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Vážení spoluobčané,
pomalu končí další rok, vymykající se našim dlouholetým zvyklostem. Rok poznamenaný 
doznívajícím covidem, neustále rostoucími cenami energií s výrazným dopadem do života 
nejen nás všech, ale také většiny firem. Vše je umocněno nekončícím válečným konfliktem 
na Ukrajině, který má nesporně negativní vliv na náš život.
Přes všechny tyto problémy se ale nezastavil běžný život a my se s tím vším musíme umět 
vyrovnat. Také na obec dopadají problémy s drahými energiemi, což má vliv na zvýšené 
náklady s celkovým provozem obce.
Letos se nám díky našemu dlouhodobě rozumnému hospodaření podařilo realizovat 
a  hlavně ufinancovat vše, co jsme si naplánovali. Nejvíce viditelná byla stavba 
parkoviště v  ulici Nivnické, čímž se podařilo vyřešit dlouho neutěšený stav 
s  parkováním, především návštěvníků zdravotního střediska, ale také je 
umožněno bezpečné parkování aut, doposud parkujících před domy, často 
na chodnících.
Další velkou akcí byla rekonstrukce komunikace a  chodníku v  ulici 
Zahradní a přiléhající části ulice Rybníky.
Největší a nejsložitější akcí byla několik let připravovaná rekonstrukce 
čistírny odpadních vod. Významnou finanční pomocí tady byla 
dotace téměř 8,5 milionu Kč z Ministerstva zemědělství.
Všechny tyto stavby proběhly bez větších komplikací a hlavně 
včas.
V  současné době ještě dokončujeme zděnou garáž 
na stadionu FK.
Poslední akcí je rekonstrukce kuchyně a  části 
sklepa v  restauraci Rozkvět, ke  které se vzhledem 
k  průběžně zjištěným skutečnostem, přidala 
také výměna rozvodů elektřiny, nová 
vzduchotechnika a  stropní podhled 
ve  výčepu. Nahrazena byla nevyhovující 
kanalizace ve  sklepě, komplikovanější 
byly některé plánované demolice 
a s tím souvisely větší výměny omítek 
apod. Proto je termín dokončení 
prací a  znovuotevření 
restaurace posunut na  konec 
ledna.
Průběžně se zároveň 
p ř i p r a v u j e m e 
na  příštím rok. 
Asi největší akcí 
bude rozšíření 
k o m u n i k a c í 
Na  Výsluní, 
k d e 

plánujeme v  ulicích I  a  II vybudovat také chodníky. Podmínkou realizace 
je souběžně provedené uložení vedení nízkého napětí do země společností 
E.on. Součástí stavby budou nové rozvody veřejného osvětlení, rozhlasu 
a optiky. Předpokládané řešení najdete v tomto Zpravodaji. Doba a rychlost 
realizace bude záviset na  možnostech E.onu. Jak budou známy další 
podrobnosti,  seznámíme Vás s nimi v dalších Zpravodajích.
Pracujeme také na projektu rekonstrukce a rozšíření parkoviště na náměstí. 
Připraveno máme i dokončení rekonstrukce komunikace a chodníku v ulici 

Vinohradské.
Důležitým záměrem je příprava výstavby nových bytů. Připravujeme 

výběr vhodných pozemků a  chystáme návrh řešení. Pracujeme také 
na  možnostech instalace fotovoltaiky na  obecních objektech. 

Na  některé objekty jsme už získali povolení na  připojení do  sítě, 
na  jiných nám to bylo zamítnuto. Pro rozhodnutí, zda se nám 

realizace vyplatí a  bude přínosem pro snížení nákladů 
na  elektrickou energii, bude rozhodující podoba změny 

energetického zákona, který je nyní projednáván.
V  Základní škole máme podaný projekt na  další 

modernizaci některých odborných učeben. Realizace 
všech záměrů bude závislá na  dostatku finančních 

zdrojů, protože naše hlavní příjmy z  výnosu 
sdílených daní se dají těžko přesně spočítat. 

Budeme také hledat vhodné dotační možnosti.
V  končícím roce se přes všechny problémy 

nezastavila ani kulturní, společenská 
a  sportovní činnost, za  což všem 

organizátorům patří velký dík.
Chtěl bych také jménem svým i za celé, 

nově zvolené zastupitelstvo obce, 
poděkovat za  projevenou důvěru 

v  podzimních volbách a  věřím, 
že i toto volební období přinese 

další pozitivní změny, které 
přispějí ke  spokojenému 

a  plnohodnotnému 
životu v naší obci.

Přeji Vám klidné 
a  pokojné vánoční 

svátky, pevné 
zdraví a  pokud 

možno, jen 
ty dobré 

z p r á v y 
c e l é m 

r o c e 
2023.

Ing. František Hajdůch, 
starosta
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Zastupitelstvo obce 2022-2026

Z jednání Rady obce
Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. 

Výpis usnesení 85. schůze Rady obce  
konané dne 5. 9. 2022 v kanceláři obecního úřadu.

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

Dolní Němčí do seznamu žadatelů
- ke  dni 7. 9. 2022 ukončení nájemní smlouvy p.  JK, Dolní 

Němčí u bytu č. 306 v DCHB Dolní Němčí.
- MPS „Dolněmčané, z.s.“ výpůjčku kulturního domu, Dolní 

Němčí dne 29. 4. 2023 za účelem uspořádání „Předhodového 
zpívání“

- p.  RB, Otmarov , hostování B&W Lunaparku v  roce 2023 
v obci 

- výsledek výběrového řízení na  akci „Rekonstrukce kuchyně 
restaurace Rozkvět“, Dolní Němčí a  pověřuje starostu obce 
podpisem smlouvy o  dílo s  vybraným dodavatelem SM-
smartstav, s.r.o., Dolní Němčí

- program 19. zastupitelstva obce dne 15.9.2022
- přidělení bytu č. 102 v  DCHB Dolní Němčí p.  VJ, Horní 

Němčí od 8. 9. 2022
- přidělení bytu č. 306 v  DCHB Dolní Němčí p.  LN, Dolní 

Němčí od 8. 9. 2022. 

Rada obce zamítla:
-  hostování Lunaparku – CHS, AŠ, ml., Modřice v roce 2023

Rada obce doporučila ZO:
- schválit Změnu č.1 ÚP Dolní Němčí.

VÝSLEDKY VOLEB  
DO ZASTUPITELSTVA OBCE 2022 - 2026

Kandidátní           Kandidát    Hlasy           pořadí 
    listina   příjmení, jméno      abs. v %      zvolení

STAN  Hajdůch František Ing.   628  8,52  1
STAN  Kubeš Dušan Ing.   614  8,33  2
STAN Ježková Ľubica Mgr.   560  7,60  3
STAN Šimčík Michal Ing.   464  6,29  4
STAN Tálská Ivana Mgr.   508  6,89  5
STAN Uher Zbyněk   484  6,57  6
STAN Cmol Marián   424  5,75  7
STAN Stojaspal Tomáš Ing.   534  7,24  8
STAN Kulíková Martina Mgr.   534  7,24  9
KDU-ČSL   Umlauf Vít Ing. arch.   508  9,25  1
KDU-ČSL  Zelinka Milan Ing.   479  8,72  2
KDU-ČSL  Bobčíková Pavlína Mgr.   472  8,59  3
KDU-ČSL  Ježková Veronika Mgr.    442  8,05  4 
KDU-ČSL  Dufková Veronika   434  7,90  5 
KDU-ČSL  Stojaspal Vladimír Ing.    369  6,72  6

Kandidátní listina            Hlasy             Přep. zákl.       Přepoč. %     Počet
číslo     název              abs.      v %         dle počtu          platných        mandátů
                     kandidátů        hlasů
1 STAN 7 366 57,30 15 12 856,00 57,29 9
2 KDU-ČSL 5 490 42,70 15 15 856,00 42,70 6

Počet volených Voliči Vydané Volební Odevzdané Platné
členů zastupitelstva v seznamu obálky účast v % obálky hlasy
          15 2 389 1 024 42,86 1 024         12 856
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Výpis usnesení 86. schůze Rady obce  
konané dne 26. 9. 2022 v kanceláři obecního úřadu.

Rada obce schválila:
- zařazení žádosti p.  JG, Dolní Němčí o  pronájem obecního 

bytu v Dolním Němčí do seznamu žadatelů
- přidělení bytu č.105 v  DCHB Dolní Němčí p.  JM,  Horní 

Němčí od 27. 9. 2022
- snížení nájmu o 30 %  nájemci Veroje-DN, s.r.o. Dolní Němčí 

na provozovně Pivnice a kavárny Na Mlýně v období od 1. 11. 
2022 do 28. 2. 2023

- výpůjčku KD ŽPS Tetičky Dolní Němčí na  pořádání 
seniorského plesu dne 24. 1. 2023

- pronájem KD v Dolním Němčí společnosti Jedeee s.r.o, Příční 
118/10,  Brno za účelem pořádání taneční zábavy se skupinou 
VitaminM dne 10. 12. 2022

- přijetí finančního daru ZŠ a ZUŠ Dolní Němčí od společnosti 
WOMEN FOR WOMEN, o.p.s., Praha 4 – Nusle pro školní 
rok 2022/2023

- vyhlášení záměru na pronájem restaurace Pivnice a kavárny 
Na Mlýně, Dolním Němčí v termínu od 1. 3. 2023 do 29. 2. 
2028

- smlouvu č: OT-001030079692/001-SITL mezi obcí Dolní 
Němčí a EG.D, a.s., Brno o smlouvě budoucí o zřízení věcného 
břemene pro umístění distribuční soustavy 777/42 – kabelové 
vedení NN na pozemku parc.č. 777/42 v k. ú. DN

- nákup mycího automatu pro KD Dolní Němčí od společnosti 
CLEANSHOP, s.r.o., Zlín

- výsledek výběrového řízení na akci „Dodávka gastro zařízení 
restaurace Rozkvět“, Dolní Němčí a  pověřuje starostu obce 
podpisem smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem SEVEZA, 
spol. s r.o., Huštěnovice

- dodatek č.1 smlouvy o dílo na akci „Modernizace ČOV Dolní 
Němčí“ se společností KUNST, spol. s r.o., Hranice

- dodatek č.2 smlouvy o dílo na akci „Modernizace ČOV Dolní 
Němčí“ se společností KUNST, spol. s r.o., Hranice

- nabídku společnosti OZ ING stavební, s.r.o., Zlín na stavební 
práce pro opravu zpevněné plochy v areálu ČOV Dolní Němčí

- termín ustavujícího zasedání zastupitelstva obce dne 13. 10. 
2022 v 18.00 hod. v KD.

Rada obce zrušila:
- usnesení č. 84/2022/10 ze dne 15. 8. 2022 z  důvodu změn 

podmínek IROP.

Rada obce souhlasila:
- s podáním žádosti ZŠ a ZUŠ Dolní Němčí o finanční podporu 

do připravované výzvy pro ZŠ z Integrovaného regionálního 
operačního programu, s  předfinancováním projektu 
v  době realizace a  s  financováním spoluúčasti ve  výši 25 % 
a s provedením technického zhodnocení majetku dotčeného 
realizací projektu a udržení výstupu projektu min. po dobu 
udržitelnosti, tj. min. po dobu 5 let od finančního vypořádání 
projektu. 

Výpis usnesení 1. schůze Rady obce  
konané dne 18. 10. 2022 v kanceláři obecního úřadu.

Rada obce schválila:
- jmenování předsedů a členů komisí obce Dolní Němčí:
Komise životního prostředí - předseda Josef  Tinka, členové: 

Ing. Petr Koníček, František Ježek, Ing. Jan Karafiát, Lubomír 
Prajza, Karel Trtek

Sbor pro občanské záležitosti - předseda Mgr. Ľubica Ježková, 
členové: Mgr.  Martina Kulíková, Ing.  Blanka Kadlčková, 
Bc.  Zdena Bartošová, Eva Kadlčková, Jarmila Hajdůchová, 
Jarmila Vlková, Ludmila Šáchová a Františka Tinková.

Komise kulturní a  sociální – předseda Mgr.  Ivana Tálská, 
členové: Miroslava Zedníčková, Veronika Hýžďalová, 
Dana Hiblerová, Mgr.  Pavlína Križanová, Mgr.  Michaela 
Ambrosová, Františka Tinková

- zastupitelku obce Mgr.  Ľubicu Ježkovou k  užívání státního 
znaku při významných příležitostech a občanských obřadech

- dodatek č.1 smlouvy o  dílo se společností VHS Břeclav 
na stavbu „Místní komunikace a parkoviště ulice Nivnická“

- cenovou nabídku společnosti SEVEZA, Huštěnovice 
na doplnění gastro zařízení restaurace Rozkvět

- cenovou nabídku společnosti regiozona, Zlín na  poskytnutí 
komplexních služeb pro projekt z  IROP 2021-2027 „Úprava 
centra obce DN“

- zařazení 1 žádosti o  pronájem bytu v  DCHB do  seznamu 
uchazečů

- účelově určený dar ZŠ a ZUŠ Dolní od p. EŠ, Dolní Němčí 
ve výši 2.000,- Kč

- nabídku p.  Mgr.  Pavla Kučeříka na  pořádání novoročního 
ohňostroje dne 1. 1. 2023.  

   
Výpis usnesení 2. schůze Rady obce  

konané dne 7. 11. 2022 v kanceláři obecního úřadu.

Rada obce schválila:
- zařazení 2 žádostí o  pronájem bytu v  DCHB do  seznamu 

žadatelů
- výpůjčku prostor muzea Na  mlýně NK Dolněmčan 

na „Předvánoční  koledování“ 17. 12. 2022
- nákup zimních pneumatik pro cisternovou stříkačku DAF 

Jednotky SDH 
- uzavření MŠ v termínu od 23. 12. 2022 do 2. 1. 2022
- zvýšení nájemného o 20 % v obecních bytech s regulovaným 

nájemným od 1. 3. 2023
- cenovou nabídku Ing.  Jaroslava Kunčíka, Uherský Brod 

na  projektovou dokumentaci akce „Místní komunikace, 
U Stadionu“

- dodatek č. 1 smlouvy o dílo se společností SVS Correct, spol. 
s r.o., Bílovice na stavbu „Místní komunikace ulice Zahradní“

- Dodatek pro rok 2022 č.1 Smlouvy o svozu a uložení odpadu 
na  skládku pro obec se společností Rumpold UHB, s.r.o., 
Uherský Brod

- Dodatek ke smlouvě č. 6/2021 na dodávku plynu se společnosti 
REÚSS ENERGETIKA, a.s., UH

- smlouvu o  bezplatné výpůjčce sbírkových předmětů 
mezi obcí a  Slováckým muzeem,  na  vystavení předmětů 
v „Archeologické expozici Dolní Němčí“

- Smlouvu o hudební produkci mezi obcí a Dechovou hudbou 
Šarovec, z.s., Hluk na vánoční koncert dne 18. 12. 2022

- cenovou nabídku společnosti regiozona, s.r.o., Zlín 
na  vypracování projektu „Výměna nepropustných ploch“ 
v obci, ulice Vinohradská

- změnu pracovní doby na obecním úřadě v pondělí 8-17 hod. 
a čtvrtek 8-14.30 hod. s platností od 1. 1. 2023 na zkušební 
dobu do 30. 6. 2023.

- plán inventur majetku obce pro rok 2022.
- cenovou nabídku společnosti Allcom UB, na  vybudování 

příjmu TV programů ze satelitního vysílání na DCHB
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Informace pro občany 
„Obec Dolní Němčí informuje občany o prodloužení 

úředních hodin každé pondělí do 17 hod. na zkušební 
dobu od 1. 1. 2023 do 30. 6. 2023.“

PŘIPRAVUJEME
Rekonstrukce komunikace  
a chodníku v ul. Na Výsluní

- výpůjčku kulturního domu dechové hudbě Dolněmčanka 
na slavnostní křest  CD 19. 11. 2022

- Smlouvu o  nájmu plynárenského zařízení č. 
1000020158/4000247834 mezi obcí a  společností GasNet 
Služby, s.r.o., Brno

- cenovou nabídku společnosti OZ ING stavební s.r.o., Zlín 
na opravy potrubí na ČOV.

Rada obce zamítla:
- nabídku společnosti MONETA Money Bank, a.s., Praha 4 

na umístění bankomatu.

Rada obce doporučuje ZO schválit:
- veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí veřejné finanční podpory 

ve výši 100.000,- Kč na rok 2023 s Charitou Uh. Brod
- rozpočet obce na rok 2023.

Výpis usnesení 3. schůze Rady obce  
konané dne 28. 11. 2022 v kanceláři obecního úřadu

Rada obce schválila:
- výsledek výběrového řízení na  akci „Nový elektrický vůz 

pro obec Dolní Němčí“ kategorie L7e-CU a  pověřuje 
starostu podpisem smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem 
společností UH CAR, s.r.o., Uh. Hradiště

- vyhlášení výběrového řízení na pronájem Pivnice a kavárny 
Na mlýně, Dolní Němčí v období od 1. 3. 2023 do 29. 2. 2028

- cenovou nabídku společnosti Galileo Corporation s.r.o., 
Chomutov na pronájem elektronické úřední desky

- Smlouvu o  zajištění přeložky plynárenského zařízení 
a úhradě nákladů s ní souvisejících č. 4000248088 mezi obcí 
a  společností GasNet Služby, s.r.o., Brno při realizaci stavby 
„Místní komunikace Výsluní, Dolní Němčí, Etapa I.“

- odměnu řediteli ZŠ a ZUŠ Dolní Němčí za rok 2022
- odměnu ředitelce MŠ Dolní Němčí za rok 2022
- cenovou nabídku p. Ing. Ondřeje Zemánka, OZ engineering 

s.r.o., Zlín na  projekční práce – vypracování územní studie 
zástavby RD v  úseku od  garáží pod zdravotním střediskem 
po ulici Zahradní, podél potoka Okluky

- vyvěšení záměru na pronájem prostor sloužících k podnikání 
v  suterénu budovy kulturního domu na  adrese Hlucká 108 
od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2023

- Smlouvu o  nájmu prostor sloužících podnikání a  o  nájmu 
movitých věcí na adrese Hlucká 107, Dolní Němčí mezi obcí 
a p. MB, Dolní Němčí od 1. 2. 2023 do 31. 12. 2032.

- program 2. ZO, které se bude konat dne 15. 12. 2022
- rozpočet MŠ Dolní Němčí na rok 2023
- střednědobý rozpočet MŠ Dolní Němčí na roky 2024-2026
- rozpočet ZŠ a ZUŠ Dolní Němčí na rok 2023.

Rada obce zamítla:
- nabídku společnosti Telecom Infrastructure Partners Czech 

Republic, s.r.o., Praha 1 na převzetí stávající nájemní smlouvy 

s  operátorem mobilních sítí na  budově ZŠ a  ZUŠ Dolní 
Němčí.

Rada obce doporučila ZO schválit:
-  veřejnoprávní smlouvu o  poskytnutí finanční podpory 

ve výši 100.000,- Kč s Římskokatolickou farností Dolní Němčí
- VSP o poskytnutí veřejné podpory ve výši 150.000,- Kč s KST 

Dolní Němčí, z.s.
- VPS  o  poskytnutí finanční podpory ve  výši 1.084.000,- Kč 

s FK Dolní Němčí, z.s.
- Úpravu č.2 rozpočtu obce pro rok 2022
- mimořádnou odměnu starostovi obce
- odkup pozemku p.č. 2285 od p. Ing. AK, Dolní Němčí.

DOLNÍ NĚMČÍ

NA VÝSLUNÍ

SITUACE - JIH
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DOKONČILI JSME

Parkoviště u zdravotního střediska

Rekonstrukce chodníku a komunikace v ulici Zahradní

DOLNÍ NĚMČÍ

NA VÝSLUNÍ

SITUACE  - SEVER

Dotace, které  
obec obdržela  

v roce 2022

Poskytovatel        Účel        Částka

MMR  Parkoviště  
  ul. Hlucká   1 572 917,-
MMR  Podpora bydlení  
  ul. Vinohradská     800 000,-
MMR  Podpora bydlení  
  ul. Polní   1 120 000,-
MMR  Skatepark   2 000 000,-
MMR   Evropská cena  
  obnovy vesnice   600 000,-
MZe  Modernizace ČOV 8 494 000,-

Celkem Kč           14 586 917,-
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Firma KASKO získala  
Mezinárodní ocenění EXCELENCE

Dne 23.listopadu 2022 proběhlo slavnostní udílení 
prestižních ocenění v  programech Národních cen kvality 
ČR (NCK), které se konalo ve  Skleněném sále Ministerstva 
průmyslu a  obchodu (MPO). Tento program je tedy pod 
taktovkou Ministerstva průmyslu a  obchodu ve  spolupráci 
s Radou kvality ČR a Národní politikou kvality.

V  České republice se udílení Národních cen kvality stává 
každoročně vyvrcholením podzimních akcí v rámci listopadu 
- Měsíce kvality. Záštitu nad slavnostním oceňováním převzal 
Eduard Muřický, předseda Rady kvality ČR.

Medailonek o nás 
k Národní ceně kvality ČR:
https://youtu.be/qiybyoZUHv4
 
Prestiž tohoto ocenění vyplývá z  komplexního hodnocení 

a  objektivního ověřování kvality všech činností firem, které 
usilují o  získání Národní ceny. Je posuzována nejen kvalita 
výroby či poskytovaných služeb, ale i  hospodářské výsledky, 
úroveň managementu a  vztah k  zaměstnancům, životnímu 
prostředí a společnosti. Díky využití Modelu excelence EFQM 
jsou Národní ceny kvality nesrovnatelné s  jakýmkoli jiným 
oceněním na světě.

Tato soutěž je dobrovolná, ale jedinečná a byly dva programy, 
do  kterých jsme se mohli přihlásit. Standardně se začíná 
prvním stupněm, což model je Start Plus a dalším krokem je 
model EXCELENCE, do kterého jsme se přihlásili opakovaně 
i my, a je brán jako nejvyšší úroveň. 

Důvody našeho přihlášení by se daly charakterizovat níže:
-  zpětná vazba a srovnání od účasti v roce 2019 včetně 

zpřísněných požadavků
-  možné získání národního a mezinárodně uznávaného 

ocenění – „Recognized by EFQM s platností na 3 roky
-  externí a nezávislá zpětná vazba v podobě silných 

stránek a oblastí pro zlepšení z jiného úhlu pohledu, než 
zákaznického či systémového

-  zařazení do mezinárodní databáze EFQM

. KASKO mezi nejlepšími
Proběhla pečlivá příprava a  samotné hodnocení naší 

společnosti na místě. 
Výsledkem toho všeho je, že KASKO získalo ocenění 

Excelentní firma v  rámci České republiky - 2. místo, 
s dosažením pěti hvězd v mezinárodním měřítku.

V rámci České republiky na 1. místě v oblasti automobilového 
průmyslu.

Je vidět, že naše firma z  našeho regionu se propracovala 
v  tomto mezinárodním hodnocení do  zajímavé společnosti 
větších a nadnárodních firem.

Je to ocenění dlouhodobé a kvalitní práce všech zaměstnanců 
firmy KASKO.

Na slavnostní předávání ocenění 
se můžete podívat zde: 
https://youtu.be/x-pl8gw3DkU

Ing. Kamil Bárta
Ředitel úseku kvality a environmentu
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Nová naučná stezka  
Kronika slavkovské krajiny
V  roce 2018 byla vydána dvoudílná publikace autorky 

Miroslavy Polákové s  názvem Měli odvahu žít. Obsáhlé dílo 
uherskobrodské historičky a pedagožky vzbudilo zaslouženou 
pozornost regionální i  odborné veřejnosti. Detailní reflexe 
odbojových aktivit na  Uherskobrodsku byla výslednicí 
mnohaletého výzkumu a  čtenářům přinášela řadu nových či 
pozapomenutých informací o  dění v  našem regionu během 
druhé světové války. Část z nich letos naplnila též obsah nové 
naučné stezky u Slavkova v Bílých Karpatech.

Informace v  knize obsažené zaujaly též členy ekospolku 
ČSOP Pantoflíček, neboť řada reálných historických příběhů 
se odehrávala na  území nám dobře známém – v  prostoru 
Bílých Karpat a jejich podhůří. Právě tato skutečnost byla pro 
nás (nejen eko-ochranáře) prvotním impulsem k  úvahám 
o  vytvoření naučné stezky, která by vhodně interpretovala 
informace vážící se k  oblasti hlavního působiště spolku. 
Právě v  okolí Slavkova a  blízkých obcí totiž v  závěru druhé 
světové války působily partyzánské oddíly, o  kterých se 
v  knize na  mnoha místech píše. Dění ve  Slavkovském háji, 
kde si partyzáni vytvořili odbojovou základnu, bylo vhodným 
námětem k  dalšímu zpracování, a  tak jsme přemýšleli, jak 
tuto ideu naplnit. Jakousi přípravkou pro nás byla realizace 
rozhlasového pořadu pro stanici Český rozhlas Plus, na němž 
se podílela jak historička Miroslava Poláková tak i  vedoucí 
spolku Pantoflíček Vlasta Ondrová. K poslechu je tento pořad 
ostatně na webstránkách ČRo dodnes: https://plus.rozhlas.cz/
partyzani-v-bilych-karpatech-8161895

I když se spolek Pantoflíček v minulosti podílel na přípravě 
několika naučných panelů, realizace souvislé naučné stezky 
zahrnující různé interpretační prvky, byla pro nás výzvou. 
Proto jsme na  začátku letošního roku uvítali informaci 
o  možnosti spolupráce s  centrálou Českého svazu ochránců 
přírody, která administruje dotační program Blíž k  přírodě 
podporovaný plynárenskou společností NET4GAS. Program 
má mimo jiné za účel citlivé přiblížení vybraných přírodních 
lokalit. A  protože partyzánský odboj byl do  značné míry 
s krajinou spjatý, přišlo nám jako vhodné vytvoření stezky, jež 
by přiblížila nejen události z období druhé světové války, ale 
také přírodní bohatství regionu i  historii spjatou s  krajinou 
bělokarpatského podhůří.

Zpracování záměru nám zabralo nějaký čas, ale mělo to 
smysl. Náš projekt nazvaný Kronika slavkovské krajiny byl 
ve  výběrovém řízení přijat jako hodný podpory a  my jsme 
tak započali s  jeho realizací. Bez partnerů projektu bychom 
stezku v takové kvalitě připravit nedokázali, a tak nás těšilo, že 
na její přípravě s námi spolupracovali pracovníci Vzdělávacího 
a informačního střediska ve Veselí nad Moravou, kteří za sebou 
mají realizaci řady kvalitních naučných stezek i  dalších 
edukačních programů. Důležitá byla též podpora a  přízeň 
zastupitelů obce Slavkov, místních lidí a  především starosty 
obce Libora Švardaly, který byl našemu projektu od  začátku 
nakloněn. I díky tomu jsme v relativně krátkém čase půl roku 
mohli zrealizovat naučnou stezku, za  kterou by se nemusely 
stydět ani zkušenější a větší spolky. 

Naučná stezka Kronika slavkovské krajiny má okruhový 
charakter a  měří cca 5 kilometrů. Její součástí je pět 

informačních panelů, čtyři infokůly a  vyhlídková lavička, 
která slouží k  odpočinku a  zamyšlení, jež jsme vtělili do  těla 
dřevěného sedáku. V  rámci stezky jsme vysadili také dvě 
regionální odrůdy hrušní a  příští rok se chystáme dosadit 
odnož hrušně ze středočeských Lidic. Z  této památné obce 
se nám letos podařilo získat alespoň krásné růže, které jsou 
vysazeny na stylizovaném záhonku u prvního zastavení stezky. 
Ta ve  Slavkově začíná u  charitního domu sv. Petra a  Pavla 
a  pokračuje jihovýchodním směrem hlouběji do  chráněné 
krajinné oblasti. 

Stezka vede nejdříve po  asfaltové polní cestě, vystoupá 
k první vyhlídce vybavené turistickým altánkem, pak se stáčí 
na  zatravněnou luční cestu a  směřuje ke  Slavkovskému háji. 
Při dotyku s  lesem se stáčí zpět ke  Slavkovu a  po  průchodu 
hvozdem vede návštěvníka kolem luk, polí a  zahrad zpět 
do vesnice. Poslední infopanel stezky stojí nedaleko oblíbené 
vinárny Pod Třešněmi. 

Na informačních panelech je řada textů, fotografií i obrázků. 
Nejen děti jistě zaujmou kresby zachycující studenty Petra a Janu, 
kteří jsou smyšlenými průvodci stezkou. Prostřednictvím jejich 
vzájemnému dialogu se dozvídáme řadu informací o krajině, 
přírodě i  historii Slavkova a  jeho okolí. Díky konzultační 
spolupráci s  historičkou Miroslavou Polákovou a  botaničkou 
Vlastou Ondrovou se podařilo připravit obsah stezky, který je 
informačně hodnotný a zároveň srozumitelný širší veřejnosti. 
Na  tomto má podstatnou zásluhu též zkušený průvodce 
a  pedagog Vladimír Šácha z  Hluku, který coby pracovník 
VISu Bílé Karpaty spolupracoval na koncepci stezky. Zájemce 
o vícero informací může uspokojit též webová platforma stezky, 
která je přístupná přes webstránky obce Slavkov (Informace 
pro turisty) a nebo prostřednictvím mobilního telefonu a QR 
kódů, jež jsou součástí informačních kůlů. 

Den otevření nové naučné stezky korunoval několikaměsíční 
práci, kterou jsme projektu věnovali. Ve  čtvrtek 27. října se 
po  dopolední mlze krásně vyčasilo a  my jsme si mohli užít 
setkání s  partnery stezky, jejími donátory i  širší veřejností 
ve slavkovském parčíku. Po proslovech a vystoupení pěveckého 
sboru Slavkovjané jsme pak vyrazili na  pětikilometrovou 
procházku po trase naučné stezky. Ta je vyznačena jak na webu 
obce, tak i  na  jednotlivých panelech. Posloužit může také 
infoletáček, jenž obsahuje tajenku, kterou pozorní návštěvníci 
mohou vyluštit po  pečlivém přečtení všech informačních 
panelů.

Realizace naučné stezky Kronika slavkovské krajiny se 
tedy ve výsledku povedla, a  tak nejen obyvatelé Slavkova, ale 
i  přespolní návštěvníci či turisté směřující do  Bílých Karpat 
si tak mohou stezku naplno užít. Vždyť vede po  pestré trase 
s  krásnými výhledy k  Velké Javořině i  do  podhůří Bílých 
Karpat. Ostatně, přesvědčte se sami! 

Petr Slinták
koordinátor projektu, ČSOP Pantoflíček

Webstránka stezky:
https://www.obecslavkov.cz/obec/info-pro-turisty/naucna-
stezka-kronika-slavkovske-krajiny/
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ZŠ a ZUŠ
Vážení rodiče a přátelé školy, v době, kdy píšu tyto řádky, 

vrcholí přípravy na  28. ročník Vánoční výstavy. Konečně 
se po  dvou letech dočkáme normálního průběhu této 
nejvýznamnější školní akce. Loni měli možnost zhlédnout 
vystoupení jen účinkující, předloni výstava vůbec nebyla. 
Věřím, že se dětem i jejich učitelům prezentace vydaří a budou 
spokojeni i  návštěvníci.  Den před samotnou výstavou si 
připomeneme narozeniny jedné „mladé dámy“. Naše ZUŠ slaví 
25 let od svého založení. Jen pro zajímavost: příští rok budeme 
mít další oslavu, tentokrát „zralé ženy“. Základní škola oslaví 
50 let od svého otevření. Věřím, že vše zvládneme se ctí a těším 
se na setkání s bývalými kolegy i žáky. 

Přeji Vám i Vašim blízkým pokojné prožití adventní doby, 
hodně zdraví, spokojenosti a  také osobních i  pracovních 
úspěchů v nadcházejícím roce 2023. 

Mgr. Milan Kvasnička,
ředitel školy

. Branný závod 
Tradiční podzimní závod v  běhu, střelbě ze vzduchovky, 

hodu na cíl a zdravovědy se letos uskutečnil 29. září.
S  velkou obavou jsme sledovali vývoj počasí, které nám 

naštěstí povolilo závod uskutečnit. 47 účastníků se dostavilo 
ke  startu závodu, aby si poměřilo své síly v  jednotlivých 
disciplínách. Závodilo se v  kategorii dívek a  chlapců 
a  podkategoriích 5.-6. ročníků, 7.-8. ročníků a  samostatně 
závodily 9. ročníky.

Nejlépe se umístili tito závodníci: Dívky 5-6.ročník: 1. místo 
Elen Ondruchová, 2. místo Darina Rybnikářová, 3. místo 
Ella Popelková. Chlapci 5.-6.ročník: 1. Dominik Flasar, 2. 
David Blaho, 3. Matyáš Jančář. Dívky 7.-8.ročník: 1. Zuzana 
Štipčáková, 2. Aneta Ježková, 3. Věra Jurásková. Chlapci 7.-8.
ročník: 1. Antonín Knotek, 2. Erik Rybníkář, 3. Štěpán Ostrožík. 
Dívky 9.ročník:  1. Alžběta Tomancová, 2. Simona Zimčíková, 
3. Romana Dvořáčková. Chlapci 9. ročník: 1. Martin Kočí, 2. 
David Mikéska, 3. Dmytro Babynets. 

Mgr. Lenka Zimčíková, Mgr. Igor Hrdlík
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. Meziškolní soutěž ve víceboji
Dne 6. 10. 2022 se konal ve Vlčnově první meziškolní víceboj 

žáků 1. stupně. Naši mladší žáci a žákyně (2. - 3. ročník) a starší 
žáci a  žákyně (4. - 5. ročník) soutěžili v  disciplínách sprint 
na 50 m, hod kriketovým míčkem, skok do dálky s rozběhem 
a z místa a vytrvalostní běh. Naši školu reprezentovali a získali 
cenná místa: 1. místo Izabela Uhrová, Adam Zimčík, Roman 
Kadlček, Elen Ondruchová. 2. místo: Sofie Uhrová, Tomáš 
Vávra. 3. místo Barbora Stojaspalová.                                                    

V celkovém umístění získala naše škola senzační 1. místo, 
a  tak celou soutěž vyhrála. Všem děkujeme za  jejich účast 
a sportovní nasazení a těšíme se na další sportovní akce. 

Mgr. I. Hrdlík

. Návštěva žáků třetích tříd na obecním úřadě
V úterý 15. listopadu se žáci 3. A a 3. B vydali na návštěvu 

obecního úřadu v  naší obci. V  hodinách prvouky jsme si 
vyprávěli o naší obci, učili se, kdo obec řídí a spravuje, proto 
nás moc zajímalo, jak je tomu ve skutečnosti. Uvítal nás pan 
starosta František Hajdůch a společně jsme besedovali a kladli 
mu i panu místostarostovi otázky o naší obci. Poté nás provedli 
budovou obecního úřadu, prohlédli jsme si všechny místnosti 
a  nejvíce se nám líbila obřadní místnost. Na  závěr jsme se 
rozloučili písničkou a  obdrželi jsme upomínkové předměty 
a sladkou odměnu. 

Mgr.  K. Pavelková, Mgr. P. Mlýnková

. Praha – exkurze 
Dne 22. listopadu 2022 se žáci 5. tříd naší školy v doprovodu 

třídních učitelů, p.  zástupkyně a  některých rodičů zúčastnili 
vzdělávacího programu v Praze – Po stopách Karla IV.

Naše cesta za historickými a kulturními památkami začala 
na nádraží ve Starém Městě odjezdem do Prahy v 6,00 hodin. 
Nejdříve jsme jeli metrem na  zastávku Malostranská. Tady 

jsme se rozešli s panem průvodcem a vydali se do Sněmovny. 
Celou Sněmovnou nás prováděl poslanec p.  Karel Smetana, 
bratr naší žákyně, se svým asistentem. Nejvíce se všichni 
těšili do  hlavního zasedacího sálu. Zde jsme byli seznámeni 
se zasedacím pořádkem Sněmovny. Nejvíce žáky zajímalo 
místo pana Babiše. Také jsme si vyzkoušeli místo za řečnickým 
pultíkem. Potom jsme všichni odešli do  zasedací místnosti 
jejich klubu, kde jsme dostali malé pohoštění a proběhla krátká 
beseda. Po prohlídce Sněmovny si nás opět převzal průvodce 
a  dovedl nás po  Starých zámeckých schodech do  areálu 
Pražského hradu. První naše cesta vedla do  chrámu sv. Víta, 
kde nás průvodce upozornil na celý název – Katedrála, chrám 
sv. Víta, Vojtěcha a Václava. Zde jsme byli seznámeni s historií 
tohoto období, s  hrobkou, kde jsou pohřbeni naši králové 
a  prohlédli jsme si stříbrný náhrobek sv. Jana Nepomuckého 
a  Svatováclavskou kapli s  korunovačními klenoty. Nato 
jsme se přesunuli do  Vladislavského sálu, kde se v  minulosti 
konaly rytířské souboje a  v  současnosti se koná udělování 
nejvyšších vyznamenání prezidentem republiky. Ze sálu 
jsme přešli do  první sněmovní místnosti našich králů, kde 
byli žáci seznámeni s  velkými obrazy Marie Terezie, jejího 
manžela Františka I. Potom se vydali do  Zlaté uličky, která 
byla postavena pro stráže Pražského hradu a později sloužila 
pro zlatníky a  jiné řemeslníky. Návštěvu Pražského hradu 
jsme ukončili ve  věži Daliborce, která je pojmenována podle 
vězně Dalibora z Kozojed. Zde jsme byli seznámeni s mučícími 
praktikami a  nástroji. Kolem hradní stráže jsme se vydali 
na Karlův most, který nahradil dřívější Juditin most a zastavili 
se u sochy sv. Jana Nepomuckého. Staroměstskou věží jsme se 
dostali na Staré Město a Staroměstské náměstí. Tady se všichni 
soustředili na Staroměstský, Pražský orloj, kde jsme se s velkým 
potleskem rozloučili s panem průvodcem. 

Ve  spodní části Václavského náměstí jsme se rozdělili 
do malých skupinek a na přání našich žáků se rozešli do Domu 
hraček, KFC a McDonaldu. Před šestou hodinou jsme se sešli 
u Sochy sv. Václava a vydali se na nádraží.

Při cestě zpět si děti pochutnávaly na nabídce občerstvení 
vlaku. Přes malé zpoždění jsme se dostali včas v  plánované 
době na  nádraží ve  Starém Městě, kde si rodiče převzali své 
ratolesti.

Celá akce se podařila, splnila svůj význam a každý si z této 
exkurze něco zapamatoval a odvezl. Všem dětem i dospělým se 
to líbilo.   

Mgr. Vít Černý

. Kolik cukru vypiješ?
Tuto otázku jsme si položili v rámci výuky výchovy ke zdraví. 

A byla to velká výzva! Na žáky osmého ročníku čekal zajímavý 
a  pro mnohé snad i  poučný úkol. Zadání znělo: „Zjistěte, 
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kolik cukru vypijete.“ Ke  zpracování tohoto projektu si žáci 
zajistili prázdné PET láhve od nápojů, které jsou v dnešní době 
oblíbené mezi teenagery, a  kostkový cukr. Osmáci vytvořili 
pracovní skupiny a ve dvou vyučovacích hodinách toto zadání 
zpracovávali. Každá skupinka dostala karton a sáčky na cukr. 
Láhve nalepili na karton. Dále vypočítali, kolik kostek cukru 
se v  jednotlivých láhvích nachází, a  daný počet kostkového 
cukru dali do  sáčku, který upevnili pod láhev. Pro většinu 
z  nás pak bylo velmi překvapivé zjištění, kolik kostek cukru 
obsahují mnohé nápoje. Z reakcí některých žáků bylo patrné, 
že si od  nynějška budou dávat větší pozor na  výběr nápojů, 
které pijí. A přesně to bylo podstatou realizovaného projektu. 
Uvědomit si, kolik cukru, často nevědomky, prostřednictvím 
nápojů konzumujeme. 

Mgr. Martina Kavalcová

. Turnaj ve stolním tenisu
Po  skvělých výkonech v  okresním kole postoupili mladší 

žačky, mladší žáci i starší žáci do krajského kola, které se konalo 
15. 11. ve Zlíně. Mladší děvčata potvrdila svoji vynikající formu 
a  stala se přebornicemi Zlínského kraje. Mladší hoši to měli 
velmi těžké, neboť jim chyběla z důvodu nemoci jejich jednička 
Tadeáš Kadlček. Přesto „nehodili flintu do žita“, ale zabojovali 
a  skončili nakonec druzí. Starší chlapci v  zápase o  1. místo 
porazili po velmi vyrovnaném boji Gymnázium Zlín a získali 
zlaté medaile.

Bohužel, letos končí tato soutěž krajskými koly, a tak nemáme 
možnost porovnat svoje výkony v rámci republikového finále. 
Sestava mladší dívky: Aneta Ježková, Zuzana Štipčáková, 
Justýna Milošová, mladší chlapci: Jakub Zimčík, Josef Dufka, 
Petr Kadlček, starší chlapci: Kristián Miloš, Adam Bartoš, 
Richard Halík, Jakub Hybler.

Děkujeme žákům za vzornou reprezentaci školy a také panu 
Zdeňku Kadlčkovi, který nám pomohl s dopravou. 

Mgr. Milan Kvasnička

. Slavnostní otevření nového tanečního a koncertního sálu
V pondělí 5. září 2022 jsme slavnostně otevřeli nový taneční 

a koncertní sál pro žáky ZUŠ. Jsme velmi rádi, že se nám podařilo 
vytvořit tak krásné prostředí pro tanec a hudbu. Po stavebních 
úpravách, které propojily dvě sousední místnosti, byl položen 
nový béžový baletizol a bylo přesunuto původní pódium. Sál je 
doplněn novým kobercem, výmalbou, vertikálními žaluziemi 
a  je vhodně dodekorován. Celá místnost získala na  prostoru 
a  rovněž působí velmi prosvětleně a příjemně. Přejeme všem 
našim tanečnicím, paní učitelce tanečního oboru Veronice 
Kaštánkové a  našim hudebníkům radost z  tohoto nového 
prostoru a ať se jim zde hezky umělecky žije. 

. Společenské odpoledne se seniory
V sobotu 12. listopadu 2022 vystoupili žáci naší ZUŠ v rámci 

společenského odpoledne pro seniory v  KD Dolní Němčí. 
V  bohatém programu, který zajistily různé umělecké složky, 
vystoupila i  mladá cimbálová muzika při ZUŠ pod vedením 
paní učitelky Adély Bruštíkové. Dále se představili žáci hrající 
na  zobcovou flétnu (Michael Zimčík), kytaru (Sára Hájková) 
a  nechybělo ani taneční vystoupení žákyň (Klára Bobčíková, 
Alžběta Tomancová a Kamila Zderčíková) a  literární přednes 
žáků LDO (Dominika Tinková, Michal Cmol a Sofie Bídová). 
Děkujeme za  pozvání na  tuto akci a  pedagogům za  přípravu 
žáků. 

. Podzim a zimní ladění ve výtvarném oboru
Krásné podzimní slunečné počasí nás nejednou přímo 

vybízelo k výtvarce v přírodě. Děti inspirovány přírodninami 
na školní zahradě, měly vytvořit svůj vlastní obraz. Moc se jim 
to líbilo a hodně je to bavilo a také se jim to povedlo. Co se při 
tom děti naučily? Tvořit se dá i bez tužky a barev, barev existuje 
široká škála, je fajn když spolupracujeme a respektujeme názor 
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kamaráda. Tak jako každým rokem, jsme dlouho přemýšleli 
nad tématem vánoční výtvarné soutěže. Námětů bylo několik 
a na konec zvítězilo téma Neprobádané ostrovy. Nejmladší děti 
6 – 8 let se do soutěže zapojily tvorbou keramických zvířátek, 
která by mohla na ostrově žít. Nejdříve si zvířátko navrhly a pak 
vymodelovaly. Po  vysušení a  vypálení dokončily glazováním. 
Děti 9 – 11 let tvořily objekty zvířat z  plastových láhví, 
kartonu a  kašírovaného papíru. Vytvářely cizokrajné motýly, 
zvířata a obří rostliny. Ti nejstarší si vybrali keramiku a  také 
vytvářeli podle vlastní fantazie květiny a zvířata. Tyto děti se 
také věnovaly malbě exotických květin a rostlin, z kterých jsme 
vytvořili bájný ostrov u vchodu školy. Mimo prací do soutěže, 
můžete na vánoční výstavě vidět také práce, které žáci vytvořili 
za  3 měsíce tohoto školního roku. Jsou to zvětšeniny květin 
malované temperou. Keramické hrníčky, sluníčka z keramiky, 
práce s tiskem přírodnin, listů a domalovávání temperou. Děti 
se také učí recyklovat různé materiály a  z  kartonů vytvořily 
krásné betlémy, nebo ze skleněných láhví kouzelné anděly. 
Poslední prací nejstarších dětí 11 – 14 let jsou překrásné 
krajinky na  dřevěných plátech z  kmene stromů. Tyto děti 
vytvořily pomocí kartonu, dřívek, větviček, šišek, mechu 
a  jiného přírodního materiálu. Žáci výtvarného oboru se 
aktivně podíleli na vánoční výstavce, například jako moderátoři 
hudebního, divadelního a  tanečního programu. Děvčata 
pomáhala jako služba ve  výtvarných dílničkách. Po  výstavce 
plánujeme návštěvu galerie v Uherském Hradišti a prohlídku 
řemesel na vánočních trzích. 

. Cimbálová muzika spolupracuje s ŽPS Kukulenka
Citujeme z  dopisu Michaely Poláškové, členky ŽPS 

Kukulenka z Dolního Němčí: „Chtěla bych touto cestou moc 
poděkovat a pochválit děti z cimbálové muziky. Celou neděli 
27. 11. 2022 nás doprovázeli na programu ve Strážnici a poté se 
k nám přidaly i na vystoupení u vánočního stromu v Dolním 

Němčí. Moc si vážíme jejich ochoty a  ještě jednou jim touto 
cestou moc děkujeme. Jsou moc šikovní. Věřím, že to nebylo 
naše poslední společné vystoupení.“ 

. Koncert k 25. výročí ZUŠ
Od  začátku školního roku jsme se na  ZUŠ intenzivně 

připravovali na  koncert k  25. výročí založení ZUŠ v  Dolním 
Němčí, který se uskutečnil v  pátek 2. prosince 2022 v  17.00 
hodin v  hudebním sále ZUŠ. Pozvání na  tento koncert 
přijalo téměř 50 hostů, mezi nimiž byli především bývalí 
a  současní pedagogové ZUŠ. Návštěvníky koncertu přivítal 
nejprve Komorní soubor zobcových fléten, který při vstupu 
do sálu vyhrával k slavnostní atmosféře (Veronika Polášková, 
Michael Zimčík, Michal a  Štěpán Tinkovi). V  samotném 
programu koncertu se jako první představil komorní pěvecký 
sbor složený z  učitelů ZUŠ (Aneta Gajdůšková, Michaela 
Pavelková, Katarína Staněk, Klára Kolajová, Hana Miklášová, 
Lenka Bed   nářová, Petr Štefaník, Antonín Daníček, Radek 
Hais, Lukáš Frýbort a  Marek Teimer), který zazpíval písně 
Cant´help falling in love a Kyrie. Úvod koncertu patřil i panu 
řediteli Milanu Kvasničkovi, který zavzpomínal na  začátky 
činnosti ZUŠ. Následovalo vystoupení Cimbálové muziky ZUŠ 
pod vedením paní učitelky Adély Bruštíkové. Zazněly lidové 
verbuňky a po nich vystoupil Richard Halík spolu s Radkem 
Sečkařem a zahráli na housle vánoční melodie. Oba navštěvují 
výuku hry na  housle v  místě poskytovaného vzdělávání 
v Boršicích u Blatnice. Na klavír zahrála dvě děvčata, a to Lucie 
Mikulková, žákyně 7. ročníku (uč. Klára Kolajová) a  Natálie 
Minaříková, žákyně 5. ročníku (uč. Lenka Bednářová).  
Vyslechli jsme skladby Arabeska od C. Debüssyho a Fairy tale 
od Daniela Hellbacha. Na saxofon se představil žák 2. ročníku 
David Vaněk (uč. Katarína Staněk) a za klavírního doprovodu 
Hany Miklášové zahrál skladbu E. Sheerena Perfect. Zvuk 
kytary jsme slyšeli v podání kytarového tria Indice, ve kterém 
hraje i  náš pan učitel Lukáš Frýbort. Společně s  kamarády 
a peadagogy Jiřím Pospěchem a Lukášem Schrödrem zahráli 
skladby Letter From Home a  The Entertainer. V  programu 
se představila rovněž děvčata z  tanečního oboru, a  to Klára 
Bobčíková, Alžběta Tomancová a  Kamila Zderčíková, která 
zatančila choreografii Veroniky Kaštánkové s názvem Modlitba 
za  lidskost. Nechyběl ani literárně-dramatický přednes textu 
Zbyňka Malinského Vánoční vyzvánění (uč. Irena Cigánková) 
v podání žákyně 2. ročníku LDO Terezy Jančové.  Slečna Leona 
Fibichrová, která vyučuje hře na klavír, zahrála 3. větu ze Sonáty 
d moll L. v. Beethovena. Předposledním číslem bylo smyčcové 
trio p. uč. Radek Hais, Tomáš Mlýnek a p. uč. Marek Teimer, 
v jejichž podání jsme vyslechli Romanci od Paula de Waillyho. 
Závěr koncertu patřil panu učiteli Radimu Vojtkovi, který 
společně s paní uč. Kolajovou zazpíval píseň Tráva (P. Bende). 
Celý program moderovaly Klára Bobčíková a Klára Kolajová. 
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Poslední slova patřila panu Františku Baroňovi a  Františku 
Hajdůchovi. Popřáli jsme tedy naší ZUŠ, která v  roce 2022 
oslavila 25. výročí svého trvání, hodně úspěchů v dalších letech, 
příjemnou pracovní atmosféru, dobré vedení, kvalitní učitele, 
dobrou spolupráci se zřizovatelem, s  českou školní inspekcí 
a především hodně spokojených dětí a rodičů. Poděkovali jsme 
všem za účast, všem pedagogům za jejich přípravu, ať už svých 
vlastních vystoupení nebo těch žákovských, našim milým 
hostům za jejich vystoupení a v 19.00 hodin následovala volná 
prohlídka prostor ZUŠ a  ZŠ, následně na  to večeře v  jídelně 
školy a  volná zábava s  hudbou Ondřeje Šimčíka a  Radima 
Vojtka.  

. Adventní čas na ZUŠ
Žáci všech oborů se představili v  rámci Vánoční výstavy 

o  víkendu 3. a  4. prosince a  připravili rovněž Akademii pro 
žáky a učitele ZŠ, která se uskuteční 13. prosince v 10.00 hodin 
v  KD. Pro rodiče jsou připraveny rovněž hudební besídky 
jednotlivých tříd, které bude možné navštívit během prosince 
a jejichž rozpis naleznete na webových stránkách školy. Přejeme 
všem klidný adventní čas, radostné prožití vánočních svátků 
a pevné zdraví v roce 2023. 

Klára Kolajová a Alena Růžičková

Z dění v mateřské škole …
Přišel k  nám opět podzim a  společně s  ním jsme u  nás 

ve školce přivítaly spoustu dětí. S dětmi jsme objevovali krásy 
podzimu, počínaje sběrem ovoce a zeleniny. Dále jsme s dětmi 
navštívili výstavu ovoce a  zeleniny u  zahrádkářů, kde je děti 
poznávaly podle barvy, tvaru a  také chuti. Koncem měsíce 
předškoláci jeli na  exkurzi do  planetária v  Uherském Brodě, 
kde prošli stezkou planet a seznámili se se sluneční soustavou 
a  celkově s  vesmírem. Ještě v  září k  nám do  školky přijelo 
divadlo s pohádkou o princi Bajajovi. 

Začátkem měsíce říjen jsme se s dětmi vydali na mysliveckou 
chatu, kde nás čekala výstava trofejí, zvířat, také ukázka 
výcviku loveckého psa a výběhu bažantů. Dále jsme navštívili 
místní knihovnu, kde paní Daňková dětem zahrála pohádku. 
V  průběhu měsíce jsme si ve  spolupráci s  žáky ze Základní 
školy Dolní Němčí pro děti nachystali Strašidelnou zahradu, 
kde na  děti čekala jako kouzlem proměněná školní zahrada 
plná strašidelné výzdoby a úkolů, jako například přeskakování 
ohně, házení na  čarodějnické klobouky, let na  koštěti, 
sestavování lektvarů a spoustu dalších. Na stanovištích s úkoly 
pomáhali žáci ze základní školy, za což bychom jim rádi ještě 
jednou poděkovali. Za splnění všech úkolů děti získaly sladkou 
odměnu. Následující den jsme se „skřítkem Podzimníčkem“ 
naši zahradu uspali písničkou a zlatým klíčkem. 

V  listopadu se uskutečnilo v  kulturním domě společenské 
odpoledne pro starší a pokročilé, kde vystoupily děti z tanečního 
kroužku jak jinak než v  pozimním tónu.  Děti z  tanečního 
kroužku čeká ještě mikulášské vystoupení na vánoční výstavě 
ZŠ a ZUŠ Dolní Němčí.
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KNIHOVNA

A je před námi měsíc prosinec, pro děti asi nejkouzelnější 
měsíc ze všech a  s  ním mikulášská nadílka, zpěv vánočních 
koled s rodiči na zahradě MŠ a také koledování u vánočního 
stromečku, kde budeme doufat, že najdeme něco od Ježíška. 

Všem rodičům, kteří přispěli jakoukoliv formou naší 
mateřské škole, ze srdce děkujeme a  vaší pomoci si moc 
vážíme. Zároveň vám i  vašim dětem přejeme krásný advent, 
klidné vánoční svátky prožité v pokoji a klidu.

Za kolektiv MŠ Dolní Němčí
Ondrašíková Lucie a Pochylá Lenka (paní učitelky z Berušek)

Na  začátku října proběhl 
v  knihovně již tradiční Týden 
knihoven. Opět k nám zavítaly 
děti z mateřské školy, v průběhu 
týdne jsme s  návštěvníky četli 
z  kronik a  prohlíželi staré 
fotografie z  alb. S  dětskými 
čtenáři jsme po celý týden hrály 
deskové hry. Navštívily jsme 
i Dům s chráněnými byty a celý 
týden byl v  knihovně Bazar 
knih. Poslední den v  pátek 
jsme přivítali Jiřího a  Alenu 

Márovy z jejich cestopisnou přednáškou, tentokrát o Španělsku 
a Portugalsku.

V říjnu navštívily naši knihovnu i žáci 3. B a povídaly jsme 
si o Dolním Němčí.

Třetí týden v  říjnu patřil Literárnímu spolku, který si pro 
návštěvníky připravil Výstavu bižuterie z  let minulých. Byla 
velmi úspěšná. V  den zahájení se přišlo podívat přes 50 lidí 
a v průběhu týdne pak dalších 250. Děkujeme všem, kteří přišli 
podpořit Literární spolek a taky knihovnu.

Listopad jsme v knihovně zahájili přednáškami o pověstech 
pro šestou a sedmou třídu. A ke konci měsíce k nám zavítaly 
druháčci, kteří si v  rámci projektu Knížka pro prvňáčka 
přečetly knížku Dubánek a  tajný vzkaz a  v  knihovně jsme 
si pak o  ní popovídaly. Děti jsou úžasné a  paní knihovnici 
překvapily, jak moc jsou zvídavé (a  to nejen druháci, ale 
i  šesťáci a  sedmáci😊). Obrázky druháčků, které namalovaly 
jsou vystaveny v knihovně.

V  minulém týdnu proběhla Výstava betlémů a  andělů 
(po  uzávěrce tohoto čísla zpravodaje). Více informací o  této 
akci v příštím čísle.

. NOVÉ KNIHY V KNIHOVNĚ
Beletrie:
Roberts Nora – Na jménu nezáleží
Xabyssus Sam – Vůně inkoustu
Boček Evžen – Aristokratka pod palbou lásky
Jakoubková Alena – Po bitvě je každý manžel generál
Beran Ladislav – Četnické povídky z Prácheňska
Manningová Kirsty – Záhada rukopisu
Lacrosse Marie – Kavárna ve Vídni
Körnerová Hana-Marie – Jelení vršek
Vondruška Vlastimil – Lucemburská epopej I.

Dětská literatura:
Hanauerová Michaela – Rulantika
Cluessová Jessica – Rod draků
Smolíková Klára – Dubánek ve světě lidí
Pixy Petr S. – Prvních sedm pohádek

Naučná literatura:
Marshall Tim – Moc geografie v 21. století

Přeji všem čtenářům a  návštěvníkům knihovny krásné 
a pohodové Vánoce a hodně štěstí a zdraví v novém roce 2023.

 Jana Daňková, knihovnice

2. B

3. B

MŠ
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Výstava 
bižuterie 

z let minulých

Literární spolek - ukončení výstavy bižuterie

dokumentu o pečení chleba. Proto bylo letošní Pečení speciální 
a vy jste si na něm mohli všimnout netradičního návštěvníka 
s  kamerou. Tento rok byl ale speciální ještě z  pohledu 
jiného. Dostali jsme nabídku prezentovat se mimo naši 
vesnici vícekrát. Vedle tradičních Slavností vína v  Uherském 
Hradišti jsme letos zavítali také do Boršic (těch u Buchlovic) 
a do Strážnice. Příležitosti jsou to veliké jak pro naše tanečníky, 
kteří mohli ukázat své taneční a pěvecké dovednosti, tak pro 
mě jako uměleckou vedoucí, která jsem měla možnost připravit 
a  nacvičit nové pěvecké Vánoční pásmo. Detailněji se však 
o podzimním dění v Krúžku dozvíte již z ruky někoho jiného. 

Jak jsem psala výše, za poslední rok jsem hodně cestovala. 
A  uvědomila jsem si, že v  tom chci ještě pokračovat, než 
započnu svou učitelskou kariéru. Proto jsem na letošní výroční 
schůzi v říjnu oznámila svůj odchod z pozice vedoucího Krúžku 
Dolněmčan. Cestování a vedení folklórního souboru se nedá 
dělat zaráz, aniž by to soubor poznamenalo. A tak jsme dostali 
vedoucí novou, Elišku Strakovou (z Uherského Ostrohu). Je to 
naše dlouholetá členka, jejíž momentálně největší zálibou je 
folklór. Takže věřím, že Krúžek je v dobrých rukou. 

Tímto bych za sebe chtěla poděkovat vám, kteří jste Krúžek 
podporovali, chodili na naše akce, a od kterých jsem slýchala 
dobré ohlasy a  chvály. V  takovémto zázemí se mi má pozice 
ve vedení Dolněmčanu vykonávala moc dobře a bylo mi to ctí. 

Nyní tedy už přenechávám slovo naší nové vedoucí Elišce, 
která se s vámi podělí o to, jaký byl náš podzim v Krúžku.

Kája Zelinková

Vážení čtenáři zpravodaje,
letošní rok se chýlí ke  konci a  nastává doba adventní. 

Dovolte mi proto ohlédnutí za  činností krúžku v  posledním 
čtvrtletí roku 2022.

Jak zde již bylo zmíněno, důležitým milníkem v  chodu 
krúžku byla změna vedoucí. Do této pozice jsem byla ostatními 
členy souboru zvolena já, čehož si opravdu vážím a  budu se 
snažit jejich důvěru nezklamat. V  poslední době se z  krúžku 
stala opravdu skvělá parta tanečníků i  zpěváků se zájmem se 
dále rozvíjet a  zdokonalovat, proto bych v  nás toto nadšení 
ráda udržovala i v budoucnu. Ačkoliv nepocházím z Dolního 
Němčí, měla jsem možnost se důkladně seznámit s jeho historií, 
tradicemi i zvyky, proto bude mou snahou tyto zvyky a tradice 
i nadále respektovat a dodržovat.

První akcí konce roku 2022, na které jste nás mohli vidět, 
byly každoročně pořádané Slovácké slavnosti vína a otevřených 
památek v Uherském Hradišti. Za doprovodu CM Rubáš jsme 
v Galerii Slováckého muzea předvedli pásmo Dolněmčanských. 
Ačkoliv to do poslední chvíle vypadalo, že nám počasí nebude 
přát, průvod i většina programu se obešla bez deště a všichni 
tak domů odjížděli spokojení.

Pouhý týden po  Slavnostech vína jsme se společně s  ŽPS 
Kukulenka zúčastnili Boršických burčákových slavností, 
kde jsme za  doprovodu Martina Matuše na  harmoniku opět 
předvedli Dolněmčanské. Za  náš výkon jsme sklidili dlouhý 
potlesk, který nám vynesl odměnu od  pořadatelů ve  formě 
demižonu burčáku.

Následující týdny se nesly převážně v  duchu příprav 
na  první adventní neděli, kdy jsme přijali pozvání na  akci 
„Radujme se, veselme se…“ pořádanou ve Skanzenu Strážnice. 
Za celý krúžek bych ráda poděkovala ŽPS Kukulenka a dětské 
cimbálové muzice v rámci ZUŠ, kteří nás během akce hudebně 
i pěvecky doprovodili. Věříme, že si všichni akci užili tak jako 
my, a do budoucna se moc těšíme na další spolupráci.

NK DOLNĚMČAN
Zdravím všechny čtenáře našeho zpravodaje!
Blíží se nám konec dalšího roku. S radostí můžu konstatovat, 

že pro Krúžek to byl opět jeden úspěšný rok. Covidová opatření 
se nám pomalu začala vytrácet naštěstí už na  jeho počátku 
a jsem ráda, že náš kulturní život se vrátil rychle zpět do podoby 
takové, jak jsme jej znali a byli na něj všichni zvyklí. Já osobně 
jsem to teda z větší části sledovala spíše na dálku, jelikož jsem 
značnou část tohoto a roku minulého pobývala více v zahraničí. 

Co mě ale potěšilo je, že i  když ještě v  únoru to bylo 
s  podmínkami veřejných zábav takové všelijaké, mí 
spolukrúžkaři se odhodlali a uspořádali fašankovou obchůžku. 
Pak se nám společně napůl online na  dálku, napůl osobně 
podařilo připravit a  zorganizovat velkou akci, a  to hody 
s právem odložené z roku 2020. Vystoupení, které jste na večerní 
zábavě mohli shlédnout, byla premiéra našeho nového pásma 
Dolněmčanských, které jsem pro naše hody napsala. Věřím, 
že v  podání naší chasy, kterou trénovala Táňa Sovková (roz. 
Milošová), sklidila u  Vás tato nová choreografie úspěch. 
V červnu se nám naskytla příležitost spolupodílet se na výrobě 
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Dětský národopisný krúžek 
Dolněmčánek

Po prázdninách jsme se s dětmi z Dolněmčánku začali opět 
scházet na  pravidelných zkouškách. Prvním vystoupením, 
na  kterém jste nás mohli vidět, byly Slovácké slavnosti 
vína a  otevřených památek v  Uherském Hradišti, kde jsme 
vystoupili ve  Slovácké galerii. V  listopadu jsme pak zatančili 
a zazpívali v kulturním domě v Dolním Němčí na besedě pro 
starší a pokročilé. 

Druhou adventní neděli jsme byli tradičně pozvaní 
na  Vánoční výstavu do  ZŠ a  ZUŠ Dolní Němčí, kde jsme 
předvedli kromě stálého repertoáru, také nové pásmo „O trnce“ 
a  jsme pozvaní také na  Předvánoční koledování na  Muzeu 
Na  Mlýně. Ve  volném čase děti vyráběly ozdoby na  náš 
papírový stromeček, který bude během adventního období 
zdobit folklorní nástěnku u Jednoty.

Zkoušky Dolněmčánku 
probíhají každé úterý 
od 16:30 hodin v klubovně 
Národopisného krúžku 
Dolněmčan. Snažíme 
se také, aby děti doma 
s  rodiči zpívaly, učily se 
nové písničky a  měly 
z  nich radost. Jsme 
přesvědčeni, že děti krúžek 
navštěvují rády, protože se 
na  zkoušce do  zkušebny 
téměř nevejdeme. Proto 
uvažujeme o otevření dvou 
skupinek Dolněmčánku – 
pro starší a mladší děti. Jediné, co nás mrzí je, že nemáme stálý 
hudební doprovod na zkoušky i vystoupení. Věříme, že se tato 
situace v novém roce změní. 😊 

„Vánoce jak od  Lady, pod stromečkem poklady, 
kdyby to jen drobnost byla, aby srdce potěšila.“

Krásné prožití svátků vánočních přejí děti a  vedoucí 
z Dolněmčánku. Mgr. Taťána Sovková

DNK Dolněmčánek

První adventní neděli jsme zakončili v Dolním Němčí, kde jsme si ve stejném složení zazpívali při příležitosti rozsvěcování 
vánočního stromu.
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Dechová hudba 
Dolněmčanka v USA

V září 2022 členové dechové hudby Dolněmčanka zamířili 
za  „velkou louži“ do  Chicaga v  termínu 19. 9. – 3. 10. 2022. 
Na  základě pozvání United Moravian Societies (UMS) jsme 
se zúčastnili 83. Moravian Day Festival, který se konal pod 
záštitou generálního konzula ČR Ing. Jaroslava Kantůrka.

Po několika dnech příprav, zkoušení s tanečními skupinami 
od  malých dětí až po  seniory, jsme s  velkým úspěchem 
doprovázeli jejich vystoupení na Moravském dnu 25. 9., který 
guvernér státu Illinois vyhlásil státním svátkem Moravanů. 
Dokonce i  naši zpěváci vystupovali s  místním pěveckým 
sborem. Před hlavním programem, který byl v neděli a začínal 
už dopoledne mší svatou celebrovanou biskupem Václavem 
Malým, který v rámci programu dokonce požehnal naše nové 
CD, jsme hráli i v sobotu k tanci za hojné účasti nejen našich 
krajanů.

První týden našeho pobytu se skládal z  části ze zkoušení 
a přípravy na 83. Moravian Day Festival, ale i  z výletů, které 
pro nás připravili členové UMS. Viděli jsme jak předměstí, tak 
i  samotné centrum Chicaga i  s  výkladem, kde jsme alespoň 
trochu mohli poznat život a  atmosféru v  tomto pulsujícím 
městě.

Jelikož naše zvídavost byla opravdu velká, tak jsme si 
v druhém týdnu našeho pobytu naplánovali výlet do Las Vegas, 
kde jsme strávili 3 noci. I  tady jsme měli skvělé průvodce 
z UMS. Návštěva v Las Vegas v nás zanechala hluboký dojem. 
Je to prostě město plné zábavy, krásných hotelů, atrakcí, 
napodobenin známých staveb z  celého světa, koncertů, 
adrenalinových výletů, …. 

Z Las Vegas jsme se vrátili zpět do Chicaga a po krátkém 
spánku jsme se přesunuli po 4-hodinové cestě autem do města 
Cedar Rapids ve  státě Iowa, kde naším cílem bylo jediné 
československé muzeum v  USA – National Czech & Slovak 
Museum, kde nás přivítala a  provedla ředitelka Cecilia 
Rokusek. Z  výkladu a  videozáznamu jsme se dozvěděli, že 
muzeum bylo po  záplavách znovu otevřeno v  roce 2008 
za  účasti tří prezidentů (Clinton, Havel, Kováč). V  tomto 
muzeu jsme odehráli koncert, který se živě vysílal na youtube 
se sledovaností cca1000 lidí. Hrnuly se nám slzy do očí, když 
jsme zjistili, že někteří z hostů jeli na náš koncert až 2500 km 
a po skončení řekli, že by přijeli zase. 

Určitě musíme vzpomenout, že jsme nezapomněli, odkud 
pocházíme, a při všech našich vystoupeních jsme dělali reklamu 
naší obci, která si to určitě zaslouží. 

I  přes problémy s  posunem času (7–9 hodin), přes únavu 
z  cestování, byl pro nás pobyt mezi našimi krajany v  USA 
nezapomenutelný. Většina z nás byla v USA poprvé. Viděli jsme 
spoustu zajímavostí, ale co v nás zanechalo nejsilnější dojem 
jsou lidé, které jsme poznali, kteří se o nás starali jako o vlastní 
a se kterými chceme nadále udržovat kontakty. Někteří z nás 
se zde potkali s kamarády, spolužáky, kteří do USA odcestovali 
před 20-ti a více lety.

Z reakce prezidenta UMS p. Romana Bobčíka při rozloučení 
poslední večer našeho pobytu - „nevidíme se naposled“, je 
zřejmé, že jsme v  USA zanechali pozitivní stopu jako kapela 
i jako kolektiv lidí.

Naší cestě předcházela intenzivní příprava kapely, což 
představuje mnoho volného času a  za  to patří velký dík 
muzikantům a jejich rodinám.

 Antonín Turčín
s paní ředitelkou muzea Cecilií Rokusek

Cloud Gate v Chicagu

Chicago - u památníku Karla Havlíčka Borovského

Chicago - pobřeží Michiganského jezera
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Chicago - velké fontány v downtown 

National Czech & Slovak Museum

foto s biskupem V. Malým

vystoupení na Moravském dni v Chicagu 

místo setkávání, nácviků, ubytování

koncert v National Czech  &  Slovak Museum

Las Vegas - nejvyšší vyhlídkové kolo na světě



18 Dolněmčanský zpravodaj

Křest CD DH Dolněmčanky
V sobotu 19. 11. 2022 Dechová hudba Dolněmčanka 

pokřtila nové CD. Jako host nám zahrála DH Nivničanka. 
Kmotry byli starosta Dolního Němčí František Hajdůch 
a  Daniela Magálová – moderátorka a  zpěvačka DH 
Moravanka. Chtěli bychom poděkovat všem zúčastněným 
a  všem, kteří přišli na  náš koncert. Pro nás muzikanty 
zážitek a potvrzení, že kapela má v obci své místo. Ještě 
jednou děkujeme a těšíme se na další setkání s vámi při 
dobré muzice.

Antonín Turčín

na párty u Ludvíka Kadlčka
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Malé ohlédnutí za letošním jarmarkem s rozsvěcováním 
vánočního stromu
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„Mužský pěvecký sbor Dolněmčané děkuje za  přízeň 
v  letošním roce a  přeje vám i  všem vašim blízkým příjemné 
prožití vánočních svátků. V  novém roku 2023 potom jiskru 
v oku, plno dobrého moku, spřízněnú dušu po boku, tornádo 
v rozkroku, peněžní injekce v toku a ať je Vám do skoku.“ 

                     Martin Matuš 

Aktivity v Oldněmčanu
Podzimní období bylo pro náš soubor plné různorodých 

aktivit. Nejdříve 3. září jsme měli na  starost občerstvení při 
Vaření trnek v  Muzeu Na  Mlýně. Nemohly chybět švestkové 
knedlíky, o  které byl velký zájem. Jsme rádi, že jsme mohli 
pomoci organizátorkám našim Tetičkám. Za  týden 10. září 
jsme jeli do Uherského Hradiště na Slavnosti vína. Dopoledne 
jsme se zúčastnili slavnostního průvodu městem. Odpoledne 
jsme vystupovali na  nádvoří Galerie Slováckého muzea. 
Toto stanoviště patří našemu mikroregionu Bílé Karpaty. 
Za doprovodu harmoniky Martina Matuše jsme zatančily tance 
straňanské a boršické.

V pozimním čase jsme také přiložili ruku k dílu. Zajeli jsme 
do Blatnice k Jožkovi Hruškovi na vinobraní. 

V našem souboru oslavilo 5 členů své životní jubileum. My 
jsme nemohli chybět na  jejich padesátinových oslavách. Pro 
každého jubilanta jsme nacvičili humornou scénu a  zpestřili 
tak atmosféru rodinného a přátelského posezení. 

V sobotu 12.11. jsme svým vystoupením přispěli k příjemné 
atmosféře Společenského odpoledne pro starší a pokročilé v sále 
kulturního domu. Za doprovodu dechové hudby Dolněmčanky 
jsme předvedli tance dolněmčanské, hlucké a voděnou.

Každoročně míváme výroční schůzi, tzv. ukončenou. 
Tentokrát jsme ji pojali netradičně jako celodenní akci 
v  prostorách bývalé hospůdky Na  Muzeu v  sobotu 26.11. 
Vytvořili jsme 4 týmy, které v  kotlech a  kotlících vařili 
dobroty: česnečku, guláš, škvarky a  šlíšky s mákem. Všem se 
dílo podařilo. Máme mezi sebou jak výborné kuchařky tak 
i kuchaře. V podvečerních hodinách jsme zhodnotili činnost 
našeho souboru a probrali plány do budoucna. Díky náklonosti 
vedení obce se nám daří doplňovat krojové součásti. Děkujeme 
jim za podporu.

V neděli 27.11. se v naší obci konal Jarmark s rozsvěcováním 
vánočního stromu. V  našem prodejním stánku jsme nabízeli 
punč, párek v rohlíku a guláš, který připravili naši členové.

V pátek 9.12. jsme svým humorným tanečním a pěveckým 
programem obohatili akci konanou v  kulturním domě 
„Předání ředitelského kolíku soutěže Vesnice roku“. Na sobotu 
17.12. pilně trénujeme zpěvy na Předvánoční koledování, které 
se koná v areálu Muzea Na Mlýně.

Děkujeme Všem, kteří nám zachováváte přízeň. A jestli máte 
chuť, přidejte se k nám. Přejeme Vám láskyplně prožité vánoční 
svátky a do nového roku 2023 pevné zdraví, spokojenost a Boží 
požehnání.

Iveta Michalcová

Padesátníci z Oldněmčanu

Vaření trnek

Slavnosti vína
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ŽENSKÝ PĚVECKÝ SBOR 
KUKULENKA

Určitě jste si už všimli, že máme v obci nový spolek.
A kdo vlastně jsme?
Jsme skupina holek a mladých žen, které se rády setkávají 

a zpívají. Většina z nás jsou bývalé tanečnice NK Dolněmčan, 
ale najdete mezi námi i nové tváře.

Jak jsme vznikly?
Na  jaro přišla nabídka, jestli se nechceme sejít a  zazpívat 

na pečení chleba. A protože nám zpěv už chyběl, tak jsme se 
domluvily, oprášily stará pásma, párkrát se sešly a  zazpívaly 
v  plném počtu. A  tak vznikl nápad, že se můžeme setkávat 
pravidelně, trénovat a třeba nás někdo osloví na vystoupení (to 
jsme ještě netušily, že těch vystoupení bude tolik 😊). 

Start jsme měly pozvolný. Přes léto jsme se sešly jen párkrát. 
Zato na podzim jsme to rozjely, a to doslova. Začaly přicházet 
nabídky na  vystoupení, a  tak bylo potřeba vymyslet oficiální 
název. Možností jsme vymyslely spoustu. Ale nakonec zvítězila 
KUKULENKA - podle písničky, která k nám tak nějak patří. 
Zpívaly jsme ji snad na každém vystoupení už v krúžku.

„Zakukala kukulenka v suchém javoře“

Co jsme dělaly na podzim…
Společně s Dolněmčanem jste nás mohli vidět na Slavnostech 

vína v  Uherském Hradišti a  na  Boršických burčákových 

slavnostech. První listopadový víkend jsme si uspořádaly 
soustředění, abychom se připravily na blížící se vánoční sezónu.  
A týden na to jsme zazpívaly v kulturním domě na besedě pro 
starší a pokročilé. 

Vánoční sezónu jsme odstartovaly ve velkém. 
První adventní neděli jsme měli nabitou. V průběhu celého 

dne jste nás mohli potkat ve Strážnickém skanzenu, kde jsme 
společně s krúžkem a cimbálovou muzikou ZUŠ byly součástí 
pořadu Radujme se, veselme se.

A  když už jsme ty koledy měli společně tak hezky 
nacvičené, přizvaly jsme krúžek i muziku na naše vystoupení 
u rozsvěcování vánočního stromu. 

Myslím, že se nám celý den moc vyvedl a všichni jsme si ho 
moc užili. 

A tak jsme tady… „Ženský pěvecký sbor Kukulenka“
Zkoušíme v pátek, jednou za 14 dní od 19 hodin ve zkušebně 

NK Dolněmčan. A rády mezi sebou přivítáme nové tváře.
Do  konce roku máme na  programu ještě pár vystoupení. 

Určitě nás potkáte 17. prosince na Muzeu Na Mlýně. Děkujeme 
všem, kteří nás podporujete a zvete na své akce. Rády bychom 
přijaly všechny vaše pozvánky, ale bohužel není v našich silách 
všechno stíhat. Tímto se omlouvám všem, které jsme letos 
museli z časových důvodů odmítnout.

Pro více informací nás můžete kontaktovat na  zps.
kukulenka@gmail.com. Najdete nás také na  facebooku 
(ŽPS KUKULENKA) a  instagramu (zps_kukulenka), kam 
přidáváme aktuální informace o dění ve sboru.

Přejeme Vám ze srdce, hezké a šťastné Vánoce.
Pohodu a klid, tak jak to má být!

Za ŽPS KUKULENKA
Michaela Polášková

RETROBABKY 
Po delší pauze jsme byly pozvány na "Společenské odpoledne 

pro starší a pokročilé", abychom přispěly naším vystoupením 
do programu. Jelikož byla dlouhá pauza s tréninkem, tak naše 
příprava spočívala v  tom, abychom si osvěžily skladby, které 
jsme uměly, ale časem zapomněly. Bohužel taková je realita. 
Kupodivu jsme si brzo skladby oživily a mohly se předvést se 
stoprocentní účastí! Pořadatelům, a  také naším příznivcům 
děkujeme za podporu. Tímto bych vás chtěla pozvat v dubnu 
příštího roku na 2. Retroodpoledne.  Těšíme se na vás.    

Přeji vám radostné a  požehnané vánoční svátky, rodinou 
pochodu a do nového roku 2023 pevné zdraví a štěstí.    

 Zdenka Jančářová 
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Vzpomínky na mou babičku
Dušičky, tak říkáme času, kdy vzpomínáme na  své drahé 

zemřelé. Každý z  nás, kteří máme pokročilý věk, už má 
na  hřbitově (kerchově) hodně hrobů, u  kterých vzpomíná. 
Já už mám rovněž pochované rodiče, sourozence, prarodiče. 
Samozřejmě vzpomínám na všechny, ale najradši vzpomínám 
na svoji babičku Viktorii Fibichrovou (roz. Bursíkovou v roce 
1890).

Už jako malá jsem u babičky měla azyl, pokud jsem utekla 
z  domu, kde bylo hodně rušno. Já coby nejstarší, za  mnou 
bylo pořád nějaké malé děcko, jsem musela stále nějakého 
sourozence opatrovat a také pomáhat mamince. Za každý útěk 
následoval trest. Maminku si pamatuju jako buď těhotnou nebo 
s děckem u prsu. K tomu domácnost s početným potomstvem. 
Těhotná byla maminka desetkrát a  do  dospělosti nás rodiče 
vychovali sedm. Otec byl řemeslník (malíř pokojů). Hodně 
jezdil i  do  okolních vesnic za  prací, a  tak musela maminka 
zastat a  starat se nejen o  děti, ale i  o  dobytek a  pole. Dnes 
s odstupem říkám, že tehdejší ženy byly hrdinky. 

V jizbě u babičky visela fotografie a když jsem se ptala kdo 
je na ní, říkala babička, to jsme my s dědáčkem. Babička měla 
civilní oblečení, nikdy jsem to na ní neviděla, a dědáček měl 
kníry. To byla jejich svatební fotografie. Ženili se ve  Vídni, 
kde oba pracovali. Maminka mně vysvětlila, že babička měla 
za  svobodna syna, svatba na  dědině tenkrát byla problém. 
Nevěsta nemohla mět při obřadu ani pentlení ani věneček. 
Pokud taková nevěsta nedbala tehdejších zákonů, tak jí 
vdané ženy pokrývku hlavy strhly. Když jsem se podivovala 
nad dědečkovými kníry, babička říkala, že také nebyly po její 
chuti. Jedenkrát v  noci prý babička jeden knír ustřihla, ráno 
se musel dědáček oholit. A  babička mosela rychlo utěkat, 
než se dědáček uklidnil. V čase dušiček jsem ráda s babičkou 
chodila po kerchově, ta měla pro mě čas a vyprávěla, což jsem 
měla moc ráda. Původně byl starý hřbitov kolem kostela, než 
se zbudoval nový na nynějším místě. V horním cípu hřbitova 
se babička vždy modlila, když jsem se ptala proč (žádné 
hroby už tam nebyly), říkala, že tam má pochované rodiče. 
Když se rozšiřovala cesta do  části obce nad kostelem, musel 
hřbitov ustoupit. Na nynějším hřbitově v horní levé části bylo 
místo oddělené keři, i  tam se babička modlila. Na můj dotaz 
proč, říkala, že to je místo, kam se pochovávají nekřtěňátka, 
jinověrci a  sebevrazi. Byl tam pochovaný „pantáta“ Halenčák 
z Padělského mlýna. Byl evangelík, ale byl ve vážnosti lidí. Při 
přechodu fronty za druhé světové války jej zastřelili rumunští 

vojáci, údajně za to, že našly obraz Hitlera. Mlynář byl sečtělý 
člověk a měl nejen fotografii Hitlera, ale i prezidenta Masaryka 
a Beneše. 

U babičky v zadní části obydlí byla letní kuchyň, ve které se 
v čase dozrávání ovoce vařily trnky. V každé ulici byly u dva 
kotle v  domech, kde se celou sezónu trnky vařily. Babička si 
vedla sešitek, kde si zapisovala pořadí vaření, ale také ceny, 
haléřové položky za  hodinu. Povidla byla jistota po  celý rok, 
aby bylo z čeho vařit. Vařilo se z mouky a co dům dal. Maso 
bylo jen v neděli. V ten čas se po dědině nesla vůně z vařeného 
ovoce. Toto připomínáme každoročně na Muzeu na Mlýně. 

Dědáček v době krize pracoval v Uherském Brodě u žida. 
Tento skupoval po  vesnici dobytek a  dědáček pak vodil 
dobytek pěšky do  Brodu. Než pak židé museli transportem 
do  vyhlazovacích táborů, dědáček dostal od  žida nějaký 
nábytek. V  jizbě měli komodu s  velikým zrcadlem. Babička 
měla u zrcadla sošky Panny Marie, sv. Antonína, andělíčky. Mě 
se to moc líbilo a  často jsem nosila květiny k  těmto soškám. 
V čase fialek nebo v létě letničky. To byly světlé chvilky u mé 
babičky. V jizbě měli ještě pec, kde jsme občas spala. Pod hlavou 
bílý pytlík, něco mě tam 
tlačilo, babička říkala, 
že jsou tam stonky 
z  peří, co zbylo, když 
sa drápalo. Nic nepřišlo 
nazmar. Přikrývala 
mě dědečkovou starou 
halenou, ta byla z hrubé 
vlny. Kousala, ale ani to 
mně nevadilo. Někdy 
jsem jela s  babičkou 
orat, poháňala jsem jí 
krávy. Krávy táhly pluh 
a  někdo musel první 
krávu vodit. Krávy 
chodily pomalu, né jako 
koně. Když jsem použila 
bič, říkala babička, 
že krávy nesmím bít. 
Jenom povolávat „vijó 
malá, poďme“ a tak podobně. Odpoledne jel orat už dědáček 
a  já zas povolávala na  krávy.  Dědáčeksa zlobil a  říkal mně, 
nekoleduj mně tady a šlahni ju. Mně to bylo líto. Krávy měly 
také těžký život. Musely rodit potomky, dojit mléko, což bylo 
živobytí, ale také orat, vozit z  pole, vše, co se urodilo. Stejně 
těžký život, jak říkali starší „nepřirovnávaja jak ženy“.

 Marie Ježková

Svatba ve Vídni v roce 1913 – vlevo ženich a nevěsta

Babička a dědáček Fibichrovi  
v roce 1963 (50 let manželství)
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MS Lanka

Vážení spoluobčané, 
léto je už dávno za námi, podzim utekl velmi rychle a je tu 

opět zima. Pro nás myslivce je konec podzimu a začátek zimy 
vždy vrchol lovecké sezóny. V  tomto čase před Vánocemi se 
konají společné hony. V naší honitbě se jedná o společný hon 
na zajíce a zvěř škodící myslivosti. V lesních honitbách to bývají 
společné naháňky, zpravidla na prasata divoká.

V  minulém čísle jsme psali, že ještě nevíme, jestli bude 
nebo nebude společný hon na drobnou zvěř. Výsledky sčítání 
zaječí zvěře nám po  sklizení hospodářských plodin ukázaly, 
že populace této zvěře je v naší honitbě slušná a proto jsme se 
rozhodli naplánovat dva společné hony na zajíce a zvěř škodící 
myslivosti.

První hon se konal 12. listopadu. Ráno v 8 hodin jsme měli 
sraz v  areálu MS chaty. Honu se účastnili nejen myslivci MS 
Lanka DN, ale i myslivečtí kamarádi a myslivci ze sousedních 
honiteb. V 9 hodin jsme vyrazili do pole. Za celý den jsme ulovili 

86ks zajíců. Všechny kola – leče byly ze strany od  Slavkova 
a  Boršic. Lovili jsme nejen na  polích, ale i  v  remízcích, kde 
jsme očekávali i  možnost ulovení lišky. Bohužel se toto 
nepodařilo. Ukončení honu, výřad a pocta ulovené zvěři, podle 
mysliveckých tradic proběhlo opět v areálu MS chaty. Poslední 
lečí – společenská událost po  ukončení společného honu – 
jsme zakončili tento den. Poslední leč se konala pod velkou 
pergolou na MS chatě. 

Druhý hon se bude konat 17.12. Stejně tak jako při prvním 
honu, budou rozmístěny na  vstupech – cestách do  honitby 
informační cedulky, kde bude napsáno, že se bude konat hon. 
Žádáme vás tímto, abyste nevstupovali v době honu z důvodu 
bezpečnosti do honitby. Děkujeme.

Během těchto měsíců se o  zvěř musíme starat a  začít 
intenzivněji přikrmovat, aby byla připravena na zimu v dobré 
kondici a bez potíží ji přečkala. Jakmile napadne sníh, tak se 
zvěř hůře dostává k  trávě, která je pod sněhem schovaná, ale 

MUPEK  
M u z e j n i c k ý   p é t a n q u e   k l u b

Po úspěšném jarním turnaji a pro velký zájem se parta kamarádů rozhodla tento rok uspořádat v pořadí druhý a zároveň 
celkově už 5. turnaj "O korunu krále pétanque". Poslední prázdninový víkend se na čerstvě posečenou travnatou hrací plochu 
postavilo 14 hráčů, kteří byli rozlosovaní do 4 skupin, ze kterých postupovali první dva. Ve finálových bojích byl tentokrát vítězem 
jeden z nejmladších účastníků, a  to Dominik Polách, kterému tak náležela putovní koruna pro vítěze. Druhý skončil Zdeněk 
"Tuba" Hibler a  třetí byl Petr "Petráš" Stojaspal - u něj je rarita, že z dosud pořádaných turnajů nikdy neskončil hůř jak třetí 
a tím prokázal své obrovské dovednosti u této stále více populární hry. Po skončení turnaje "Muzejníci" poseděli u točeného piva 
a drobného občerstvení v příjemných prostorách dnes už bývalé Hospůdky Muzeum Na Mlýně a navíc už plánovali, jak se opět 
v dalším roce sejdou na dalším turnaji. 

Za MUPEK, Jan Salát ml. 
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Podzimní výstavy 
zahrádkářů

Září i  říjen je nejpříhodnějším obdobím pro pořádání 
zahradnických výstav.

Nejdřív jsme přichystali výstavu tradiční: Ovoce, zeleniny 
a květin, v areálu klubovny zahrádkářů. Jako vždy jsme chtěli 
tematicky ukázat plody podzimu. Dýně, cukety, okurky, okrasné 
tykve, hrušky, jablka, kořenovou zeleninu, hroznové víno, 
česnek, cibule, dřinky, myšpule, rakytnik a  spoustu dalších. 
V  rámci aranžovacího kroužku byly vystaveny miniaturní 
zahrádky, výrobky našich členek.

Kdo přišel a  zpříjemnil si slunečné nedělní odpoledne, 
třeba i burčákem, jistě byl spokojen. Pondělí dopoledne jsme 
ještě věnovali místní školce a škole. Pro děti je to také pěkné 
zpestření výuky.

Dále nás čekala příprava expozice na  Flóře Olomouc. 
Pravidelně nás o  to žádá Ústřední svaz zahrádkářů Uh. 
Hradiště. Letošní téma této výstavy bylo: Mendlova chemická 
laboratoř. Snažili jsme se poukázat na genetické křížení rostlin. 
Měli jsme k dispozici víc jak 70 druhů jablek starých odrůd, 
od  členů z  Buchlovic, Starého Města, Mařatic, Jalubí, Rudic, 
Uh. Ostrohu a Dolního Němčí.

Výstavu jste mohli navštívit od  28. 9. – 1. 10. 2022 
na výstavišti v Olomouci. 

Cílem letošního zájezdu ČZS byla taky výstava, tentokrát 
Flória Kroměříž. Prohlídku výstaviště doplnila návštěva města 
a zámecké zahrady Kroměříž.

Nechyběla ani listopadová brigáda na  úklid areálu 
a  zazimování zahradního posezení. Nezbývá než se těšit 
na příští sezónu.

A  všem našim členům popřát krásné prožití svátku 
Vánočních a  mnoho zdraví, štěstí, pěstitelských úspěchů 
a bohatou úrodu do nového roku 2023!

 Alena Angelina Světinská

Sbor Dobrovolných Hasičů
Nastal podzim a my jej zahájili účastí na výročí 110 let SDH 

Boršice u Blatnice, kde nás reprezentovala naše omladina.
V  polovině října se zúčastnil E. Hajdůch ml. odborného 

semináře, ke zkouškám pro získání odznaku „PREVENTISTA 
II. a III. stupeň“ v Pozlovicích.

Děkujeme obci za  schválení dotací na  pořízení nových 
zimních pneumatik na zásahové vozidlo!

Každoročně, tak i  letos tomu nebylo jinak, jsme poskytli 
hasičku na  ukončení tradičního lampionového průvodu. 
Dopravu opět korigoval E. Hajdůch ml. a David Kulík.

Den poté, hned v  ranních hodinách, absolvovala naše 
zásahová jednotka SPIROMETRII na  dýchací přístroje => 
VŠICHNI TO ZVLÁDLI.

V  pátek, před první nedělí adventní, jsme v  počtu tří 
členů, navštívili dlouholetého člena, pana Františka Nedělu  
a gratulovali mu k jeho životnímu jubileu 75 let.

Závěrem Vám všem přejeme krásné a v klidu prožité vánoční 
svátky.

Za SDH Jana a Dáša

i  zamrzlá a  proto musíme nosit do  krmelců např. vojtěšku, 
kterou jsme si v létě usušili.  

V příštím čísle zpravodaje bude již ukončený myslivecký rok 
a sdělíme vám, jak dopadl druhý společný hon na zajíce a zvěř 
škodící myslivosti. Také se dozvíte, jaká zvěř se ulovila v naší 
honitbě za předešlý rok. 

A  na  závěr – jako již obvykle, chceme apelovat 
na spoluobčany, kteří chodí do honitby na procházky se svými 
psíky, aby je měli na vodítku. 

Vážení spoluobčané, děkujeme za  vaši přízeň a  podporu 
a  přejeme vám šťastné a  veselé svátky vánoční a  do  nového 
roku hlavně hodně zdraví.

MS Lanka Dolní Němčí 
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Holubáři
Rok se s rokem sešel a místní spolek chovatelů poštovních 

holubů má za sebou další úspěšnou sezónu. Pojďme se společně 
podívat na souhrn výsledků. 

Výsledky řadíme hned do  několika kategorií jelikož OS 
Uherské Hradiště se skládá ze 2 pásem s celkovým počtem 142 
závodících chovatelů. Každé pásmo se pak dále rozlišuje na 2 
kategorie – stáří holubi a  holoubata. První pásmo zahrnuje 
kratší uletěnou vzdálenost a  druhé pásmo se specifikuje 
delší uletěnou vzdáleností závodících holubů od  místa startu 
na mateřský holubník. Do tohoto pásma se řadí i Dolní Němčí. 

Dolní Němčí spadá pod OS Uherské Hradiště, což se řadí 
mezi nejsilnější v celé České republice. 

Staří holubi:
Začátek sezóny odstartoval 30.4.2022 ve  Velkém Meziříčí 

na vzdálenost 130 km.
Sezónu pak zakončil závod z  Bruselu dne 31.7.2022 se 

vzdáleností 1000 km.
Holoubata:
Začátek sezóny proběhl opět ve  Velkém Meziříčí dne 

21.8.2022 na vzdálenost 130 km.
Sezóna byla ukončena dne 25.9.2022 v  Krajkové se 

vzdáleností 400 km.
Výsledky:
Staří holubi z celkového OS Uherské Hradiště. V celkovém 

počtu všech závodníků se z  Dolního Němčí s  nejlepším 
výsledkem umístili tito holubáři:

16. místo Dohnal Václav 
30. místo Kadlček Josef
59. místo Ježek Antonín 

Staří holubi z druhého pásma 
Celkový počet 90 závodících chovatelů 
9. místo Dohnal Václav 
12. místo Kadlček Josef
38. místo Ježek Antonín 

Holoubata v celkovém OS Uherské Hradiště 
Celkový počet 112 závodících chovatelů 
4. místo Kadlček Josef 
29. místo Dohnal Václav 
69. místo Jakubčík Petr

Holoubata ze druhého pásma 
Celkový počet 71 závodících chovatelů 
3. místo Kadlček Josef 
19. místo Dohnal Václav 
48. místo Jakubčík Petr

Výsledků už bylo dost a  pojďme si ještě shrnout výstavu 
poštovních holubů, kterou pořádá místní spolek pravidelně 
každý rok. 

Během výstavy bylo vybráno 8 nejvýkonnější holubů, kteří 
budou následně vystaveni na výstavě OS Uherské Hradiště dne 
10.12.2022 v  Nedašově. Odtud mají velkou šanci postoupit 
na  celostátní výstavu, která se bude konat ve  dnech 13.-
14.1.2023 v  Hluku. A  o  které holubi se bude jednat? Šanci 
dostali 4 holubi z řad pana Josefa Kadlčka a 4 holuby od pana 
Václava Dohnala.

A  co se návštěvnosti místní výstavy týče, tak největší část 
tvořili žáci MŠ a ZŠ Dolní Němčí. Za což jim moc děkujeme 
a těšíme se opět za rok na další výstavě. 

Za chovatele poštovních holubů Radek Bartoš
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FK Dolní Němčí
Na  začátku září proběhl nábor do  fotbalové školičky. 

Školičku vedou: Tomáš Stojaspal, Dominik Stojaspal, Martin 
Cmol a Martin Krchňáček. Naši nejmenší fotbalisti se scházejí 
1x za týden, a to ve středu v tělocvičně ZŠ Dolní Němčí. Přejeme 
jim, ať jim chuť a energie vydrží co nejdéle.

V podzimní části sezóny se A tým i B tým potýkaly s velkou 
„marodkou“ a  absencí hráčů. Proto došlo k  začlenění hráčů 
z dorostu, kteří se své nové role ujali na  jedničku. Tímto jim 
děkujeme.

Zimní příprava všech týmů bude probíhat převážně 
v domácích podmínkách, kde budeme využívat tělocvičnu ZŚ, 
školní hřiště, posilovnu v kabinách a venkovní stezky v okolí 
DN. V únoru 2023 se bude konat Valná hromada FK. Termín 
bude včas upřesněn.

FK Dolní Němčí děkuje 
všem svým trenérům a hráčům 
za  přístup k  tréninkům 
i  mistrovským utkáním 
v  podzimní části sezony 
a  také všem obětavým lidem, 
kteří pomáhali s  provozem 
a organizací fotbalového klubu.

Za  FK Dolní Němčí přeji 
všem krásné a pohodové Vánoce 
a do nového roku hodně zdraví.

Článek napsal: Ludvík Zimčík

Přípravky
Uplynulou podzimní sezónu přípravek z  pohledu nás 

trenérů hodnotíme velmi kladně, hlavně tedy nadšení našich 
malých fotbalistů nás těší. Z  výsledků převažovaly výhry, ze 
kterých měli kluci obrovskou radost. Samozřejmě je stále 
na  čem pracovat, ale s  tím, jak se děti učí a  jak je to baví, 
nemáme o  fotbalovou budoucnost dětí strach.

Trénovali jsme dvakrát v týdnu, na fotbalovém hřišti v areálu 
FK Dolní Němčí, v hojném počtu a doufám, že si tento trend 
udržíme i nadále. Od listopadu chodíme trénovat do tělocvičny 
místní základní školy. Dále v  zimní přestávce plánujeme 
odehrát přípravné zápasy a turnaje.

Všem chceme jménem trenérského týmu přípravek FK 
Dolní Němčí poděkovat a  všem popřát klidné prožití svátků 
vánočních  a bohatého Ježíška.

Robin Kadlček trenér st. přípravky, Marek Pochylý trenér 
ml. přípravky FK Dolní Němčí.

 Článek napsal: Robin Kadlček   

Prvoligoví hráči 1. FC Slovácko Milan Petržela s Michalem 
Kohútem a  fyzioterapeutem Jirkou Hasoněm nezapomněli 
v  rámci oslav historického triumfu v  Mol cupu zavítat ani 
za kamarády k nám do Dolního Němčí.

Článek napsal: Zdeněk Skopal
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ZHODNOCENÍ PRŮBĚHU 
SEZÓNY 2022/2023 – KST 

Dolní Němčí

Vážení příznivci stolního tenisu, sezóna běží v plném proudu 
a  rádi bychom vás před Vánocemi informovali o  průběhu 
a aktuálním působení našich družstev. 

V  první řadě naše „A  družstvo“, které nastupuje ve  III. 
lize mužů, a  to konkrétně v  oblasti severní Moravy. V  první 
půlce sezóny se kluci drží v druhé půlce tabulky a zaujímají 6 
příčku (4 výhry, 1 remíza a prohry) z 11 přihlášených družstev. 
Za  A  mužstvo nastupují Miroslav Janča, navrátilec Karel 
Orlovský, Luděk Jančář, Antonín Uher ml. a Jiří Brázdil. 

O  soutěžní třídu níže než III. liga reprezentují náš oddíl 
„B tým “ a „C tým“, které spolu soupeří v divizní soutěži. „B 
tým“ se drží na 5. místě v tabulce a „C tým“ na 10. místě z 12 
přihlášených týmů. Za  „B tým“ tuto sezónu nastupují posily 
z Nivnice, a  to Lukáš Žmolík, Marcel Smetana, Pavel Žmolík 
a stálí hráči z Dolního Němčí Jan Ježek a Zdeněk Fibichr. V „C 
týmu“ usilují o  co nejlepší umístění Dušan Kubeš, Tomáš 
Čaník, Ondřej Kučera, Josef Kolísek a Michal Mikeska, který 
dříve hrával za Slovan Hodonín.

Poslední, kdo hájí dolněmčanské barvy v krajských soutěžích 
je „D tým“. S neuvěřitelnou formou se „D tým“ drží na 1. příčce 
tabulky z 12 týmů. První půlku sezóny lze z pohledu „D týmu“ 
považovat za velice úspěšnou. S kvalitními tréninky a podporou 
příznivců se klukům velmi daří. Kluci nastupují ve složení Jan 
Ježek, Jan Salát, Jakub Matějíček, Jiří Borýsek a Přemysl Bobčík. 
Snad podaří i druhá polovina sezóny a kluci si udrží dosavadní 
pozici a zaslouženě postoupí do vyšší soutěže.

První družstvem, které se účastní bojů v  nejvyšší okresní 
soutěži (Regionální soutěž 1. třídy) je náš „E tým“. Kluci se 
úspěšně drží v půlce tabulky a na 7. místě z 12 mužstev získávají 
zkušenosti a postupně zkvalitňují své hráčské dovednosti, které 
by jim do  budoucna pomohli v  bojích ve  vyšších soutěžích. 
Za  „E tým“ nastupují Miroslav Ježek, Petr Škařupa, Adrian 
Uher, Přemysl Bobčík, Tadeáš Kadlček, Martin Kubeš.

Posledním družstvem v  naších barvách v  mužských 
soutěžích je „F tým“ hrající Regionální soutěž 3. třídy. V tomto 
týmu dostávající příležitost zejména naši nadějní žáci, kteří se 
postupně zapojují a nabírají zkušenosti v mužských soutěžích. 
Na první rok ve 3. okresní soutěži se naše mládež drží na 9. 
místě z 12 družstev. Za „F tým“ nastupují Petr Škařupa, Adrian 
Uher, Dominik Polách, Tadeáš Kadlček, Martin Kubeš, Kristián 
Miloš, Štěpán Trojek, Adam Ježek, Jan Ježek ml. a  Jindřich 
Kubeš. 

Mezi naše nejmladší družstvo patří žákovský „A tým“ hrající 
Regionální soutěž žáků, který těsně za  vedoucím hluckým 
týmem drží 2. místo v tabulce z 9 celkových přihlášených. Mezi 
naše nejmladší hráče patří Tadeáš Kadlček, Martin Kubeš, 
Kristián Miloš, Štěpán Trojek, Adam Bartoš, Adam Ježek, Jan 
Ježek ml. a Jindřich Kubeš.

Nadále pokračujeme v práci s mládeží a pod vedením trenérů 
Iva Mikulce, Dušana Kubeše a Jana Ježka st. probíhají tréninky 
3x v malé tělocvičně ZŠ. Pravidelně se žáci účastní krajských 
bodovacích turnajů, kde kluci získávající další zkušenosti 
a zlepšují hráčské dovednosti. Ti nejlepší z našich žáků se již 
kvalifikovali na  republikové turnaje. V  Havířově (Velká cena 
Havířova) v kategorii U-13 (hráči do 13 let) se neztratili Kadlček 

Tadeáš, který obsadil v hlavní soutěži výborné 9. místo a Martin 
Kubeš, který byť nepostoupil ze základní skupiny do  hlavní 
soutěži, nicméně v soutěži útěchy procházel vítězně pavoukem 
a zastavil se až v semifinále. Kluci si velmi užili tohoto turnaje 
i to, že si poprvé mohli zahrát v Národním tréninkovém centru 
stolního tenisu v České republice – viz foto. 

 
Účastníci Velké ceny Havířova – Kadlček T., Kubeš M.

V  kategorii U-11 na  republikovém turnaji v  Praze (Velké 
cena Prahy) dosáhl dosavadního nejlepšího výsledku Martin 
Kubeš, který získal 2 třetí místa ve dvouhře a čtyřhře. Martin 
suverénně vyhrál svoji skupinu, kde si poradil i s republikovou 
čtyřkou. V  následném pavouku dokráčel po  výhrách až 
do semifinále, kde nestačil na republikovou dvojku, se kterou 
prohrál těsně v poměru 3:2 na sety. Svoji premiéru si na tomto 
republikovém turnaji odbyl i sedmiletý Jindra Kubeš, který se 
s bilancí 2 výher a 3 proher rovněž neztratil. 

Dále si dovolujeme pozvat naše příznivce, spoluobčany 
a děti na tradiční Vánoční turnaje ve stolním tenise, zejména 
ty pro neregistrované hráče, jež se uskuteční po dvouleté pauze 
kvůli covidovým opatřením.

23.12.2022 v 13:00 hod. – Vánoční turnaj pro neregistrované 
žáky a žákyně

23.12.2022 v 17:00 hod. – Vánoční turnaj pro neregistrované 
muže a veterány

28.12.2022 v  16:00 hod. – 23. ročník turnaje ve  stolním 
tenise O  nejlepšího Dolněmčana pod záštitou starosty obce 
Dolní Němčí Ing. Františka Hajdůcha

Na  závěr si dovoluji za  náš oddíl stolního tenisu 
poděkovat obci Dolní Němčí a společnosti KASKO, spol. 
s  r.o. za  poskytnutí finančních dotací pro uplynulou 
i  budoucí činnost oddílu stolního tenisu v  naší obci. 
Zároveň mi dovolte popřát našim příznivcům, 
sponzorům a  všem spoluobčanům pevné zdraví, 
příjemné prožití svátků vánočních a úspěšný celý nový 
rok 2023.

za oddíl KST Dolní Němčí
Josef Kolísek
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Velké úspěchy našich 
mladých sportovních nadějí

.  S t ř í b r n ý 
úspěch mladičké 
badmintonistky  
z Dolního Němčí

Žákyně místní 
základní školy Elen 
Ondruchová z klubu BC 
Lokomotiva Kunovice 
se o víkendu zúčastnila 
b a d m i n t o n o v é h o 
turnaje Czech talent 
U11 v  Českém 
Krumlově, kde byla 
součástí týmu Jižní 
Moravy. Turnaje se 
zúčastnilo 8 družstev 
z  celé České republiky.  
V  sobotním turnaji 
se její družstvo Jižní 
Moravy složené ze 4 

dívek a 4 chlapců probojovalo až do finále. Ve skupině přehráli 
postupně Západní Čechy 5:1, Jižní Čechy B 6:0 a  družstvo 
Severních Čech 4:2. V semifinále je nezastavil ani pětinásobný 
vítěz posledních ročníků – výběr Prahy, který přehráli 4:2. 
Ve  finále ovšem nestačili na  suverénní výběr Východních 
Čech a  s  výsledkem 1:5 získali krásnou stříbrnou medaili. 
V  neděli turnaj pokračoval soutěží jednotlivců, kde Elen 
získala v  náročné konkurenci dívek do  11 let z  celé České 
republiky stříbrnou medaili. Letošní sezona je pro mladou 
badmintonistku úspěšná, kdy k  jejím největším úspěchům 
patří titul vicemistryně České republiky U11 z května letošního 
roku.

Lukáš Ondruch

.  Kuba Hybler
V neděli 11. září. 2022 se ve sk8parku Pardubicích konalo 

Mistrovství České republiky ve  FreeStyle BMX.V kategorii 
Expert obsadil třetí místo Kuba Hybler z Dolního Němčí.

  Tony Hybler

. Martin Kubeš
Velký úspěch byl zaznamenán i v dalším sportovním odvětví, 

a to ve stolním tenise. Nadějný Martin Kubeš z místního oddílu 
stolního tenisu dosáhl počátkem listopadu na  republikovém 
turnaji Velká cena Prahy výborných výsledků v  kategorii 
žactva U11 (ve věku do 11 let). Martin při účasti republikové 
špičky obsadil ve  dvouhře velmi pěkné 3. místo a  stejně tak 
s parťákem z oddílu KST LVA dosáhl na pódiové umístění za 3. 
příčku ve čtyřhře. 

KST Dolní Němčí   
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SPOLEČNĚ PO MISIJNÍCH ZEMÍCH
Od září opět začalo pracovat Misijní klubko. Společně jsme 

putovali na kolech do Nivnice, kde jsme s modlitbou růžence 
a úkoly navštívili 5 krásných kapliček. Odměnou byla návštěva 
medové cukrárny.

Taky jsme děkovali Bohu za úrodu. Přinesli jsme výpěstky 
ze zahrad a polí a udělali si hostinu. Navštívili jsme společně 
náš kostel a  fotili to, co nás nejvíce zaujme, když do chrámu 
přijdeme. Z toho vznikla nástěnka všech obrázků.

Letos společně cestujeme po  misijních zemích, kde se 
seznamujeme s jejich životem a pomocí misionářů. Naše cesta 
nejprve vedla do  Afriky – navštívili jsme Malawi, Kongo, 
Zambii, Keňu, Ugandu, Tanzanii. V  říjnu k  tomu proběhla 
i  misijní beseda s  Markétou Debroise. Zúčastnilo se mnoho 
dobrých lidí, kteří zároveň přispěli dětem do  sirotčince 
v Kongu nemalý peníz. Na misijní neděli 23. října jsme měli 
krásnou mši, kterou celebroval misionář vojenský kaplan 
P. Josef Šupka. Děkovali jsme Duchu svatému za vedení v naší 
práci a za misionáře.

Nyní jsme se vydali do misijních zemí Austrálie a Oceánie. 
Barvou této oblasti je modrá – stejně jako moře. Právě proto 
jsme se všichni oblékli do  této barvy a  vítěz s  největším 
počtem oblečení a  věcí dostal malou odměnu. Další setkání 
jsme měli hodně tvořivé. Nejprve jsme vyráběli dárky 
do  stánku na  vánoční jarmar, pak v  charitním domě pekli 
perníčky, a  nakonec jako andělé navštívili nemocné a  staré 
lidi ve Slavkově a v Dolním Němčí. Jejich srdíčka potěšila jak 
písnička a divadlo, tak i malý dárek.

Děkujeme všem 
dobrým lidem, kteří 
nám pomáhají. Tím se 
taky stávají misionáři 
víry, naděje a lásky.

Cestou se dejme,
všem pomáhejme,
lásku a štěstí 
rozdávejme,
všech lidí si 
všímejme,
o Vánocích si přejme
a v novém roce 
zvesela kráčejme.
   

 Misijní klubko

Netradiční 
Misijní 

cukrárna

   I  letošní Misijní neděli 
23. 10. jsme oslavili jak 

jinak než v  naší Netradiční Misijní cukrárně již po  třinácté. 
Příjemná, radostná nálada se nesla v  pěkném společenství 
celým odpolednem, i  když všichni měli plné ruce práce. 
Neustálá a obětavá pomoc těch, kteří se rádi a s chutí zapojují 
do  tohoto díla a přispívají tak dobré věci, si zaslouží VELKÉ 
DÍKY. Tak jako i všem ostatním (hostům cukrárny), kteří svým 
mlsáním a peněžním darem podpořili spolu s námi Papežské 
Misijní dílo šíření víry, kam jsme částku 30  700 Kč odeslali. 
Zbylou částkou 8  000kč jsme přispěli na  léčbu rakoviny 
zakladatelky sirotčince v  Kongu mamince Césarine, který 
dlouhodobě podporujeme přes Markétu Debroise, rozenou 
Daníčkovou. Dá-li Pán na další cukrárnu se můžeme těšit zase 
příští rok 22. 10. 2023.

Všem ještě jednou ze srdce děkují P.  Petr Hofírek, Erika 
Uhrová, Jana Štefaníková

Malá poznámka: Netradiční Misijní cukrárna není jen pro 
farníky z farnosti, ale pro celou obec, zapojit se můžou všichni 
občané, jak s  napečením zákusků, tak s  jakoukoliv pomocí 
v cukrárně. A za to budeme velmi vděční. Děkujeme.

Přejeme všem požehnané  vánoční svátky, ať oslava narození 
Krista naplní nejen naše srdce láskou, radostí a  pokojem, ale 
vstoupí do  našich rodin, do  našich vztahů jako zářivé Světlo 
plné naděje. Šťastné vykročení do  nového roku, hodně Boží 
milosti a ochrany.
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Uzávěrka příštího čísla 
Zpravodaje bude 28. 2. 2023.

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

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

Úhrada za komerční inzerát se vybírá předem. Ceny jsou včetně DPH.

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

CANISTERAPIE  
V DCHB DOLNÍ NĚMČÍ

Celkem čtyřikrát proběhla v  Domě 
s  chráněnými byty (DCHB) díky 
Nadačnímu fondu Českého rozhlasu 
v  rámci projektu Ježíškova vnoučata 
canisterapie pro klienty Pečovatelské 
služby Dolní Němčí. 

Canisterapie probíhala se speciálně 
cvičenými psy z  ParaAgility Walachia, 
z. s. Klienti se mohli s pejsky pomazlit, 
dávat jim povely, házet míček, česat 
je…. A  také se podívat, co takový 
speciálně cvičený pes umí a  jak 
reaguje na  povely. Canisterapeutky 
se psy navštívily jak klienty imobilní 
(upoutané na  lůžko), tak i  klienty 
shromážděné ve  společenské místnosti 

.  Pozvánka na připravované akce:   
 leden – březen 2023 

  1. 1. Novoroční ohňostroj
  7. 1. Tříkrálová sbírka
  8. 1. 5. ročník-Tříkrálový pochod kolem obce 
21. 1. Rodičovský ples
24. 1. Ples seniorů
  4. 2. Farní ples
  9. 2. Valentýnské pletení z papíru v knihovně
18. 2. Fašanková obchůzka a pochovávání basy
  3. 3. Cestovatelská přednáška v knihovně – J. a A. Márovi
  3. 3. Divadlo – Svatba na klíč
18. 3. Dětský karneval
31. 3. Noc s Andersenem v knihovně

v prostorách DCHB.
Klienti i personál si psí návštěvy moc užili, bylo to příjemné 

rozptýlení a  snad se nám v  budoucnu podaří získat finanční 
prostředky pro pokračování canisterapie.

 kolektiv PS Dolní Němčí

Televizní signál DVB-T2  
v obci Dolní Němčí

Na  základě žádosti obce Dolní Němčí bylo v  naší obci 
provedeno Českým telekomunikačním úřadem (ČTÚ) měření 
kvality signálu pozemního vysílání DVB-T2. Ze strany ČTÚ 
bylo určeno 10 měřících bodů rozložených rovnoměrně 
v  zastavěné části katastru obce. Na  těchto bodech byl určen 
dominantní vysílač pro příjem DVB-T2 signálu, následně byly 
změřeny hodnoty klíčových parametrů DVB-T2 signálů pro 
všechny multiplexy (21, 22, 23 a popřípadě 24) a nakonec bylo 
provedeno hodnocení kvality jednoho z programů v každém 
multiplexu. Výsledkem je zjištění, že na více jak polovině území 
obce je možno realizovat bezproblémový příjem DVB-T2 
signálu, konkrétně z  vysílače Valašské Klobouky-Ploštiny. 
Na zbytku území obce, především v severozápadní části obce 
(ulice Hlucká, Dvořákova, Nad Hájkem, Na Výsluní a Mírová), 
jsou příjmové podmínky zhoršené. Toto zhoršení je způsobené 
tím, že v této oblasti přispívají k pokrytí DVB-T2 signálem více 
jak dva vysílače provozované v jednofrekvenční síti. Z tohoto 
důvodu je v této oblasti velké množství odrazů, které zhoršují 
hodnoty klíčových kvalitativních parametrů DVB-T2 pro 
zajištění dlouhodobě stabilního příjmu. Tyto odrazy mohou 
být navíc proměnné v čase (meteorologické jevy, roční období 
– útlum listím na  stromech). Na  některých bodech v  této 
problémové oblasti, především oblast Domu s  chráněnými 
byty čp. 888, nejsou dodrženy limitní hodnoty intenzity 
elektromagnetického pole pro jednotlivé kanály dané vyhláškou 
č. 163/2008 Sb. Tento bod je definovaný jako nepokrytý a nelze 
zde realizovat příjem pozemní televize DVB-T2. Zde je nutné 
zvolit jinou alternativu příjmu televizního vysílání.

Kompletní informace a  výsledky šetření jsou uvedeny 
na  webových stránkách obce.  Odkaz: https://www.dolni-
nemci.cz/aktuality/situace-dvb-t2-signalu-v-obci-dolni-
nemci/

Ing. David Růžička
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I N Z E R C E

VZPOMÍNÁME
Čas běží, ale láska  

a vzpomínky na  
milovaného člověka  
v srdci zůstávají.

Dne 14. 12. 2022  
uplynulo 5 let co nás  
navždy opustil náš  
milovaný manžel,  
tatínek a dědeček, 

pan Stanislav Kalabus.
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Společenské  odpoledne  pro  starší  a  pokročilé

Netradiční  misijní  cukrárna

Výstava  bižuterie  z  let  minulých  v  knihovně

Vítání občánků

Lampionový  průvod

Vánoční  jarmark  s  rozsvěcováním  stromu

Vítání občánků

Vítání občánků


