově.  Po  úvodním rozstřelu každý absolvoval dvě 
soutěžní kola, dohromady 20 terčů. Nakonec se v  disciplíně 
Trap na prvním místě umístil Ondřej Cmol, na druhém Martin 
Cmol a  třetí místo obsadil Radek Dufka. Někteří odvážnější 
zkoušeli mimo soutěž i  disciplínu Lovecké kolo, která byla 
o poznání obtížnější.

Myslivecky nejvýznamnější akcí tohoto roku byl bezpochyby 
společný hon na drobnou zvěř, který se uskutečnil 9. 11.  Sraz 
všech zúčastněných proběhl v  8 hodin v  restauraci Rozkvět. 
Zahájení honu proběhlo u  vodárny kolem 9. hodiny ranní. 
Po  celou dobu honu mírně pršelo. Lovci i  honci byli řádně 
oblečeni a  vybaveni, takže počasí nikoho nepřekvapilo. 
V  prvním kole ve  Vinohradech se střelilo přesně 50 zajíců. 
Druhé kolo ve Dřínku přineslo krásných 75 zajíců. Po druhém 
kole jsme odlov zajíců ukončili, jelikož byl naplněn plán 
odlovu. Třetí kolo jsme uspořádali v Novinách, okolo potoka 
na kachnu, kterých jsme zde ulovili 19ks. Celý hon proběhl bez 
problémů a po rozdělení ulovené zvěřiny následovala Poslední 
leč, která se konala v přísálí kulturního zařízení, a kde se celý 
hon důkladně probral.

Další společný, ale již ne tak velký hon, je v plánu 26. prosince, 
kde se bude lovit hlavně zajíc a zvěř myslivosti škodící.

Vážení spoluobčané, na závěr mi dovolte popřát vám jménem 
MS LANKA Dolní Němčí šťastné prožití svátků vánočních, 
bohatého Ježíška a do nového roku 2020 vše nejlepší, hlavně 
zdraví a těšíme se na shledání a spolupráci v dalším roce.

Ing. Josef Juřenčák
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Dobrovolný svaz hasičů
Rok 2019 jsme jako každoročně zahájili výroční schůzí, kde 

jsme si ujasnili plán akcí a nákup nové techniky. Únor byl pro 
nás smutný, protože jsme zajištovali hladký průběh pohřbu 
našeho pana faráře Josefa Stojaspala. V březnu proběhlo školení 
strojníků a velitelů. V dubnu jsme se zúčastnili akce Ukliďme 
Česko a následně 27. 4. 2019 proběhla mše hasičských sborů 
na Svatém Hostýnu. Květen jsme započali hodové oslavy mší 
za  patrona hasičů Floriána a  všech živých a  zemřelých členů 
sboru. Červen byl pro nás dost náročný z  důvodu příprav 
Dětského dne a  hasičských závodů ve  Strání, kde jsme se 
mimo jiné umístili na krásném prvním místě. 12. 6. jsme měli 
návštěvu v  naší hasičské zbrojnici, a  to děti ze zdejší školky, 
kde jsme je seznámili a poučili co vše dokáže oheň. Šestý měsíc 
jsme ukončili oslavou 125. výročí sboru ve Strání. 

V  srpnu jsme dosáhli opět velkého úspěchu, a  to první 
místo na nočních závodech v Březové. Prázdniny jsme ukončili 
hasičskou zábavou a odpolednem pro děti. 2. 10. jsme v obci 
zasahovali při překopnutí plynové přípojky, 5. 10. proběhl 
pochod a žehnání hasičských praporů v Uherském Hradišti. 31. 
10. jsme byli nápomocni organizovat provoz při lampionovém 
průvodu. 22. 10. a 23. 10. se naši dva členové zúčastnili školení 
na dýchací techniky. 

Jak vidíte, i  když nejsme tak vidět, pořád se u  nás něco 
děje, ať už nákup nové techniky, dětských přileb na Den dětí 
či organizace různých akcí. Jsme rádi, když se těchto akcí 
účastníte a  tím i podporujete náš sbor. Kdokoli z vás by měl 
zájem stát se hasičem, najde nás každý druhý pátek v měsíci 
na hasičce. A nakonec bychom Vám chtěli popřát požehnané 
klidné a spokojené svátky a krásný nový rok.

Alžběta Šrámková a Emil Hajdůch
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Chovatelé poštovních 
holubů

Po  skončení závodní sezóny holubů nastává pro nás čas 
výstav našich šampiónů, jak se jednotliví holuby, kteří se 
umístili na předních příčkách OS Uherské Hradiště. 

Olympijská kategorie A – holub 761 Kadlčka Josefa 3. místo, 
5. místo holub 626, 17. místo holub 619.
 Olympijská kategorie B – Kadlček Josef 7. místo holub 761 
a 19. místo holub 626. Vojtěšek Ladislav 22. místo holub 227, 
Dohnal Václav 25. místo holub 530. 
Olympijská kategorie C – Dohnal Václav 40. místo holub 419.
Olympijská kategorie D – Vojtěšek Ladislav 13. místo holub 
227, Dohnal Václav 33. místo holub 530
Olympijská kategorie E – 39. místo holub 530
Olympijská kategorie G – Kadlček Josef 25. místo holub 150
Olympijská kategorie H – Kadlček Josef 17. místo holub 619, 
30. místo holub 761, Dohnal Václav 19. místo holub 530
Olympijská kategorie I – Dohnal Václav 44. místo holub 419
Kategorie Super Eso – Kadlček Josef 4. místo holub 619, 
Dohnal Václav 14. místo holub 530
Kategorie Výkon za život-holub 11-0249-339 – zaletěl za život 
20 486 km.

Tito holubi byli vystaveni na  naší výstavě, kterou jsme 
pořádali dne 22. 11. 2019 v  přísálí KD v  Dolním Němčí. 
Z  těchto holubů půjde 8 šampionů na  oblastní výstavu OS 
Uherské Hradiště v Babicích. Naši výstavu navštěvují taky děti 
z mateřské školy, které jsou našimi nejvděčnějšími návštěvníky.

Přejeme příjemné prožití svátků vánočních a hodně zdraví 
v novém roce.

předseda místního spolku Václav Dohnal

Z činnosti fotbalového klubu
Máme tady závěr roku a  s  tím i  konec podzimní části 

soutěžního ročníku 2019/2020 a čas na vyhodnocení. 
A-mužstvo pod vedením Petra Kadlčka a Tomáše Kadlčka 

v Krajské soutěži skupiny B přezimuje na 6. místě se ziskem 21 
bodů a skóre 29:24. Nejlepším střelcem s 8 brankami je Tomáš 
Stojaspal.

B-mužstvo je v  Okresní soutěži po  odehraných 12 kolech 
rovněž na 6. místě se ziskem 15 bodů a skóre 21:27. Nejlepším 
střelcem B-mužstva je hostující hráč z  Kunovic Filip Vyoral. 
Trenérem mužstva je Miroslav Richtr a  vedoucím Tomáš 
Stojaspal. 

Dorostenci jsou v  Krajské soutěži skupiny B na  6. místě 
se ziskem 23 bodů a  skóre 32:29. Trenérem je David Jurásek 
a  vedoucím Štěpán Fibichr, nejlepším střelcem dorostu s  8 
brankami je Tomáš Hibler. 

Starší žáci jsou v Krajské soutěži skupiny B po odehraných 10 
utkáních na 7. místě se ziskem 6 bodů a skóre 23:40. Trenérem 
starších žáků je Miroslav Vlk, vedoucím Štěpán Fibichr 
a nejlepším střelcem s 8 brankami je Štěpán Fibichr mladší.

Mladší žáci pod vedením Tomáše Tinky a  Jiřího Zajíce 
jsou ve stejné soutěži jako starší žáci na 6. místě se ziskem 9 
bodů a skóre 21:55. Nejčastějším střelcem mladších žáků je s 9 
brankami Tobiáš Rožnovský.

Mužstva přípravek vyhodnotit nemůžeme, protože jejich 
utkání se hrají bez zápisu výsledků. Tak můžeme jen poděkovat 
rodičům za jejich přístup, že děti vozí k zápasům a také trenérům 
starší přípravky Ludvíku Zimčíkovi a Radku Kadlčkovi, mladší 
přípravky Luďku Jančářovi a  Robinu Kadlčkovi za  jejich 
trpělivost.

Fotbalový klub vám děkuje za přízeň v letošním roce a těší 
se na 22. březen 2020, kdy nám začíná jarní část. Přejeme Vám 
veselé Vánoce a mnoho štěstí do nového roku.

Marek Cmol
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KST Dolní Němčí – soutěžní 
ročník 2019/2020

Vážení spoluobčané, 
i  letos Klub stolního tenisu Dolní Němčí přihlásil 

do  mistrovských soutěží jak mužská, tak žákovská mužstva. 
Letošní sezónu zahájilo pět týmů mužských a  dvě mužstva 
žákovská. „A tým“ mužů je letos značně posílen o dva hráče, 
kteří se z jiného oddílu, či dokonce ze zahraničí, vrátili ve snaze 
podpořit svoji rodnou obec. Jedná se o Miroslava Janču, který 
v minulé sezóně hrál II. ligu mužů za ST EUROMASTER Kolín 
a Iva Mikulce, který se vrátil z Nového Zélandu. „A tým“ hraje 
nejvyšší krajskou soutěž - Divize, kterou s  grácií proplouvá, 
drží si první příčku a usiluje o postup do III. ligy. Doslovným 
lídrem A mužstva je Mirek Janča, který v dosavadních utkáních 
neokusil hořkost porážky a s bilancí 24 výher suverénně vévodí 
tabulku úspěšnosti divizní soutěže. „B tým“ mužů se v  I. 
Krajské soutěži drží v  přední části tabulky a  doufá v  možný 
postup do Divizní soutěže. Hráč „B týmu“ Uher Antonín zatím 
předvádí výbornou formu a  drží se mezi čtyřmi nejlepšími 
hráči v celé soutěži. „C a D týmy“ také úspěšně zahájily sezónu 
a oba týmy se udržují ve středu tabulek v II. Krajské soutěži. 
Posledním zástupcem v kategorii mužů je „E tým“, který v II. 
Okresní soutěži nabízí možnost především mladším hráčům 
nabírat zkušenosti v mužských kategoriích. 

Pro letošní sezónu jsme přivítali a  registrovali celkem 9 
nových žáků, kterým se oddíl věnuje a  snaží se jim vytvořit 
podmínky pro jejich další sportovní růst. Kluci pravidelně 
navštěvují tréninky, účastní se turnajů a  hrají mistrovské 
soutěže – 1. liga (A tým) a 3. liga žáků (B tým). Významnou 
měrou se na  trénincích podílí i  Ivo Mikulec, který má 
s trénováním mládeže bohaté i zahraniční zkušenosti. Již po 3 
měsících díky nastaveným tréninkům je patrné zlepšení všech 
žáků a jsou velkým příslibem do dalších let. Na níže uvedené 
fotografii malá ukázka z  tréninku žáků, kde využíváme až 7 
stolů včetně tréninkového robota.

V  polovině září si řada našich hráčů zpestřila přípravu 
na  blížící se soutěžní ročník účastí na  9. ročníku turnaje 
ve  stolním tenisu memoriál Vojty Výmoly, který tradičně 
pořádá sousední oddíl TJ Nivnice. Zde se v silné i přeshraniční 
konkurenci neztratili Mirek Janča, jakožto absolutní vítěz 
turnaje a  třetí Luděk Jančář. Za  vzornou reprezentaci oddílu 
na tomto turnaji patří jmenovaným velký dík.

Závěrem mi dovolte, abych za náš oddíl KST Dolní Němčí 
pozval všechny příznivce na  již tradiční „Vánoční turnaje“ 
ve stolním tenise, jenž proběhnou v tělocvičně ZŠ Dolní Němčí:

- v pondělí dne 23. 12. 2019 ve 14.00 hod. se uskuteční turnaj 
neregistrovaných žáků a žákyň,

- v úterý dne 24. 12. 2019 v 09.00 hod. se uskuteční turnaj 
neregistrovaných mužů a veteránů,

- v  sobotu dne 28. 12. 2019 v  17.00 hod. bude zahájen 
již 20. 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 
mi dovolte popřát našim příznivcům, sponzorům a  všem 
spoluobčanům příjemné prožití svátků vánočních a  úspěšný 
celý nový rok 2020.

za KST Dolní Němčí
Josef Kolísek

Zleva: Miroslav Janča, Luděk Jančář

Advent a Vánoce nás formují 
nebo je my deformujeme?
Opět tu máme adventní čas, na který navazují Vánoce. Naši 

předkové advent prožívali hodně odlišně, než jak ho prožíváme 
my. Zdá se, jako by všude již Vánoce začaly a je již těžké rozlišit 
adventní a  vánoční atmosféru. Vím, že proměnu adventu 
způsobila naše moderní doba. Ale každý rok si kladu otázku, 
jestli je to tak správně. A znovu a znovu mi vychází odpověď, 
že spojování adventní a vánoční doby do jednoho koledového 
období nám neprospívá. Obě doby (advent a Vánoce) nás chtějí 
v dobrém smyslu formovat. Připomínat nám důležité věci a dát 
čas nad nimi se zamýšlet. 

Advent je doba očekávání. Očekávání vánočních svátků se 
projevuje radostí a těšením se. Ale advent nám připomíná, že 
máme počítat i s tím, že jednou z tohoto světa odejdeme a že 
i na smrt je třeba se připravovat. Očekávání smrti není morbidní, 
ale pomáhá nám uspořádat si správně hodnoty života. A Vánoce 
je doba obdarování. Dárky pod stromečkem nám dělají radost 
a máme také radost z radosti našich bližních, které jsme zase 
my obdarovali dárky. Ale dárky nám připomínají, že žádná 
věc či zážitek nemůže nahradit ten největší dar – a to jsme my 
sami pro sebe navzájem. A to nás vede k zamyšlení, jestli jsme 
opravdu darem pro druhé. Možná o Vánocích ano, protože jsme 
spolu. Ale je tomu tak i celý rok? A pro nás křesťany jsou Vánoce 
připomínkou, že největším darem pro všechny lidi je Bůh sám, 
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který se v  osobě Ježíše Krista stal člověkem a  zachránil nás 
od smrti věčné a otevřel nám tedy krásnou věčnost s Bohem. 
Bohužel se stává, že si z poselství adventu a Vánoc vybíráme jen 
to, co nám pasuje, a tedy advent a Vánoce deformujeme. Místo 
toho, abychom jim dovolili náš život formovat. Jsme na tomto 
světě jen chvilku, tak neztrácejme čas překrucováním hodnot, 
ale nechme se pozitivně ovlivňovat, co nám nabízí moudrost 
staletí. Nedeformujme advent a Vánoce podle svých představ, 
protože to může skutečně vážně zdeformovat naši duši. Nechme 
na  sebe působit nejdříve poselství adventu a  pak poselství 
Vánoc, protože to může naši duši formovat ušlechtile. Možná si 
řeknete: to je vážně divné předvánoční zamyšlení. Možná. Ale 
skutečně chceme zůstat jen na povrchu tajemství života nebo 
objevit pravé bohatství lidství? Já chci také prožít život naplno, 
ale dobře. Možná nepatříte mezi ty, kteří věří v Boha. Ale věřte, 
že víra v Boha (Krista) v tomto úsilí do plnohodnotný dobrý 
život velmi napomáhá. A právě o Vánocích slavíme, že se tento 
Bůh stal člověkem a  narodil se v  Betlémě. Proto vám přeji 
krásné a požehnané Vánoce. 

P. Petr Hofírek, farář

MISIJNÍ KLUBKO –  
dělat radost nás baví

Do misijního klubka chodí děti ve věku 6-11 let. Setkáváme 
se každé úterý ve  farní dvoraně a  zažíváme krásné chvilky 
v  duchu lásky, pomoci a  modlitby. Letos jsme se společně 
vypravili na misijní plavbu kolem světa. Naše první trasa vedla 
do Slavkova na návštěvu Charitního domu.  Po namáhavé cestě 
na kolech jsme si pro obyvatele domu připravili čtení pohádek, 
básniček, zpívání písniček a hlavně osobního povídání. Z očí 
a  úst všech lidí čišela dobrá nálada, pohoda a  velké nadšení. 
Moc nám děkovali za příjemně prožitý čas s nimi a za obrázky. 
Jak oni, tak i my se těšíme zase na další setkání. Jak stačí málo 
udělat velkou radost! Již podruhé se klubko zapojilo do akce 
Svatý misionář a  kreslili jsme obrázky sv. Terezie z  Lisieux, 
které jsme zaslali do centra Papežských misijních děl. Všechny 
jsme pak mohli vidět v říjnovém vysílání TV NOE.

Letošní říjen byl vyhlášen jako Mimořádný misijní měsíc 
a byl pro nás velkou slávou. Nejprve jsme vyjeli do Kroměříže 
na  celostátní setkání Misijních klubek. I  když pršelo, prožili 
jsme krásný den. Setkání se zahajovalo společnou slavnostní 
mší svatou s  Otcem arcibiskupem J. Graubnerem, kdy nám 
vyprávěl, jak může i  malý človíček být dobrým a  velkým 
misionářem. Pak jsme procestovali celý svět hrami: v Oceánii 
jsme lovili ryby, v Americe stříleli z luku, v Asii přebírali rýži, 
v Africe bubnovali a v Evropě pomáhali stavit kostel. Ještě jsme 
poslouchali vyprávění od  mladé misionářky, která strávila 
skoro 2 roky v Mexiku a shlédli misijní příběh. Sladkou tečkou 
byla návštěva cukrárny. 

Další aktivitou bylo tvoření na  jarmark, který byl součástí 
Netradiční cukrárny, do  níž jsme se taky zapojili. Výtěžek 
z prodaných výrobků byl zaslán dětem v misiích. V pátek 18.10. 
jsme se společně s ostatními skupinkami farnosti modlili misijní 
růženec za všechny děti světa a tím vytvořili modlitební MOST. 
Tímto děkujeme všem, kteří se zapojili do  jarmarku nebo se 
zúčastnili „MOSTu“, za jejich ochotu a pomoc. Misijní neděle 
byla vyvrcholením Mimořádného misijního měsíce a byli jsme 
účastni slavnostní mše svaté. Další úterý nás navštívila bývalá 
misionářka z Hluku, která trávila nějaký čas ve středu Afriky. 
Ukázala nám hodně fotografií a odpověděla na hodně otázek. 
Setkání jsme si zpříjemnili kakaem a africkým cukrovím. Celý 
měsíc říjen jsme se zúčastňovali dětských mší a  pak losovali 
o putovní ovečku, která pak celý týden pobývala u některého 
člena klubka.  

Adventní čas jsme zahájili pečením perníčků v  Charitním 
domě spolu s jejími obyvateli a dětmi ze Scholičky, které nám 
zpříjemnily práci zpěvem. Napečené perníčky pak potěšily 
nejenom nás, ale 
i  nemocné v  naší 
obci, které jim 
osobně roznesly 
děti v  přestrojení 
za  anděly. V  této 
době jsme mysleli 
i  na  děti ve  světě 
a předně na Ukrajině. 
Zúčastnili jsme se 
akce olomoucké 
charity „Vánoční 
balíček pro Ukrajinu“ 
a  vybrali si ze 
seznamu 2 děti Julii 
a  Denise z  dětského 
domova Lopotyn. 
Z  našich i  ostatních 
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finančních příspěvků jsme nakoupili potřebné dárky. Nejvíce 
si děti přáli oblečení, boty, hygienické a  kancelářské potřeby. 
Je krásné, když dokážeme podat pomocnou ruku a umíme se 
dělit a hlavně v této sváteční době.

Konec roku jsme zakončili společným posezením 
s  rodinnými příslušníky. Připravili jsme si pro ně vystoupení 
a pak jsme společně vyráběli vánoční přáníčka pro nemocné 
lidi v  naší obci. Tímto krásným činem jsme zavřeli vrátka 
za naší činností v tomto roce a nový rok otevřeme Tříkrálovým 
koledováním 4. ledna.

Přejeme vám ať se vaše srdce a duše naplní láskou a pohodou, 
ať přijmete do svého života Ježíše a dokážete se radovat nejenom 
ve vánoční čas, ale v každé době.

Slova misionářky Matky Terezy:
Adventní doba je jako jaro v přírodě,
kdy se vše obnovuje, vše je svěží a zdravé.
Tak v nás má advent také působit:
obnovit nás a uzdravit, 
abychom byli schopni přijmout Krista,
ať k nám přijde v jakékoli podobě.

O Vánocích přichází jako malé dítě,
maličké a bezmocné, odkázané na svou matku
a na vše, co může mateřská láska dát.

Učme se od Ježíše a Marie!
Chceme-li opravdu, aby nás Bůh naplnil, 
pak se musíme pokorou vyprázdnit ode všeho, 
co je v nás sobecké.

Jana Fibichrová, Martina Smetanová

10. Netradiční misijní 
cukrárna

V  mimořádném měsíci říjnu, vyhlášeného papežem 
Františkem, jsme i  my mohli oslavit Světový den misií 
výjimečnou Misijní neděli a  jak jinak než naší Netradiční 
misijní cukrárnou a  to už jubilejní „desátou“. Toto slavnostní 
odpoledne  nám zpříjemňovala dechová hudba Dolněmčanka 
a  naše pozvání přijali  hosté -  národní ředitel Papežských 
misijních děl  ČR  ICLic. Mgr. jáhen Leoš Halbrštát s manželkou 
Bronislavou. Poslechli jsme si přednášku s  promítáním 
o nelehkém způsobu  života  v misiích a  seznámili se s tím, jak 
naše peníze pomáhají právě díky projektům PMD. Na  tomto 
všem mají velkou zásluhu všechny obětavé maminky, cukrářky, 
pomocníci v  cukrárně, ale také především děti v  roli číšníků 
a  servírek. Všichni pomáhali s  nadšením, ochotou a  plní 
radosti, že opět můžou přispět dobré věci. Výtěžkem z cukrárny 
přes 35 000Kč  jsme letos podpořili projekt PMD pro tělesně 
postižené děti v Malawi, v Africe, k nákupu potravin a oblečení. 
Ze srdce děkujeme všem, kteří se jakýmkoliv způsobem 
zapojují i nadále do  této akce. Děkujeme také návštěvníkům, 
mlsajícím dárcům za  jejich štědrost a  dobrovolný příspěvek.                              
Součástí cukrárny byl  i Misijní jarmark, na kterém se podílelo 
Misijní klubko i ostatní tvořivý dobrovolníci.  
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Zajímavé a  krásné výrobky těšily návštěvníky cukrárny. 
I jim děkujeme za podporu při zakoupení. Výtěžek z jarmarku  
putuje také na projekty PMD. 

„Nespokojujme se s  tím, že dáme jenom peníze. Peníze 
nestačí. Peníze se dají sehnat. Lidé potřebují naše srdce, které by 
jim dalo lásku. Rozdávejte proto lásku. Všude, kam vstoupíte. 
Za  prvé doma. Dávejte ji svým dětem, manželce, manželovi, 
sousedům.                                                                 Matka Tereza

Přeji Vám všem láskyplné prožívání Vánočních 
svátků a úspěšný nastávající Nový rok.

za Farnost Dolní Němčí, Erika Uhrová
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Ceník a podmínky pro zveřejnění inzerce v obecním zpravodaji 
schválený Radou obce Dolní Němčí 15. 8. 2016

Celá stránka    (A4) komerčního ČB inzerátu 5 000 Kč
Půl stránky      (A5) komerčního ČB inzerátu 3 000 Kč
Čtvrt stránky   (A6) komerčního ČB inzerátu 1 500 Kč
Osmina strany (A7) komerčního ČB inzerátu  500 Kč
Ostatní (větší/menší) formáty inzerátu  dohodou
Inzeráty typu hledám, pronajmu, prodám, koupím, děkuji:      
- pro občany Dolního Němčí zdarma
- pro cizí občany 500 Kč
Inzerce politických stran a hnutí NE
  

 
    Úhrada za komerční inzerát se vybírá předem.

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

Uzávěrka příštího čísla 
Zpravodaje bude 29. 2. 2020.

INZERCE

.  Otevření sběrného dvora před vánočními svátky:
  2019 Pátek  13. 12.  od  14 hod.  do 16  hod.
  Středa 18. 12.  od    8 hod.  do 11  hod.

.  Otevření sběrného dvora po Novém roce:
  2020 Pátek  10. 1.  od  14 hod. do 16 hod.  
  Středa 15. 1.  od    8 hod. do 11 hod.

.  Svoz plastů v první polovině roku 2020:
  21. 1., 18. 2., 17. 3., 28. 4., 26. 5., 23. 6. 

 23. 12. 
 14.00 Vánoční turnaj ve stolním tenise –  
 neregistrovaní žáci a žákyně  - Tělocvična ZŠ 

 24. 12.  
 9.00 Vánoční turnaj ve stolním tenise – 
 neregistrovaní muži a veteráni  - Tělocvična ZŠ
 14.00 Otvírání betléma - Kostel
 22.30 Půlnoční mše svatá - Kostel 

 25. 12.  Boží hod vánoční 
 10.30 Slavnostní mše svatá - Kostel
 14. – 16.00 Prohlídka betléma - Kostel
 
 26. 12. 2. svátek vánoční – sv. Štěpán 
 10.30 Mše svatá za mládence a dívky - Kostel
 17.00 Vánoční koncert 
  – DH Dolněmčanka -  Kulturní dům
 20.00 Štěpánská diskotéka - Devil Music Bar
 
 27. 12.
 19.00  Žehnání vína – CM Hlaholica  
  s programem - Kulturní dům

  28. 12.    
  17.00  Turnaj ve stolním tenise  
   o nejlepšího Dolněmčana  
   - Tělocvična ZŠ 

  29. 12.     
  15.00 Vánoční koncert 
   sbor Dvořák  - Kostel

  31. 12.     
  17.30 Mše svatá na poděkování 
   za uplynulý rok - Kostel

  1. 1. 2020 
  10.30 Mše svatá za dívky 
   a mládence - Kostel

   18.00    N O V O R O Č N Í    
    O H Ň O S T R O J     
   Zahrádka Devil Music bar 

    4. 1. 2020        
    Tříkrálová sbírka

Připomenutí akcí 
na přelomu roku

Devil Music Bar nabízí k pronájmu 
prostory na konání soukromých 
akcí, oslav – večírků, pro více 
informací na tel.: 777 293 220

.  Pozvánka na akce leden-březen 2020
5. 1. Tříkrálový pochod kolem obce – 9.30 hod. 
 Muzeum Na Mlýně
11. 1. Ples SRPŠ ZŠ a ZUŠ
14. 1. Ples seniorů
25. 1. Farní ples
10. 2. Valentýnské pletení z papíru v knihovně
15. 2 Krojový děkanátní ples
22. 2. Fašanková obchůzka a pochovávání basy
14. 3. Dětský karneval
17. 3. Tvoření na misijní jarmark
20. 3. Divadlo – Biomatka
22. 3. Netradiční misijní cukrárna
27.3. Noc s Andersenem v knihovně
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Vítání  občánků

Vítání  občánků Retrobabky

Netradiční  cukrárna
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Vítání  občánků

Vítání  občánků Školní  výstava

Vánoční  jarmark


