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Vážení spoluobčané,

letošní zima, která přinesla více sněhu než bývalo 
v  posledních letech obvyklé, končí a  tak se i  příroda 
probouzí k  novému životu. První měsíce roku jsou pro 
zastupitelstvo vždy ve  znamení příprav na  realizaci 
projektů, které jsme schválili v rozpočtu. Letos plánujeme 
výstavbu inženýrských sítí v ulici  Vinohradská a jednáme 
s majiteli pozemků v lokalitě nad ulicí Polní, které bychom 
chtěli  také zasíťovat a  umožnit tak i  zde, výstavbu 
rodinných domů. Další akcí bude rekonstrukce některých 
obecních kotelen, tu budeme spolufinancovat dotací 
z MMR, kterou jsme získali v soutěži Vesnice roku 2018. 

Na  prázdniny připravujeme v  základní škole 
rekonstrukci technologie plaveckého bazénu a  úpravu 
prostor pro návštěvníky. V učebnovém pavilonu proběhne 
rekonstrukce učeben chemie a fyziky a v prostoru zadního 
schodiště vestavba výtahu. Pracujeme na  projektu 
další etapy výsadby zeleně v  extravilánu obce, kde 
opět předpokládáme podání žádosti o  dotaci z  OPŽP. 
Letos bychom chtěli začít i  s  rekonstrukcí chodníku 

a komunikace v ulici Vinohradské, která by měla navázat 
na výstavbu inženýrských sítí.

Přestože od  zářijového vítězství ve  Vesnici roku 2018 
uplynulo už několik měsíců, čekaly nás s  místostarostou 
některé společenské události spojené s  úspěchem naší 
obce v této soutěži. Nejprve 12. prosince jsme byli pozváni 
s  ostatními vítězi krajských kol na  setkání do  Senátu 
PČR. Letos 20. února dopoledne jsme se zúčastnili přijetí 
u  předsedy Poslanecké sněmovny PČR  a  odpoledne 
všechny vítěze přijal na  Pražském hradě prezident 
republiky, který ve svém projevu neopomněl poznamenat, 
že má na  nohou boty, které byly vyrobeny firmou Baťa, 
sídlící v Dolním Němčí.

Uvnitř zpravodaje najdete i  pozvánky na  různé akce, 
které se u nás uskuteční v následujících měsících. Věřím, 
že svou účastí podpoříte jejich organizátory ve  snaze 
trvale udržovat kulturní a  společenský život naší obce 
na vysoké úrovni.

Přeji Vám krásné velikonoce a slunečné jarní měsíce.

      Ing. František Hajdůch, starosta obce
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Přijetí krajských vítězů soutěže Vesnice roku 2018

Přijetí v senátu PČR 12. 12. 2018

Přijetí prezidentem České republiky 20. 2. 2019 

Přijetí předsedou poslanecké sněmovny PČR 20. 2. 2019   
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Z jednání Rady obce
Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. 

Usnesení 3. schůze Rady obce konané dne 3. 12. 2018  
v kanceláři obecního úřadu

Usnesení č. 3/2018/02 
Rada obce Dolní Němčí schvaluje žádost MS Lanka Dolní 
Němčí z.s. o  povolení prořezání hrází v  k.ú. Dolní Němčí, 
za podmínek stanovených obcí.

Usnesení č. 3/2018/03 
Rada obce Dolní Němčí schvaluje přijetí účelových 
sponzorských darů pro MŠ Dolní Němčí, dle přílohy.

Usnesení č. 3/2018/04 
Rada obce Dolní Němčí schvaluje cenu nájmu a  služeb 
z hrobového místa na rok 2019.

Usnesení č. 3/2018/05 
Rada obce Dolní Němčí souhlasí, aby cena za svoz komunálního 
odpadu v roce 2019 zůstala stejná jako v roce 2018 a doporučuje 
zastupitelstvu obce cenu ponechat.

Usnesení č. 3/2018/06 
Rada obce Dolní Němčí schvaluje program 2. zastupitelstva 
obce dne 13. 12. 2018.

Usnesení č. 3/2018/07 
Rada obce Dolní Němčí schvaluje dodatek č. 1 smlouvy o dílo  
s  SDS Hluk, s.r.o., Hluk na akci Místní komunikace Hlucká, 
pod hájkem, Dolní Němčí.

Usnesení č. 3/2018/08 
Rada obce Dolní Němčí schvaluje výpověď p.  M. K., Dolní 
Němčí na pronájem bytu č. 307 v DCHB Dolní Němčí. 

Usnesení č. 3/2018/09 
Rada obce Dolní Němčí schvaluje pronájem bytu č. 307 
v DCHB D. Němčí p. F. S., D. Němčí s platností od 4. 12. 2018.

Usnesení 4. schůze Rady obce konané dne 21. 12. 2018  
v kanceláři obecního úřadu

Usnesení č. 4/2018/01  
Rada obce Dolní Němčí schvaluje program 4. schůze Rady 
obce  Dolní Němčí.

Usnesení č. 4/2018/02   
Rada obce Dolní Němčí schvaluje žádost ZŠ a ZUŠ o souhlas 
zřizovatele s  přijetím účelově určeného finančního daru 
od Women For Women, o.p.s., v rámci projektu obědy pro děti.

Usnesení  5. schůze Rady obce konané dne 10. 1. 2019  
v kanceláři obecního úřadu

Usnesení č. 5/2019/02  
Rada obce Dolní Němčí schvaluje zařazení žádosti p.  L. B., 
Dolní Němčí o  pronájem bytu v  DCHB Dolní Němčí 
do seznamu žadatelů.

Usnesení č. 5/2019/03  
Rada obce Dolní Němčí schvaluje zařazení žádosti p.  A. S., 
Dolní Němčí o  pronájem bytu v  DCHB Dolní Němčí 
do seznamu žadatelů.

Usnesení č. 5/2019/04  
Rada obce Dolní Němčí schvaluje zařazení žádosti  p.  A. U., 
Dolní Němčí o  pronájem bytu v  DCHB Dolní Němčí 
do seznamu žadatelů.

Usnesení č. 5/2019/05  
Rada obce Dolní Němčí schvaluje zařazení žádosti p.  . A. J., 
Dolní Němčí o  pronájem bytu v  DCHB Dolní Němčí 
do seznamu žadatelů.

Usnesení č. 5/2019/06  
Rada obce Dolní Němčí schvaluje pronájem bytu č. 203 
v DCHB D. Němčí p. L. B., D. Němčí s platností od 11. 1. 2019.

Usnesení č. 5/2019/07  
Rada obce Dolní Němčí schvaluje přílohu 1/2019 ke smlouvě 
o  poskytování regionálních knihovnických služeb v  oblasti 
knihovního fondu s Knihovnou BBB, Uh. Hradiště. 

Usnesení č. 5/2019/08  
Rada obce Dolní Němčí schvaluje za  člena KŽP pana Jana 
Karafiáta, Dolní Němčí a  za  členku SPOZ Ing.  Blanku 
Kadlčkovou, Dolní Němčí, oba od 1. 2. 2019.

Usnesení č. 5/2019/09  
Rada obce Dolní Němčí schvaluje zařazení žádosti MS Lanka 
Dolní Němčí z. s. o  poskytnutí veřejné finanční podpory 
z rozpočtu obce na rok 2019, do seznamu žadatelů.

Usnesení č. 5/2019/10  
Rada obce Dolní Němčí schvaluje zařazení žádosti 
Nedoslýchaví Slovácka,  z. s., o  poskytnutí veřejné finanční 
podpory z rozpočtu obce na rok 2019, do seznamu žadatelů.

Usnesení č. 5/2019/11  
Rada obce Dolní Němčí schvaluje zařazení žádosti 
Římskokatolické farnosti Dolní Němčí, o  poskytnutí veřejné 
finanční podpory z rozpočtu na rok 2019, do seznamu žadatelů.

Usnesení č. 5/2019/12  
Rada obce Dolní Němčí schvaluje zařazení žádosti Fotbalového 
klubu z. s. Dolní Němčí, o poskytnutí veřejné finanční podpory 
z rozpočtu obce na rok 2019, do seznamu žadatelů.

Usnesení č. 5/2019/13  
Rada obce Dolní Němčí schvaluje zařazení žádosti MS ČSCH 
poštovních holubů Dolní Němčí o poskytnutí VFP z rozpočtu 
obce Dolní Němčí na rok 2019, do seznamu žadatelů.

Usnesení č. 5/2019/17  
Rada obce Dolní Němčí schvaluje vyvěšení záměru na pronájem 
Devil music baru, ul. Hlucká 108, od 1. 4. 2019.

Usnesení č. 5/2019/18  
Rada obce Dolní Němčí schvaluje dodatek ke  smlouvě s  f. 
RUMPOLD UHB, s.r.o., o  svozu a  uložení komunálního 
a ostatního odpadu na skládku pro rok 2019.
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Usnesení č. 5/2019/19  
Rada obce D. Němčí schvaluje pronájem KD Římskokatolické 
farnosti D. Němčí na 13. Farní ples pořádaný dne 25. 1. 2020.

Usnesení č. 5/2019/20  
Rada obce Dolní Němčí schvaluje výpůjčku KD Římskokatolické 
farnosti Dolní Němčí na Žehnání vína dne 27. 12. 2019.

Usnesení č. 5/2019/21  
Rada obce Dolní Němčí schvaluje výpůjčku KD ZO ČSZ Dolní 
Němčí na košt vína, pořádaný dne 13. 4. 2019.

Usnesení č. 5/2019/22  
Rada obce Dolní Němčí zamítla žádost FS Javorina o pomoc 
při financování 13. krojového plesu ve Strání dne 9. 2. 2019. 

Usnesení č. 5/2019/23  
Rada obce Dolní Němčí bere na  vědomí nabídku realitní 
společnosti REAL MORAVIA na  prodej rodinného domu 
v obci Dolní Němčí č.p. 17.

Usnesení č. 5/2019/24  
Rada obce Dolní Němčí schvaluje ,,Systém náležité péče“ pro 
hospodaření na lesních pozemcích a mimo les, pro Obec Dolní 
Němčí.

Usnesení č. 5/2019/25  
Rada obce Dolní Němčí schvaluje pronájem kulturního 
domu OMS Uh. Hradiště za účelem pořádání zkoušek adeptů 
z myslivosti dne 9. 3. 2019.

Usnesení č. 5/2019/26  
Rada obce Dolní Němčí schvaluje pronájem kulturního domu 
KCHČF  dne 16. 3. 2019 na spádovou schůzi pobočky.

Usnesení č. 5/2019/27  
Rada obce Dolní Němčí schvaluje vyvěšení záměru na prodej 
části pozemků p.č. 3566 a 1939/1 v k.ú. Dolní Němčí.

Usnesení 6. schůze Rady obce konané dne 31. 1. 2019  
v kanceláři obecního úřadu

Usnesení č. 6/2019/02  
Rada obce D. Němčí schvaluje zařazení žádosti p. L. U., D. Němčí 
o pronájem bytu v DCHB D. Němčí do seznamu  žadatelů.

Usnesení č. 6/2019/03  
Rada obce Dolní Němčí schvaluje pronájem bytu č. 203 
v DCHB D. Němčí p. Š. Š., D. Němčí s platností od 1. 2. 2019.

Usnesení č. 6/2019/04  
Rada obce Dolní Němčí schvaluje pronájem bytu č. 307 
v DCHB D. Němčí p. A S., D. Němčí s platností od 1. 2. 2019.

Usnesení č. 6/2019/05  
Rada obce Dolní Němčí schvaluje zařazení žádosti p.  P.  M., 
Dolní Němčí o pronájem obecního bytu do seznamu žadatelů.

Usnesení č. 6/2019/06  
Rada obce Dolní Němčí schvaluje zařazení žádosti ZO ČZS 
Dolní Němčí, o  poskytnutí VFP z  rozpočtu na  rok 2019, 
do seznamu žadatelů.

Usnesení č. 6/2019/07  
Rada obce Dolní Němčí schvaluje zařazení žádosti 
AUDIOHELP, z.s., Uherský Brod, o poskytnutí veřejné finanční 
podpory z rozpočtu na rok 2019, do seznamu žadatelů.

Usnesení č. 6/2019/08
Rada obce Dolní Němčí schvaluje výroční zprávu o poskytnutí 
informací dle zákona č. 106/1999 Sb o  svobodném přístupu 
k informacím.

Usnesení č. 6/2019/10  
Rada obce D. Němčí bere na vědomí informaci starosty o stavu 
příprav projektu na rekonstrukci technologie bazénu v ZŠ.

Usnesení č. 6/2019/11
Rada obce Dolní Němčí doporučuje ZO schválit podání žádostí 
na dotace MMR a schvaluje program ZO dne 14. 2. 2019.

Usnesení č. 6/2019/12  
Rada obce Dolní Němčí bere na  vědomí informaci starosty 
a místostarosty o prohlídce budov čp. 218 a 237, které manž. T. 
nabídli obci k odprodeji. 

Usnesení č. 6/2019/13  
Rada obce Dolní Němčí schvaluje dodatek č.1 smlouvy o dílo 
mezi obcí Dolní Němčí a EUROVIA CS, a.s., Praha.

Usnesení č. 6/2019/14  
Rada obce Dolní Němčí schvaluje plán účetních odpisů obce 
Dolní Němčí na rok 2019.

Usnesení č. 6/2019/15
Rada obce Dolní Němčí schvaluje vyvěšení záměru na pronájem 
pozemků p.č. 1292/64 a 1292/70 MS Lanka Dolní Němčí z.s.

Usnesení č. 6/2019/16  
Rada obce D. Němčí schvaluje zpracování geometrického plánu 
pro oddělení pozemků pod komunikacemi v ulici Mírová.
 
Usnesení č. 6/2019/18  
Rada obce Dolní Němčí schvaluje cenovou nabídku Ing. arch. 
Víta Umlaufa na architektonickou studii interiéru obřadní síně.

Usnesení č. 6/2019/19  
Rada obce Dolní Němčí zamítla žádost Domova pro seniory 
Nezdenice o sponzorský dar na rok 2019.

Usnesení č. 6/2019/20  
Rada obce Dolní Němčí schvaluje uzavření provozu MŠ Dolní 
Němčí v době hlavních prázdnin od 15. 7. 2019 – 9. 8. 2019.

Usnesení č. 6/2019/21  
Rada obce D. Němčí doporučuje ZO schválit majetkoprávní 
vypořádání pozemků v rámci stavby ,,Silnice II/498 D. Němčí“.

Usnesení č. 6/2019/22  
Rada obce Dolní Němčí schvaluje smlouvu mezi obcí Dolní 
Němčí a  J. D. Production, s.r.o., Uherské Hradiště na výrobu 
televizních reportáží z akcí v obci v roce 2019.

Usnesení č. 6/2019/24  
Rada obce Dolní Němčí bere na  vědomí zápis komise ŽP  
ze dne 8. 1. 2019.
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Usnesení č. 6/2019/26  
Rada obce Dolní Němčí bere na  vědomí žádost manželů P., 
Dolní Němčí o  změnu územního plánu z  důvodu výstavby 
RD v  ulici Rybníky směr Padělky. Žádost bude posouzena 
ve Zprávě o uplatňování územního plánu. 

Usnesení č. 6/2019/27  
Rada obce Dolní Němčí schvaluje cenovou nabídku firmy 
Geomat s.r.o., Brno na  zpracování realizační dokumentace 
sanace opěrných zdí podél fotbalového hřiště.

Usnesení č. 6/2019/29  
Rada obce Dolní Němčí schvaluje odpisový plán HIM ZŠ 
a ZUŠ Dolní Němčí na rok 2019. 

Usnesení č. 6/2019/30  
Rada obce D. Němčí schvaluje pronájem sálu KD fi zumm s.r.o., 
Dolní Němčí na vystoupení skupiny Queenie dne 22. 2. 2019.

Usnesení 7. schůze Rady obce konané dne 21. 2. 2019 
v kanceláři obecního úřadu

Usnesení č. 7/2019/02  
Rada obce Dolní Němčí schvaluje zařazení žádosti p. M.K., Uh. 
Brod o pronájem bytu v DCHB D. Němčí do seznamu žadatelů.

Usnesení č. 7/2019/03  
Rada obce D. Němčí schvaluje zařazení žádosti p. F.K., Vlčnov 
o pronájem bytu v DCHB D. Němčí do seznamu žadatelů.

Usnesení č. 7/2019/04  
Rada obce Dolní Němčí schvaluje zařazení žádosti Ing.  J. 
B., Dolní Němčí o  pronájem bytu v  DCHB Dolní Němčí 
do seznamu žadatelů.

Usnesení č. 7/2019/05  
Rada obce Dolní Němčí schvaluje zařazení žádosti p.  K.H., 
Velká nad Veličkou  o pronájem bytu v DCHB Dolní Němčí 
do seznamu žadatelů.

Usnesení č. 7/2019/06  
Rada obce Dolní Němčí schvaluje zařazení žádosti p.  D. 
D., Dolní Němčí o  pronájem obecního bytu v  Dolní Němčí 
do seznamu žadatelů.

Usnesení č. 7/2019/07  
Rada obce Dolní Němčí schvaluje přidělení bytu č. 107 v DCHB 
Dolní Němčí  p. L. U., Dolní Němčí od 1. 3. 2019.

Usnesení č. 7/2019/08  
Rada obce D. Němčí schvaluje tržní řád obce D. Němčí č. 1/2019.

Usnesení č. 7/2019/09  
Rada obce Dolní Němčí doporučuje ZO schválit obecně 
závaznou vyhlášku obce Dolní Němčí č.1/2019 k zabezpečení 
místních záležitostí veřejného pořádku, kterou se reguluje 
na používání zábavní pyrotechniky.

Usnesení č. 7/2019/10  
Rada obce Dolní Němčí schvaluje zařazení žádosti ZO ČSOP 
63/02 Pantoflíček o  poskytnutí veřejné finanční podpory 
z rozpočtu na rok 2019, do seznamu žadatelů.

Usnesení č. 7/2019/11  
Rada obce Dolní Němčí schvaluje výpůjčku KD, NK  
Dolněmčan, z.s.  za  účelem uspořádání Fašankové zábavy 
spojenou s pochováváním basy dne 2. 3. 2019.

Usnesení č. 7/2019/12  
Rada obce Dolní Němčí schvaluje výpůjčku prostor muzea 
Na  mlýně, NK Dolněmčan, z.s. na  akci Pečení chleba dne  
15. 6. 2019.

Usnesení č. 7/2019/13  
Rada obce Dolní Němčí schvaluje výpůjčku prostor muzea 
Na mlýně, Národopisnému  krúžku  Dolněmčan z.s.  na akci 
Vánoční koledování dne 14. 12. 2019.

Usnesení č. 7/2019/14  
Rada obce Dolní Němčí schvaluje jmenování předsedkyně 
a  členek kulturní a  sociální komise v  obci Dolní Němčí od   
1. 3. 2019. Předsedkyně – Mgr. Ivana Tálská, členky – pí. Dana 
Hiblerová, Veronika Hýžďalová, Miroslava Zedníčková a  Mgr.  
Pavlína Križanová.  

Usnesení č. 7/2019/15  
Rada obce Dolní Němčí schvaluje vyhlášení výběrového řízení 
na  pronájem suterénu kulturního domu v  Dolním Němčí 
(současný Devil Music Bar).

Usnesení č. 7/2019/18  
Rada obce Dolní Němčí schvaluje přijetí účelových 
sponzorských darů v roce 2018 pro ZŠ a ZUŠ Dolní Němčí dle 
přílohy.

Usnesení č. 7/2019/19  
Rada obce Dolní Němčí schvaluje hostování Lunaparku Robert 
Berousek, a Lunaparku Otmar Kylián, na hodech v roce 2019 
za stanovených podmínek.

Usnesení č. 7/2019/20
Rada obce Dolní Němčí schvaluje zařazení žádosti ŽPS Tetičky 
Dolní Němčí o poskytnutí veřejné finanční podpory z rozpočtu 
na rok 2019, do seznamu žadatelů.

Usnesení č. 7/2019/21  
Rada obce Dolní Němčí schvaluje přijetí účelových 
sponzorských darů v  roce 2018 pro MŠ Dolní Němčí, dle 
přílohy.

Usnesení č. 7/2019/22  
Rada obce Dolní Němčí schvaluje zařazení žádosti Folklorního 
souboru Oldněmčan  o  poskytnutí veřejné finanční podpory 
z rozpočtu na rok 2019, do seznamu žadatelů.

Usnesení č. 7/2019/23  
Rada obce Dolní Němčí schvaluje zařazení žádosti MPS 
Dolněmčané o poskytnutí veřejné finanční podpory z rozpočtu 
na rok 2019, do seznamu žadatelů.

Usnesení č. 7/2019/24  
Rada obce Dolní Němčí schvaluje zařazení žádosti KST Dolní 
Němčí z.s. o poskytnutí veřejné finanční podpory z rozpočtu 
na rok 2019, do seznamu žadatelů.
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Usnesení č. 7/2019/25  
Rada obce Dolní Němčí schvaluje žádost p. S.  S., Dolní Němčí 
o  ukončení nájmu pozemku pod prodejnou průmyslového 
zboží, dohodou ke dni 31. 3. 2019.

Usnesení č. 7/2019/26
Rada obce Dolní Němčí schvaluje cenovou nabídku 
Ing.  Miroslava Sekaniny, Uh. Brod na  zhotovení projektové 
dokumentace na inženýrské sítě v ul. Vinohradská.

Usnesení č. 7/2019/27 
Rada obce Dolní Němčí schvaluje Sazebník úhrad 
za poskytování informací obce Dolní Němčí, viz příloha

Usnesení č. 7/2019/29  
Rada obce Dolní Němčí schvaluje změnu termínu pronájmu 
KD  fi zumm s.r.o., Dolní Němčí  na pořádání koncertu z 22. 2. 
2019 na 1. 3. 2019.

Usnesení č. 7/2019/30  
Rada obce Dolní Němčí schvaluje cenovou nabídku fi Arvita P 
spol. s r.o., Otrokovice na vypracování projektu „Dolní Němčí 
– obnova krajinných struktur“. 

Statistika o pohybu 
obyvatelstva v roce 2018

Počet obyvatel k 31. 12. 2018 je 2997, z toho 32 cizinců 
žijících v naší obci. 

V roce 2018 se do naší obce narodilo celkem 36 dětí, 17 
chlapců, 19 dívek. 

Zemřelo 14 mužů a 14 žen.  Přistěhovalo se 16 občanů, 
odstěhovalo 40. 

Nejstarší občan letos oslaví 94 let, nejstarší občanka oslaví 
98 let. 

Nejčetnější jména: Marie 176, Ludmila 90, Jana 57, Antonín 
97, Josef 93, Petr 76. 

Nejčetnější příjmení: Kadlčkovi 214, Stojaspalovi 109, 
Ježkovi 88. 

V loňském roce jsme do života uvítali celkem 31 dětí.  

Po 16 letech vystřídala v listopadu 2018 na pozici předsedkyně 
Sboru pro občanské záležitosti paní Evu Kadlčkovou paní  
Mgr. Ľubica Ježková. 

Slavnostní vítání občánků do života se koná přibližně  
5 – 6x do roka dle počtu narozených dětí do naší obce. Kromě 
drobného dárku obdrží rodiče pro svého potomka i finanční 
dar ve výši 5000,- Kč. Musí však splnit podmínky, které byly 
schváleny Radou obce: 

Podmínky pro uplatnění příspěvku na živě narozené dítě  
od 1. 1. 2019, schválené Radou obce dne 3. 12. 2018

1. Příspěvek se poskytuje ve prospěch nově narozeného 
živého dítěte. Příjemcem příspěvku jsou rodiče dítěte nebo jeho 
zákonní zástupci. Příspěvek je vyplacen při vítání občánků, 
jemuž předchází vyplnění „Souhlasu“ se zasláním pozvánky na 
slavnostní obřad.

2. Dítě musí mít od narození trvalý pobyt v Dolním 
Němčí. Alespoň jeden z rodičů (zákonných zástupců) musí 
mít v době vyplnění Souhlasu a zároveň nejméně 1 rok před 
narozením dítěte trvalý pobyt v Dolním Němčí. Za trvalý 
pobyt se nepovažuje sídlo ohlašovny, tj. adresa obecního úřadu 
– Dolní Němčí, Nivnická 82. 

3. Pokud podmínku ročního trvalého pobytu nesplňuje 
ani jeden z žadatelů (rodič, zákonný zástupce), lze o příspěvek 
na narozené dítě požádat i dodatečně, a to po uplynutí 1 roku 
od přihlášení se k trvalému pobytu v Dolním Němčí. 

4. Příspěvek na narozené dítě se poskytuje do 15 měsíců 
od narození dítěte. Po uplynutí této lhůty nárok na příspěvek 
zaniká. 

 5.    Příspěvek na narozené dítě je ve výši 5 000,- Kč. Žadatelé 
(rodiče, zákonní zástupci) nesmí mít vůči obci Dolní Němčí 
žádné dluhy a nedoplatky. Podmínky jsou platné i pro děti 
narozené v cizině, jejichž zápis narození je zapsán ve Zvláštní 
matrice v Brně do 1 roku od narození. 

6. Prvnímu občánkovi obce Dolní Němčí v daném 
roce náleží finanční dar ve výši 5 000 Kč, splnění podmínek v 
bodech 2, 3, 4 tím není dotčeno. 

7. Na vyplacení příspěvku na narozené dítě a finančního 
daru není právní nárok. 

Vítání občánků je slavnostní obřad, zvolte prosím vhodný 
oděv. (Za nevhodné se považují zejména krátké kalhoty, 
sandály, žabky, u mužů pokrývka hlavy, apod.). Slavnostního 
obřadu vítání dětí do života se pravidelně účastní i děti z místní 
mateřské školy:  

Patrik Bartoš, Petr Korček, Katrin Pochylá, Adéla Dufková, 
a to za doprovodu paní učitelky Jarmily Vlkové. Hudební 
doprovod při slavnostním obřadu nám pravidelně zajišťují žáci 
ze ZŠ a ZUŠ Dolní Němčí, Iveta Križanová a Sabina Šumšalová.  
Střídají se recitátorky: Veronika Tinková a Klaudie Bobčíková. 

       
   Františka Tinková, matrikářka 
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ZŠ a ZUŠ

. Slavnost slabikáře 
19. 11. jsme pozvali rodiče a  sourozence prvňáčků z  I. A, 

aby se zúčastnili slavnostního předávání slabikáře. Prvňáčci 
ukázali, co se od začátku školního roku naučili. Žáčci recitovali 
básničky, zpívali a plnili úkoly - četli slabiky a  slova, skládali 
slova ze skládací abecedy a  s  pomocí svých rodičů lepili 
rozstříhaná obrázková písmena. Když dokázali, že si slabikář 
zaslouží, přečetli si dopis, ve  kterém bylo napsáno, kde mají 
hledat ukrytý klíč ke  slabikářům. Pak nastala ta očekávaná 
chvíle - předávání slabikáře. Za  odměnu děti dostaly také 
perníková písmena a pamětní listy. Přeji dětem, ať se jim čtení 
ve slabikáři daří! 

Proměny  krajiny  kolem  
Dolněmčí

Původně „pásková“ zemědělská krajina z  dob první 
republiky, kdy každý z  vlastníků jednotlivých „pásků“ polí 
pěstoval různé plodiny jak pro svoji přímou potřebu, tak pro 
potřebu hospodářských zvířat chovaných pro maso, mléko, 
vejce atd. se začala v době vzniku zemědělského družstva měnit 
na větší polní celky. To se psal rok 1955.

Od té doby se polní pozemky postupně zcelovaly až do roku 
1977, kdy byl vykácen a  rozorán poslední sad na  Pajsarůvce 
proti firmě Baťa a na Kaménce. 

Již od dob první republiky až do 80tých let minulého století 
byla také pole postupně meliorována sítí drenážních trubek 
pro odvod povrchových vod. Zpočátku byly drenážní trubky 
vyráběny z  pálené hlíny stejně jako pálená střešní krytina. 
V  pozdější době – v  80tých letech, se pro urychlení kladení 
začalo vyrábět a používat plastové potrubí. V současné době se 
již meliorace neprovádějí vzhledem k tomu, že vodu v krajině 
potřebujeme spíš udržet než odvádět.

Ale abych se vrátil ke vzhledu zemědělské krajiny tak, jak ji 
viděli naši předci a jak ji vidíme a prožíváme my dnes. Původní 
pásky polí o šířce 5m, 10m až 20m a délce někdy až 1km byly 
na svazích odděleny travnatými mezkami a sady, kde se pásal 
dobytek, pěstovaly se zde ovocné stromy, rostly dříny a jiné keře. 
V průběhu zcelování pozemků zemědělským družstvem se ale 
krajina pohledově změnila z  jednotlivých různobarevných 
pásků polí, mezí a polních sadů na velké polní celky různých 
geometrických tvarů tvořící v  době vegetace jednotlivých 
pěstovaných plodin pestrou šachovnici krajny. Z  této krajiny 
však zmizela z velké části luční květena, hmyz, motýli ale také 
téměř koroptve a v posledních letech ubylo i zajíců, kteří jsou 
u nás hlavní lovnou zvěří. 

Bylo těch negativních změn v  posledních 40ti letech 
minulého století mnoho.

Od  90tých let minulého století se stav i  vzhled krajiny 
začal zlepšovat, když se již za minulého režimu vysadily první 
větrolamy.

Za komisi životního prostředí
Ing. Miloš Šťastný   

        Venčení psů
Skončila zima, odtál sníh a nejen na chodnících nalézáme 

psí exkrementy po mazlíčcích, které venčíte po katastru obce 
– chodníky, travnaté plochy, dětská hřiště – jsou to místa, 
po kterých se pohybují nejen malé děti. 

Prosíme všechny spoluobčany, aby nebyli k  problematice 
venčení psů a následného úklidu lhostejní. Pokud jste svědky 
takového chování, upozorněte občany, aby si po  svých psech 
uklidili. 

Poplatek za  psa činí 150,- Kč. Bude-li tento problém 
přetrvávat, může Zastupitelstvo obce rozhodnout 
o několikanásobně vyšším poplatku, z něhož by se pak zaplatil 
pracovník, který by tyto exkrementy uklízel. Opravdu to bude 
nutné? 

Děkujeme všem majitelům psů, kteří si po svém mazlíčkovi 
uklízí. Věříme, že Vás bude mnohem více. 

 Vedení obce Dolní Němčí

                                                              Mgr. Kamila Pavelková

22. 11. proběhlo slavnostní předávání slabikářů i  v  I. B. 
Prvňáčci měli za  úkol vysvobodit zakletý slabikář, který 
ukrýval na  svém hradě zlý čaroděj. Museli splnit čtyři úkoly 
a  získat čtyři zlaté klíče od  hradu. Přednášeli básničky, četli 
a skládali slabiky, slova a věty. Děti byly moc snaživé a slabikář 
se podařilo vysvobodit. O tom se mohli přesvědčit také rodiče 
a sourozenci, kteří se přišli podívat. Domů si pak děti zaslouženě 
odnesly slabikář, pamětní list, sladkou odměnu a pochvalu. 

Mgr. Marcela Horká

 . Návštěva knihovny
V  pátek 30. 11. navštívili žáci 6. B místní knihovnu. Paní 

knihovnice Jana Daňková je velmi mile přivítala, usadila 
do připravených vaků, obdarovala malou pozorností a začala 
si s nimi povídat. Představila jim organizaci knihovny a poté 
přešla k  výkladu regionálních pověstí - přečetla pověsti 
vztahující se k Dolnímu Němčí (O mořském oku), ke Slavkovu 
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(Kozí studánka) a  k  Boršicím u  Blatnice (O  černokněžníku). 
Protože diskuze byla velmi živá, lze usuzovat, že pověsti žáky 
zaujaly. Na úplný závěr dostali žáci prostor k volnému pohybu 
po  prostorách knihovny - prohlíželi si stará alba s  fotkami, 
časopisy, hledali zajímavé knihy a  usedli k  počítači. Bylo to 
velmi příjemné oživení výuky literatury.  

Mgr. Jana Nováková

. Vánoční výstava na téma: 100 let republiky
 V ZŠ a ZUŠ pořádáme každým rokem v měsíci prosinci velkou 

výtvarnou výstavu spojenou s  dílničkami pro děti i  dospělé 
a  s  dalším hudebním, tanečním a  divadelním představením. 
Poslední 25. ročník se konal 8. – 9. 12. Opět jsme dali prostor 
i žákům z jiných škol, aby u nás mohli prezentovat své obrázky 
či výtvarná dílka, a proto naše škola vyhlásila výtvarnou soutěž 
na  téma 100 let republiky.  Na  toto téma mohli žáci kreslit, 
malovat, modelovat či vytvářet postavičky, nebo jiné prostorové 
předměty. Slavnostní předávání cen se uskutečnilo v sobotu 8. 
12. 2018 na vernisáži výstavy ve vestibulu školy. 

Práce svých žáků zaslalo celkem 10 škol. Součástí výstavy byly 
dílničky, ve kterých si mohli žáci s rodiči vyrobit malé dárky.  
Taky jsme uspořádali retro výstavu, kde jsme prezentovali 
výrobky z  minulých let našeho života. Moc děkujeme lidem, 
kteří nám ze svých domácích zdrojů pomohli. 

Mgr. Ľubica Ježková

. Straňanská laťka
Dne 6. 12. 2018 se ve  Strání pořádal oblíbený 22. ročník 

soutěže ve skoku vysokém. Soutěže se letos zúčastnilo celkem 
38 závodníků z 6. až 9. tříd. Za naši školu nás reprezentovali tito 
žáci: v kategorii mladších žáků Denis Holzer a Kryštof Miklánek 
a v kategorii starších žáků Ladislav Jakub Janča a Patrik Merca, 
za mladší žačky Sofie Řeháková a Kristýna Mitáčková a ve starší 
kategorii dívek Natálie Štefaníková a Dominika Gregorová. 

Družstvo starších žáků získalo ve  své kategorii krásné 
skleněné poháry za druhé a třetí místo.

Všem děkujeme za  jejich účast a  přejeme jim v  dalších 
závodech hodně sportovních úspěchů.  
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Mgr. Igor Hrdlík

. 45. výročí otevření nové školy
V předvečer 25. ročníku Vánoční výstavy jsme si připomněli 

důležité výročí otevření komplexu budov nové školy. Tato 
dlouho očekávaná, ale zároveň několikrát v  historii obce 
odkládaná akce, se uskutečnila v  srpnu 1973. Moc krásný 
kulturní dárek nám připravili učitelé i  žáci naší zušky. 
Slavnostního koncertu a  následného přátelského posezení 
ve  školní jídelně se zúčastnilo hodně bývalých zaměstnanců 
školy. Bylo moc příjemné vidět spolu mladé i ty dříve narozené, 
jak spolu živě diskutují nebo si se zájmem prohlížejí historické 
fotografie ze života školy. Jen malá připomínka: ve  školním 
roce 1973/74 se vyučovalo v 19 třídách.  Na nižším stupni bylo 
221 žáků na  vyšším 321, tedy celkem 542 žáků, které učilo 
25 učitelů. 1. – 4. ročník navštěvovali pouze žáci z  Dolního 
Němčí, 5. ročník navštěvovali i žáci ze Slavkova, 6. – 9. ročník 

navštěvovali žáci z  celého školního obvodu. Tehdy pracovalo 
ve  škole 51 zaměstnanců. Počet žáků se průběžně zvyšoval, 
rekordu škola dosáhla ve školním roce 1987/88  – dnes téměř 
neuvěřitelné číslo – 614 žáků ve  21 třídách (a  navíc při 8 
ročnících, 9. třídy nebyly), V současnosti máme 15 tříd a 320 
žáků, o  které „pečuje“ 72 pracovníků. Příjemnou atmosféru 
podkreslovala cimbálová muzika Falešnica. 

 

. Olympiáda z anglického jazyka
V lednu se v naší škole uskutečnilo školní kolo olympiády 

z anglického jazyka pro žáky II. stupně. Zúčastnilo se ho celkem 
43 žáků rozdělených do dvou kategorií. Žáci porovnávali své 
dovednosti v  poslechu, porozumění textu, reakci na  otázky 
a  konverzačních tématech. Olympiáda přesahovala rámec 
běžné výuky na základní škole. V kategorii 6. – 7. ročníku se 
na předních místech umístili: Martin Žufánek, Daniel Fibichr, 
Aleš Šenkár a  Matěj Rybnikář. V  kategorii 8. – 9. ročník to 
byli: Tomáš Kadlček, Jan Glier, Anežka Žufánková a  Pavlína 
Gorošová. Do  okresního kola postoupili T. Kadlček a  M. 
Žufánek. Chlapcům se dařilo a  obsadili ve  svých kategoriích 
12. a 8. místo. Děkujeme za reprezentaci školy. Všem řešitelům 
děkuji a těším se na příští ročník. 

Mgr. František Ježek
 

. Polonéza 
V sobotu 2. 2. 2019 vyvrcholila několikaměsíční snaha žáků 

9. tříd ze ZŠ a ZUŠ Dolní Němčí. Pro drtivou většinu deváťáků 
je taneční dobrovolné. Někteří z nich mají vytvořeny páry již 
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v osmé třídě. Ples je pro ně velká událost, na kterou se těší nejen 
oni, ale i celá jejich rodina. Tanečníci se letos pochlubili téměř 
půlhodinovou choreografií, která zahrnovala jak tradiční 
polonézu, tak i valčík, polku, waltz a jive. Novinkou byl úvodní 
tanec letkiss, v  jehož svižném rytmu na  parket vpluly mladé 
dámy oděné ve  svatebních šatech. Oporou jim byli jejich 
taneční partneři, kteří je obdarovali růží.

V  krásně vyzdobeném sále předvedlo letos své taneční 
umění 20 párů. I přes značnou nervozitu naučenou choreografii 
zvládli na  výbornou a  za  svůj výkon sklidili velký potlesk. 
Tímto bychom chtěli poděkovat odvážným tanečníkům, 
pořadatelům ze SRPŠ, sponzorům, rodičům a celým rodinám 
za jejich podporu a pochopení. 

Simona Synčáková, Šárka Došková

. Dějepisná olympiáda
Letošní téma dějepisné olympiády „Za  poznáním, 

za  obchodem i  za  prací aneb Cesty jako tepny civilizace“ 
nalákalo 16 soutěžících ze 7. - 9. ročníku. Test vyzkoušel 
jejich znalosti o  cestách prvních Slovanů, vikingů, poselstva 
krále Jiřího z  Poděbrad, Jana Amose Komenského i  Karla 

Havlíčka Borovského a o vynálezech, které souvisí s dopravou 
a  cestováním.  Ve  velmi těžké konkurenci získala 1. místo 
žákyně Marie Stojaspalová z 9. A za 64 bodů ze 70 možných. Její 
velmi vyrovnaný souboj s Martinem Baroněm z 9. A rozhodlo 
0,5 bodu. Třetí místo obsadil Tomáš Kadlček z 9. A. 

První tři žáci postupují rovnou do  okresního kola. Všem 
žákům děkuji za  účast a  postupujícím přeji hodně štěstí 
v dalších kolech. Čeká je totiž hlavně tvrdá práce v přípravě, 
stovky stránek, které budou muset pročíst a nastudovat. 

  Mgr. Michal Slinták

. Páťáci slavili 100 let Miroslava Zikmunda
Ve čtvrtek 14. února se úctyhodných 100 let dožil legendární 

cestovatel a  spisovatel Miroslav Zikmund. Děti z  5. třídy si 
pro své spolužáky připravily křížovku, povídání o jeho životě, 
o  cestách s  Jiřím Hanzelkou, přinesly jednu z  jejich mnoha 
společných knížek. V krátkém videu se seznámily s životním 
příběhem Miroslava Zikmunda, se zeměmi a  světadíly, které 
oba procestovali. Děti pak odpovídaly na  otázky a  kreslily 
obrázky. Na  většině z  nich se objevila Tatra 87, v  níž oba 
cestovatelé strávili 10 let a viděli 112 zemí světa.  

Mgr. Jana Špaňhelová



11Dolněmčanský zpravodaj

. Školní družina
Jaro už nám sice pomaličku klepe na  dveře, děti se radují 

z pobytů venku, ale v úvodu se vrátíme ještě do zimního období. 
V prosinci 2018 jsme spolu s dětmi zorganizovali již tradiční 
Družinový jarmark, při němž byly rodičům a  rodinným 
příslušníkům nabízeny výrobky dětí ze všech tří oddělení 
ŠD. K  dostání byly výrobky z  papíru, keramiky, dárkové 
krabičky, omalovánky, perníčky, svíčky z  vosku a  spousta 
dalších krásných věcí. Děti se tak na chviličku staly prodavači 
a své krásné výrobky nabízely a prodávaly samy a nezakrývaly 
upřímnou radost, když zrovna jejich výrobek si našel nového 
majitele.

Další akcí v prosinci byla školní výstava, kde děti vystavily 
svá díla, na  kterých si spolu s  vychovatelkami dávaly velmi 
záležet. Na  výzdobě chodeb školy se podílela opět všechna 
tři oddělení školní družiny. Výstavě předcházelo období 
pilné práce dětí a  vychovatelek: malování, stříhání, lepení, 
vykreslování a  modelování, ale také nacvičování krátkého 
programu, kterým se školní družina na výstavě prezentovala. 
V  letošním roce to bylo taneční vystoupení, které ukazovalo 
dětský svět a život ve školní družině. Šd 1-3

V  prosinci jsme také navštívili kino v  Uherském Brodě, 
kde jsme zhlédli pohádku, která nesla název Yetti: ledové 
dobrodružství. Po  období plném příprav a  pilné práce 
na  výstavu a  jarmark přišlo zklidnění a  radostná příprava 
na dětmi nejoblíbenější svátky v roce. Tuto úžasnou atmosféru 

klidu a pohody jsme umocnili vánočními besídkami, které si 
již připravovalo každé oddělení samo. Děti si pohrály, pomlsaly 
cukroví, zazpívaly koledy, dostaly dárečky a  užívaly si pravé 
vánoční atmosféry.

Ani v  letošním roce se děti v  ŠD jistě nudit nebudou. 
V  měsíci březnu opět navštívíme kino, užijeme si společný 
karneval a duben nám přinese, jistě kromě sluníčka a možnosti 
her na  školním hřišti, také návštěvu příslušníků Policie ČR 
s  bohatým programem, který bude, mimo jiné, obsahovat 
ukázku výcviku policejního psa, ukázku výstroje i  výzbroje, 
policejního vozidla či s  sebou přivezou mobilní dopravní 
hřiště. V dubnu se také můžeme těšit na již tradiční odpoledne 
ve Smajlíkově.

Za školní družinu Mgr. Pavlína Kelíšková

Z činnosti ZUŠ od prosince 
do března 2019

Od začátku zimního měsíce prosince 2018 jsme se na ZUŠ 
intenzivně připravovali na Koncert k 45. výročí otevření nové 
budovy ZŠ v  Dolním Němčí, který se uskutečnil v  pátek 7. 
prosince 2018 v  17.00 hodin v  hudebním sále ZUŠ. Pozvání 
na  tento koncert přijalo téměř 90 hostů, mezi nimiž byli 
především bývalí a současní pracovníci ZŠ.

V  hudebním programu se jako první představil Jakub 
Tinka, který zahrál na trubku Intrádu. Pěvecký sbor ZUŠ pod 
vedením p.  uč. Davida Štefaníka zazpíval píseň Ten umí to 
a  ten zas tohle. Kamila Zderčíková zazpívala písně Studánka 
a Svatojánské mušky a Alžběta Tomancová písně Podzim děda 
a Kouzlo. Lucie Mikulková představila kytaru skladbou Čekání 
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na dopis. Pavel Beníček zahrál na elektronické klávesy skladby 
Slunečný hrob a  Zejtra mám a  Marie Stojaspalová zahrála 
na  klavír skladby Invence a  Valse. Velkým překvapením byli 
žáci z Boršic u Blatnice, kteří přijeli s p. uč. Radimem Vojtkem 
a zahráli na housle celé vánoční pásmo koled (Lejla Popelková, 
Anastázie Frolová, Magdaléna Fojtíková, Martin Frola, Pavlína 
Kramárová a Richard Halík). Jako poslední vystoupila poprvé 
naše mladičká Cimbálová muzika ZUŠ, pod vedením p.  uč. 
Adély Bruštíkové, která zahrála písně  Sem pojďte pastýři, 
Adeste fideles a  Štědrý večer. Celý program doprovázel 
na klavír p. uč. David Štefaník. Prožili jsme společně pěknou 
hodinku s hudbou, která měla být malým dárkem, věnovaným 
všem ze ZŠ. 

Další velmi významnou a  již tradiční akcí, byla Vánoční 
výstava, která proběhla ve dnech 8. a 9. prosince 2018 a během 
dvoudenního programu se představily jednotlivé obory naší 
ZUŠ s bohatým programem. 

Akademie pro žáky a  učitele školy se uskutečnila 
v  dopoledních hodinách dne 11. prosince 2018 v  Kulturním 
domě v Dolním Němčí. Program byl opravdu pestrý. Akademii 
zahájil Pěvecký sbor ZUŠ pod vedením p.  uč. Štefaníka 
s písněmi Ten umí to a ten zas tohle a Pastorela - Spi neviňátko. 
Následovala Intráda, kterou zahrál Jakub Tinka na  trubku. 
Cimbálová muzika ZUŠ pod vedením p.  uč. Bruštíkové, 
zahrála písně Sem pojďte pastýři, Adeste fideles a Štědrý večer. 
Děti z hudební přípravky zazpívaly píseň Pojďte chlapci k nám. 

Taneční obor, který vede od září nová paní učitelka Veronika 
Kaštánková, zatančil dvě krásná pásma Padá snížek a Šťastné 
a  veselé. Nejprve se představila mladší děvčata, po  té starší 
děvčata a  na  závěr všechny společně. Program pokračoval 
vystoupením Pěveckého sborečku „Zpěvánek“, který pod 
vedením p.  uč. Kolajové zazpíval písně Mlsný sněhulák, 
Červená, zlatá, zelená, Koleda a  Vánoční. Soubor zobcových 
fléten, který vede od  září p.  uč. Staněk, zahrál koledy Veselé 
vánoční hody, Já malý přicházím a  píseň Rolničky. Kytarový 
soubor ZUŠ zahrál Vánoční ukolébavku a koledu Nesem Vám 
noviny. Vystoupení připravila p. uč. Pavelková.  

Anna Tomancová a  Sabina Vondráková nacvičily s  p.  uč. 
Gajdůškovou pěvecké duo A Thousend Years, které zazpívaly 
společně za  klavírního doprovodu p.  uč. Štefaníka. Závěr 
Akademie patřil Komornímu souboru ZUŠ, který pod vedením 
p.  uč. Miklášové zahrál a  zazpíval společně s  žáky, kteří 
navštěvují hudební nauku, směs těch nejznámějších vánočních 
koled a  písní.  Průvodní slovo zajistila Veronika Martišová, 
žákyně 9. třídy.  

Dne 17. prosince 2018 v  odpoledních hodinách, zavítali 
žáci hudebního oboru ZUŠ Dolní Němčí do místního Domu 

s  chráněnými byty, aby opět potěšili svým uměním seniory 
– starší spoluobčany obce.  Podařilo se nám vytvořit velmi 
příjemnou, přátelskou až dojemnou atmosféru. V  úvodu 
se představil Jakub Tinka, který na  trubku zahrál skladbu 
Intráda. Zuzana Štipčáková zahrála na  flétnu písně Cib cib 
cibulenka a  Pásla ovečky. Aneta Ježková zahrála na  flétnu 
Menuet a Magdaléna Miklánková zahrála na flétnu píseň Mach 
a Šebestová. Sboreček ZUŠ Zpěvánek zazpíval písně Červená, 
zlatá, zelená a Koleda. Housle nechala rozeznít Iveta Križanová 
koledami Tichá noc, Chtíc, aby spal, Narodil se Kristus 
Pán a  zahrála také píseň Purpura.  Hudební doprovod dětí 
obstaraly p. uč. Klára Kolajová a Jarmila Hrobařová. Poté jsme 
se rozloučili, slíbili si opět návštěvu v příštím roce a popřáli si 
krásné prožití vánočních svátků a hodně zdraví do roku 2019. 

V  úterý 18. prosince v  17.00 hodin se uskutečnil Vánoční 
koncert vybraných žáků hudebního oboru ZUŠ. V programu se 
představili tito žáci: Malý soubor zobcových fléten – Josef Vaněk, 
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Michal Tinka, Magdaléna Miklánková, Zuzana Štipčáková 
a  Aneta Ježková; Jakub Kolář, Veronika Petrana Uhlířová, 
Marie Stojaspalová, Sabina Vondráková, Kristýna Švardalová, 
Zuzana Štipčáková a Pavel Beníček – klavír;   Karolína Uhrová 
a  Pavel Beníček – klávesy; Iveta Križanová – housle; Anežka 
Hrobařová – zpěv; Tobiáš Kučera – zobcová flétna; Jakub Tinka 
– trubka. Na programu zazněly drobné i rozsáhlejší instruktivní 
skladby, vánoční písně a koledy.  Jednotlivá čísla připravili tito 
vyučující: Antonín Daníček, Radek Hais, Jarmila Hrobařová, 
Klára Kolajová, Hana Miklášová, Veronika Zaorálková, 
Katarína Staněk, Lenka Bednářová a David Štefaník. 

K  činnosti naší ZUŠ patří i  pololetní přehrávky nebo 
besídky, které opět nechyběly a  začaly již před Vánocemi. 
První besídka na  pracovišti v  Dolním Němčí se konala 14. 
prosince 2018 a  vystoupili na  ní žáci p.  uč. Davida Štefaníka 
a  p.  uč. Veroniky Zaorálkové, kteří se zde učí hrát na  klavír, 
klávesy nebo se věnují sólovému zpěvu. Ve  Vlčnově se 17. 
prosince 2018 v podvečer představili všichni žáci p. uč. Marka 
Teimera, Radka Haise a  Veroniky Zaorálkové, kteří zde hrají 
na zobcovou flétnu, klávesy, klavír, housle nebo sólově zpívají. 
Tato besídka bývá velmi hojně navštěvovaná rodiči. 

V  měsíci lednu se uskutečnily další hudební besídky, a  to 
nejprve v úterý 15. ledna 2019 na pracovišti v Dolním Němčí. 
Vystoupili žáci p.  uč. Jarmily Hrobařové a  p.  uč. Kataríny 
Staněk – tedy žáci hrající na klavír, klávesy a zobcovou flétnu.  
O týden později v úterý 22. ledna 2019 pak proběhla besídka 
p. uč. Michaely Pavelkové, Hany Miklášové a p. uč. Antonína 
Daníčka a bylo možné slyšet žáky na klavír, klávesy, zobcovou 
flétnu, trubku a kytaru.   

Dne 23. ledna 2019 proběhla v  odpoledních hodinách 
besídka žáků p. uč. Kláry Kolajové, Lenky Bednářové a p. uč. 

Lukáše Frýborta. Vystoupili žáci hrající na  klavír, klávesy 
a kytaru. Další hudební besídky se uskutečnily 24. ledna a 15. 
února 2019 odpoledne v  místě poskytovaného vzdělávání 
v Boršicích u Blatnice a vystoupili na ní žáci p. uč. Antonína 
Daníčka a  Jany Žajglové, kteří zde hrají na  zobcovou flétnu 
a kytaru. Foto 7

Dne 30. ledna 2019 zavítali žáci našeho kytarového oddělení 
společně s p. uč. Michaelou Pavelkovou do ZUŠ v Uherském 
Hradišti, kde se uskutečnil v  pořadí již druhý Kytarový 
seminář. Byl zaměřen nejen teoreticky, ale také prakticky a žáci 
mohli sledovat nejen hru pedagogů a žáků z místní ZUŠ, ale 
také velmi zajímavou názornou výuku francouzského kytaristy 
Alexandra Glizeho. Návštěva této akce byla pro žáky velmi 
silným uměleckým zážitkem. 

A co nového v oboru výtvarném? Po vánočních svátcích se 
nejmenší výtvarníci dali pilně do práce. Zdokonalovali techniku 
kresby, kreslení linií a šrafování. Techniku kresby si vyzkoušeli 
při dvou zimních námětech. První byla kresba sovy omezenou 
barevností bílou, šedou, béžovou a stříbrnou tužkou na černém 
papíru. Zimní atmosféru žáci vytvořili odstíny modrého 
a bílého pozadí křídovým pastelem. Druhou prací byla kresba 
medvěda černým fixem a pozadí bylo dotvořeno zapouštěním 
akvarelu a soli. V objektové tvorbě se žáci učili používat různá 
tiskátka při dekorování keramiky. Také si vyzkoušeli vydlabání 
hlíny očkem a používání špachtle při tvarování keramiky. 

Ve  výtvarné skupině (4 - 6. třída) se žáci seznámili 
s  technikou linorytu. Při této technice si přenesli výtvarný 
návrh na plát linolea. Potom pomocí rydel odrývali části linolea 
a vytvářeli pomocí šrafur negativ obrázku. Hotové linoleum se 
natře tiskařskou barvou a  poté se vytiskne v  tiskařském lisu 
na čistý výkres. 

Nejstarší dívky se věnují keramice. Pokouší se vytvořit 
z keramiky prostorovou lucernu, která se slepuje z hliněných 
plátů. Nejdříve si vytvořily návrh, inspirací jim byly staré 
gotické domečky. Poté si návrh rozkreslily na kartony a vytvořily 
šablony. Z  hlíny dívky později vyválely pláty, tvary domečků 
vykrájely, nazdobily a nechaly zavadnout. Teď je čeká nejtěžší 
část, slepení jednotlivých dílů, poté vysušení a  vypálení. Tři 
děvčata nám letos končí sedmileté studium a připravují si své 
absolventské práce. 
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V  následujících měsících se činnost v  naší ZUŠ zaměří 
na  přípravu Jarního koncertu, Absolventského koncertu, 
Výchovného koncertu pro MŠ a především Akademie, která se 
uskuteční v neděli 12. května 2019 v Kulturním domě Rozkvět 
a  na  které se představí opět nejen hudebníci, ale i  taneční 
a literárně-dramatický obor.  

Za ZUŠ Klára Kolajová a Alena Růžičková  

Mateřská škola
,,Když se březen vydaří, je to krásné předjaří...
  ...Zima už je téměř za námi, ale rádi na ni vzpomínáme. 

Chodili jsme často na  procházku do  polí, stavěli sněhuláky, 
bobovali  na naší zahradě. Už víme, kde jsou krmelce. Zvířatům 
jsme nosili vždy něco dobrého. Jaké bylo překvapení dětí, když 
jsme přišli na  druhý den a  krmelec byl prázdný. Pozorovali 
jsme zajíce, káňata, stopy a kudy   běhají ve sněhu myši. Děti 
se tak seznámily i s okolím vesnice. Škoda jen, že tu mnozí byli 
poprvé. O to větší byla radost naše, když se sem někteří vydali 
o víkendu spolu s rodiči. 

V  měsíci lednu nás navštívilo divadlo Šikulka se svými 
naučnými pohádkami ,, Zatoulané koťatko, Zvířátka a odpadky 
a Bráška a umíněná sestřička." Nejen divadlo Šikulka hraje pro 
děti pohádky, ale i paní učitelky hrají jedenkrát za měsíc svou 
vybranou pohádku. Poslední pohádka se jmenovala ,, Sněhulák 
Pajdulák."

Z důvodu velké nemocnosti dětí jsme po dohodě s dětskou 
lékařkou museli ukončit saunování. Předškolní děti se opět 
letos zúčastnily Malé technické univerzity - Legohrátek.

Cílem bylo přivést děti k  technickému způsobu uvažování 
a nabídnout jim k přemýšlení nové věci ve věku, kdy je ze všeho 
nejvíc baví zkoumat. Děti byly rozděleny do čtyř týmů, kdy měly 

za úkol postavit město podle jednoduché mapy, zorientovat se 
v  ní a  hlavně při práci solupracovat s  ostatními.V další lekci 
bylo třeba postavit věže, mosty, třídit a zpracovat odpad. Děti 
se seznámily s  tím, kdo je kartograf, co je recyklace, proč 
třídíme odpad a  jak se vyrábí ze starého papíru papír nový. 
Po vysušení si přírodní papír pomalovaly a tak vznikl zajímavý 
obraz. Děti tak poznaly spoustu nových věcí, ke kterým by se 
možná jinak nedostaly. Místo karnevalu již druhým rokem 
pořádáme masopustní průvod obcí. Děti se učí říkanky a písně 
o  fašanku doprovázené harmonikou a  jinými hudebními 
nástroji. Od  6. března začíná předškolním dětem nepovinný 
kurz plavání v základní škole. V pondělí 18. března se půjdou 
nastávající prvňáčci podívat do základní školy. Také nás ještě 
v měsíci březnu v kině Hvězda čeká divadlo s jarním námětem. 
17. dubna proběhne v  základní škole zápis nastávajících 
prvňáčků. Taktéž v  dubnu na  dopravním hřišti v  Uherském 
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NK Dolněmčan
Milí čtenáři dolněmčanského zpravodaje,
dovolte mi, abych Vás informovala o  změnách v  životě 

krúžku. Nezdá se to, ale léta plynou jako voda. V roce 2014 se 
změnilo vedení krúžku, kdy nám z funkcí odcházející Martin 
Matuš, Petr Klein a Petra Vaškových předávali otěže souboru. 
Byla to pro nás výzva a já doufám, že jsme se vedení souboru 
zhostili dobře. Mimo tradičních akcí jsme byli na zahraničních 
zájezdech, uspořádali jsme 50. výročí souboru a mnoho dalších 
akcí. V krúžku to někteří z nás tahnou již více než 16 let. Holky 
se povdávaly, kluci poženili a založili rodiny. Je proto nasnadě, 
že se musíme posunout dál a opět předat otěže mladším. 

Brodě si předškolní děti vyzkouší své dovednosti a  znalosti 
bezpečnosti a  správném chování v  silničním provozu. "Když 
se březen vydaří, je to krásné předjaří. Když se projdeš trochu 
venku, hned narazíš na sněženku. Ptáci si už zpívají, příchod 
jara vítají, už aby tu jaro bylo, sluníčko nás potěšilo.

Za třídu "Motýlků" zapsala 
Válková Eva a Vlková Jarmila

Vedením krúžku byla pověřena Karolína Zelinková. Věříme, 
že nová generace přinese do  krúžku opět něco nového, a  to 
je dobře. Nedá se totiž lpět neustále na  minulosti, život jde 
dál a  to i  krúžkovský. S  vedením souboru budeme i  nadále 
spolupracovat a pomáhat. Do „důchodu“ se ještě nechystáme.

Chtěla bych touto cestou poděkovat všem, kteří se jakkoliv 
podíleli nebo podílí na  chodu krúžku, dále lidem, kteří nás 
podporují ať už pěkným slovem nebo pomocí, dolněmčanským 
spolkům, se kterými spolupracujeme a  dalším organizacím 
a  především Obecnímu úřadu Dolní Němčí, který nás vždy 
podporoval. 

     Nejbližší pořádané akce:
    15. června 2019 – Pečení chleba

Za NK Dolněmčan Mgr. Taťána Milošová
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FS Oldněmčan v zimě 
nezahálel

Pokud se ptáte, co dělal folklorní soubor  Oldněmčan v zimě, 
tak věřte, že se k žádnému zimnímu spánku neubral,  ale aktivně 
se zapojil do  kulturního dění v  obci i  mimo obec. V  sobotu 
15. prosince jsme vystupovali na  Předvánočním koledování 
na Muzeu v Dolním Němčí. Předvedli jsme adventní pásmo, 
ke kterému jsme si přizvali i naše děti. Jednalo se o divadelní hru 
protkanou postavami adventu, sv. Barborou, sv. Mikulášem, sv. 
Lucií a tradicí nošení sošky Panny Marie, která hledala nocleh. 
Snahou bylo, přiblížit přítomným, jak lidé dříve prožívali 
adventní dobu až po narození Ježíška. Nechyběly ani vánoční 
zvyky. Pásmo bylo obohacené zpěvy a hudebním doprovodem 
našich dětí. Představení se všem líbilo a  hned v  pondělí 17. 
prosince se uskutečnila repríza v domě s pečovatelskou službou 
v Dolním Němčí.  Byla už bez trémy a náramně jsme si ji užili. 
Hlavně jsme měli dobrý pocit z toho, že jsme potěšili nemocné 
a  starší spoluobčany. Začátkem tohoto roku přišla nabídka, 
vystoupit na  farním plese na  Velehradě, který se konal 16. 
února. Nacvičili jsme dvě pásma a  předvedli za  doprovodu 
cimbálové muziky Hlaholica dolněmčanské a  straňanské 
tance. Druhým pásmem -  karičkami, klobůkovým tancem 

a  metlovou jsme roztančili publikum. Ještě před zahájením 
plesu jsme měli možnost vidět velehradské podzemí, kde 
jsme získali nové informace o historii Velehradu. Vystoupení 
i celý ples se vydařil a  jako vždy nechyběla ani veselá nálada. 
Odjížděli jsme s dobrým pocitem, že jsme všem návštěvníkům 
zpříjemnili večer.

Iveta Michalcová, členka souboru

vystoupení  na  koledování

vystoupení  na  koledování

vystoupení  v  DCHB

vystoupení  na  farním  plese  na  Velehradě
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&&&   Knihovna   &&&
Předvánoční čas v knihovně patřil dětem. Děti si nejenom 

vyráběly vánoční přání, ozdoby, ale hrály různé deskové hry, 
sledovaly pohádky a popíjely dětský punč.

Ve čtvrtek 10. 1. 2019 se v prostorech knihovny uskutečnila 
beseda s  názvem „Filipínské rugby – hra o  život. Režisér 
Martin J. Rýznar promítl dokumentární film o  životě dětí 
v  Manile a  jejím předměstí a  po  skončení promítání jsme 
spolu s  bezmála dvacítkou návštěvníků diskutovali na  toto 
téma. Součástí programu byla i podpora projektu papežského 
misijního díla dětí na Filipínách. V pátek 18.1.2019 navštívila 
naši knihovnu družina ze Základní školy Dolní Němčí. 
Dětem byla představena knihovna po rekonstrukci a byla jim 
přiblížená knihovna tak trošku jinak, protože děti si mohou 
do knihovny chodit cokoliv vyrábět, a nejen na počítači, anebo 
jen trávit volný čas mezi knihami. 

Ve čtvrtek 31. 1. 2019 se v čítárně naší knihovny poprvé sešel 
Literární spolek. Zveme všechny, kteří se chtějí pobavit nejen 
o knihách. Setkání se bude uskutečňovat vždy poslední čtvrtek 
v měsíci. 

Ve čtvrtek 7. 2. 2019 se opět v naší knihovně sešly všechny 
děti, které měly zájem vyrobit si srdíčko z papírových ruliček 
k Valentýnu. Tato akce se konala již třetím rokem pod názvem 
Valentýnské pletení.

K  již páté lekci se setkaly také účastnice 3. ročníku kursu 
Pletení z papíru, tentokrát na velikonoční téma, a učily se, jak 
vyrobit košík zajíčka a ozdoby na dveře.

. Něco ze statistiky
V  Místní knihovně Dolní Němčí bylo ke  konci roku 

2018 evidováno 298 registrovaných uživatelů (z  toho 78 
registrovaných uživatelů do  15 let) a  přibylo celkem 272 
nových knih. K tomuto datu čítal knihovní fond celkem 10 549 
knih. Nákup knih a jejich technické zpracování je realizováno 
prostřednictvím Knihovny Bedřicha Beneše Buchlovana 
v Uherském Hradišti. Obnovu knihovního fondu a pořizování 
nových knih podporuje jak Obec Dolní Němčí, tak projekt 
Česká knihovna, která skýtá možnost výběru knih v hodnotě 
6000 Kč (pro rok 2018), a  to literatury českých autorů, 
prostřednictvím Moravské zemské knihovny v  Brně. Kromě 
půjčování knih je možné si v knihovně vypůjčit také periodika. 
V  současné době do  knihovny dochází 30 periodik, včetně 
Slováckého deníku. K dispozici jsou zpravodaje okolních obcí 
a měst.

. NOVÉ KNIHY V KNIHOVNĚ 
Beletrie:
Vondruška Vlastimil – Duch znojemských katakomb
Laurens Stephanie – Neodolatelná svůdnice
Cook Robin – Šarlatáni
Steel Danielle – Nebezpečné hry
Ferrante Elena – Geniální přítelkyně
Meltzer Brad – Mistr úniků
Duval Chloé – Zámek u řeky
Cimický Jan – Běh na dlouhou trať
Gabaldon Diana – Sedm kamenů lásky a ztráty
Borowitz Alexandra – Rodina a jiné katastrofy

Dětská literatura:
Pospíšilová Zuzana – Příhody veselých prvňáčků
Pratchett Terry – Draci na hradě Ruinově a jiné povídky

Jana Daňková, knihovnice
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Z činnosti MS Lanka  
Dolní Němčí v roce 2018

Konec měsíce března znamená konec „mysliveckého“ roku 
a právě v tomto období se nyní nacházíme. Pokud něco končí, 
tak většinou i něco nového začíná. My se nyní podívejme, co se 
v uplynulém mysliveckém roce v MS Lanka přihodilo a co se 
chystá do nového roku.

Volby nového vedení a  kontrolní komise jsou asi největší 
událostí, která se v našem spolku koná jednou za 5 let a loňský 
rok byl rok volební. Dne 26. 1. 2018 byl novým předsedou 
MS Lanka DN zvolen pan Radek Dufka, funkci mysliveckého 
hospodáře bude vykonávat pan Jaroslav Cmol ml., do funkce 
místopředsedy byl zvolen pan Ondřej Cmol, finančního 
hospodáře pan Antonín Šimčík a  jednatele pan Josef Juřenčák 
ml. Předsedou kontrolní komise byl zvolen pan Josef Dufka ml. 

I přes drobné počáteční obtíže se nový výbor chopil svých 
funkcí a  společně s  členskou základnou zdárně navazuje 
na započatou práci z předešlých let. Nejdříve bylo nutné vyřešit 
legislativního strašáka s  názvem GDPR, který se v  podstatě 
dotknul každého spolku. 

Dalším velkým otazníkem byl odlov divokých prasat, protože 
se ve Zlínském kraji vyskytnul Africký mor prasat (AMP). Jejich 
odlov a zacházení s ulovenou zvěří se řídil speciálním režimem, 
který musel každý lovec dodržovat. V  roce 2018 členové MS 
Lanka střelili pouze jedno prase divoké, které nebylo postiženo 
AMP.

Rok 2018 byl rokem velkých událostí nejen pro MS Lanka, ale 
i pro obec Dolní Němčí. Jednalo se o několik velkých událostí, 
které jsme v areálu MS Lanka pořádali – akce Ukliďme Česko, 
Den Obce, Soutěž o Vesnici roku Zlínského kraje, slavnostní 
předání ocenění v soutěži Vesnice Zlínského kraje, Červencová 
noc, Strúčkobraní, Vesnice roku ČR, vzdělávací akce pro 
mateřskou školu atd. 
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Ovšem nejednalo se pouze o  práci a  zábavu v  areálu 
MS Lanka, ale i  práce v  honitbě. Jako každý rok se jednalo 
o opravu mysliveckých krmných zařízení, odlov zvěře škodící 
myslivosti (doposud máme odloveno 9 ks lišek) a zvěře, u které 
je plánovaný odlov – zejména srnčí zvěře. Bylo nutné zajistit 
dostatek krmiva na  zimu (vojtěška, pšenice, řepa, kukuřice, 
ozdravné krmivo atd). Naštěstí letošní zima nebyla zatím moc 
krutá, ale i tak je nutné zvěř v honitbě pravidelně přikrmovat, 
aby bez újmy přečkala toto období.

I tento rok jsme pořádali jak malorážkové (střelnice v areálu 
MS Lanka), tak brokové střelby (střelnice Vlčnov). Nejpřesnější 
mušku měli Josef Dufka ml. v  malorážkové střelbě a  Martin 
Cmol v brokové střelbě.

Ve vánočním období jsme uspořádali pouze jeden společný 
hon na  drobnou zvěř – zajíce. Vzhledem k  nižšímu stavu 
této zvěře, který byl způsoben velkým suchem, mechanizací 
a dalšími vlivy, jsme uspořádali hon, kterého se účastnili pouze 
členové místního spolku s předem stanoveným max. možným 
počtem odlovených zajíců, který byl 30 ks. Tento limit byl 
splněn.

Měsícem dubnem začíná nový myslivecký rok a taky období 
kladení mláďat zvěře v honitbě. Proto prosíme občany, aby při 
návštěvě honitby v tomto období, zachovávali klid, psy venčili 
na  vodítku a  v  případě nalezení mláďat, na  tyto nesahali, 
nehladili je - i když se to nezdá, tak nejsou opuštěná. Děkujeme 
a  těšíme se na  setkání na  připravovaných akcích v  letošním 
roce na MS chatě

 MS LANKA DOLNÍ NĚMČÍ

Zahrádkáři v novém roce
Leden 2019 jsme odstartovali Koštem slivovice. Ke koštování 

bylo 26 vzorků. Hodnotitelů bylo jen o něco méně než vzorků. 
Hodnotila se barva, chuť, vůně a  celkový dojem. Zvítězila 
slivovice Radka Ježka. Každý si pak zhodnotil, jak dopadla ta 
jeho. Bylo to příjemné a veselé sobotní odpoledne.

Únor je čas zabijačky. Ta je vždy hojně navštívená, protože to 
stojí za to. Každý si dobře pochutná a dosyta se nají, všech těch 
specialit co k správné zabijačce patří!
• V březnu chystáme Jarní aranžování. Všichni jste srdečně 

zváni. Koná se v sobotu 30. 3. v 16.00 hod. v klubovně z ČZS 
Na mlýně.

• Další naše pozvánka je na Košt vína. Uskuteční se již 13. 4. 
2019 v KD od 14.00-24.00 hodin.

                     Těšíme se na Vaši návštěvu! 
                                                           Zahrádkáři.

                            A.A. Světinská
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Ohlédnutí za turnaji  
ve stolním tenise 

Stejně jako v  minulých letech uspořádal Klub stolního 
tenisu Dolní Němčí vánoční turnaje ve  stolním tenise pro 
neregistrované hráče a  dále již 19. ročník turnaje ve  stolním 
tenise o  nejlepšího Dolněmčana. Dovolte mi proto krátké 
ohlédnutí k těmto tradičním akcím.

Tradice vánočních turnajů ve stolním tenise neregistrovaných 
hráčů přitom spadá v naší obci na počátek 80-tých let. Cílem 
je nejenom, aby si zahráli stolní tenis hráči všech generací, ale 
zejména u  turnaje žáků najít další talenty a  žáky, kteří by se 
chtěli naučit a zdokonalovat v tomto sportovním odvětví.

Dne 23. 12. 2018 se uskutečnil turnaj neregistrovaných žáků 
a žákyň. S účastí 15 žáků bojovali žáci ve dvou kategoriích – starší 
a mladší žáci. Ve skupinách se hrálo systémem každý s každým. 
Ve starších žácích bez jediné ztráty setu zvítězil Vojta Mudrák 
(2. místo Pavel Brencus, 3. místo Robin Tinka). V  kategorii 
mladších žáků (-kyň) zvítězila suverénním způsobem Anetka 
Ježková (2. místo Petr Kadlček, 3. místo Martin Kubeš). 
Na  turnaji byly k  vidění bojovné výkony, zejména však byla 
patrná radost ze hry a z obdržených drobných cen, které dostali 
všichni účastníci turnaje. Níže malá ukázka z tohoto turnaje.

Účastníci turnaje 
neregistrovaných žáků

Vítěz turnaje 
neregistrovaných starších žáků 

Dopoledne štědrého dne patřilo tradičně Vánočnímu 
turnaji neregistrovaných mužů a veteránů. V malé tělocvičně 
základní školy se hrálo na celkem 5 stolech. V hlavní kategorii 
neregistrovaných mužů se radoval z  vítězství Michal Janča, 
který ve finále porazil Martina Světínského. V kategorii veteránů 
obsadil 1. místo Ludvík Cmol. Letošního ročníku se zúčastnili 
oba představitelé obce Dolní Němčí – starosta Ing. František 
Hajdůch a  místostarosta Josef Tinka. Vítězové a  hráči 
umístění do 4 místa obdrželi hodnotné ceny. Na následujících 
fotografiích je malá ukázka z turnaje.

V  tradiční den 28. 12. 2018 se uskutečnil již 19. ročník 
O  NEJLEPŠÍHO DOLNĚMČANA ve  stolním tenise, který 
se hraje pod záštitou starosty obce Ing.  Františka Hajdůcha. 
Turnaje se účastní nejlepší současní hráči a odchovanci našeho 
oddílu. 19. ročník vyhrál Miroslav Janča, hráč druholigového 
Euromaster Kolín, který porazil ve  finále Karla Orlovského 
v poměru 3:0. Další pořadí tohoto turnaje 3 – Zdeněk Fibichr, 
4 – Jan Ježek, 5 – Dušan Kubeš, 6 – Milan Ježek, 7 – Antonín 

Turnaj neregistrovaných 
mužů a veteránů

Vyhlašování vítězů – společné foto

Turnaj neregistrovaných 
mužů a veteránů, starosta v akci

Finále, 19. ročník
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Uher ml., 8 – Luděk Jančář. Vyhlašování výsledků a  ocenění 
účastníků se chopil starosta Ing. František Hajdůch, který vítězi 
předal již tradiční 1 litr slivovice a překvapení v podobě trička 
Vesnice roku 2018.

Na  závěr si dovoluji za  oddíl stolního tenisu KST Dolní 
Němčí poděkovat všem těm, kteří přispěli věcnou cenou či 
finančním darem na  tyto tradiční turnaje. Poděkování patří 
i  všem hráčům a  příznivcům, kteří se těchto akcí zúčastnili 
a podpořili je. 

za KST Dolní Němčí, Dušan Kubeš

Vítěz 19. ročníku se starostou

Společné foto, 19. ročník

Naše Misijní klubko
Chodíme do  Misijního klubka a  chceme vám říct, co se 

v  něm děje. Například v  lednu jsme chodili na  tříkrálovou 
sbírku, ve  které se vybraly peníze pro potřebné lidi. Rádi se 
zapojujeme, protože můžeme pomáhat lidem. Klubko taky 
pořádalo v  knihovně promítání filmu „Rugby“ o  životě dětí 
na ulicích na Filipínách. 

22. ledna jsme měli misijní karneval, kde děti i vedoucí byli 
oblečeni za  kovboje, havajské tanečnice, černoušky, Asiatku 
apod. Zpívali jsme, tančili a soutěžili a bylo hodně občerstvení. 
Nakonec přišla na  řadu bohatá tombola. Všichni odcházeli 
s úsměvem na tváři. Ještě v lednu jsme mluvili o Janu Boskovi 
a  napodobovali jeho život z  dětství, například kouzlení, 
žonglování, chození po laně atd. Velmi nás to bavilo. 

V únoru jsme si říkali o sv. Valentýnovi a vyráběli srdíčka 
s  osobním věnováním pro naše milované ªª. Dělali jsme 
také papírové kytičky pro potěšení lidí v Charitě, kteří si přišli 
s námi 19. února zahrát „Člověče, nezlob se“ k. Bylo nás hodně 
a moc jsme si to užili. Ani nám nevadila prohra. 

V březnu nás čeká misijní cukrárna. Budeme tvořit výrobky, 
které se budou prodávat na  misijním jarmarku v  cukrárně 
a peníze zašleme dětem na Filipínách. Tvoření se bude konat 
12. 3. 2019.

Koho zaujal obsah článku o naší práci, ať přijde každé úterý 
v 17.00 hodin do farní dvorany. AAAAAAAAAAAhoj!

Viktorie Haluzová a Ruth Miklová
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Vánoční čas ve Schóličce
Adventní a  vánoční čas jsme ve  Schóličce započali naším 

prvním vystoupením na  Vánočním jarmarku, kde jsme 
zazpívali několik vánočních koled a písní, některé v doprovodu 
cimbálové muziky Babica. 

Poté nás čekalo vystoupení na vánoční výstavě v ZŠ a ZUŠ. 
Všem se moc líbilo, byli jsme odměněni velkým potleskem 
a nás to velmi potěšilo.

Pro rodiče a děti ze Schóličky jsme měli připravenou vánoční 
besídku ve  farní dvoraně, kde jsme si společně zazpívali, 
vyrobili pár vánočních ozdob, povídali si u stolu plného dobrot 
a pomalu se ladili do vánoční atmosféry. Bylo to velmi příjemně 
strávené společné odpoledne.

Poslední naše vánoční vystoupení nás čekalo na Štědrý den 
v místním kostele. Na Otvírání Betléma jsme s dětmi nacvičili 
vánoční divadlo a pak jsme spolu s velkou schólou Nekonečno 
zazpívali několik vánočních koled a písní. 

Věříme, že jsme svým zpěvem aspoň někoho potěšili a vnesli 
radost do lidských srdcí.

Pavlína Bobčíková a Erika Uhrová

Pozvánka na besedu s pilotem,  
který přežil havárii vojenského MIGu 

nad Dolním Němčím v roce 1979
Na výjimečné a netradiční setkání zve Obecní úřad v Dolním 

Němčí do  místní knihovny v  pátek 26. dubna odpoledne 
všechny, které zajímají podrobnosti o  havárii MIGu 21 nad 
Dolním Němčím, k níž došlo 17. ledna 1979. Hlavní postavou 
a  zároveň hostem setkání, při příležitosti 40. výročí od  oné 
tragické události, bude pilot havarované vojenské stíhačky Jiří 
Ovísek. 

     Ten na Slovácko přijede, aby zavzpomínal na situaci, při  
           níž se, jak sám říká, podruhé narodil. Zváni jsou nejen  
                     pamětníci, ale také obdivovatelé vojenské letecké  

                        techniky z období socialistické éry našeho  
státu. Čas besedy bude upřesněn. 

Pavel Bohun
Foto: archiv Jiřího Ovíska 
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kolo 
odjezd

  A - dospělí        
I. A sk. B

kolo 
odjezd

  Dorost            
KS sk. B

kolo 
odjezd

  B - dospělí         
OS sk. B

kolo 
odjezd

 Žáci    st.,ml.      
KS sk. B

kolo 
odjezd

 Přípravky ml., st.      
OP

 Neděle POH TJ Slavoj            15:00

17.3.2019   Jarošov

 Neděle 15   FC Viktoria       10:15 15   TJ                     12:00

24.3.2019   Otrokovice "B"   Šumice              SO
 Neděle 16 TJ                     15:00 16 Jiskra                12:30

31.3.2019  Osvětimany          Staré Město

Neděle 17 TJ Sokol           15:30 17  FC AJAX           12:30 15 Sokol               15:30 11  FA              11:00;9:30 15 Jiskra           12:30;13:30

7.4.2019   Žalkovice   Bezměrov          SO   Částkov              SO   Zlechov               Staré Město            SO
Neděle 18 SK SV               15:30 18 TJ Sokol           13:00 16 TJ Sokol           10:00 12  FC              9:30;11:15 16 TJ                  10:00;10:00

14.4.2019   Bojkovice            Prakšice             Dobrkovice   Morkovice OA   Buchlovice    
Neděle 19 TJ                     16:00 19 TJ                    13:00 17 TJ Spartak       16:00 13  TJ FS         11:00;9:30 17 Fotbal          13:00;14:00

21.4.2019   Nivnice   Nivnice              SO   Hluk "B"              SO        Napajedla           Kunovice                SO
Neděle 20 TJ                     16:00 20   TJ Sokol          13:30 18 TJ Sokol           16:00 14   TJ Spartak 11:00;9:30 18   TJ Spartak   13:00;14:00

28.4.2019   Nedachlebice   Kněžpole            Prakšice              Hluk                    Hluk                        SO
Neděle 21 TJ Sokol           16:30 21 SK                    13:30 19 TJ Sokol           16:30 15  1.FC           11:00;9:30 19   TJ Sokol       13:30;14:30

5.5.2019   Ořechov            SO   Tlumačov          SO   Hradčovice          Slovácko             Hradčovice             SO
Neděle 22 TJ FS               16:30 22 TJ FS               14:00 20 SK                    10:15 16  FC              9:30;11:15 20   SK                 11:00;10:00

12.5.2019   Napajedla           Napajedla            Mařatice              Koryčany           SO OA   Mařatice                 SO
Neděle 23 Fotbal              10:15 23 TJ Slavoj         14:00 21 TJ Sokol           17:00 17   FC             11:00;9:30 21   SK                14:00;15:00

19.5.2019   Kunovice   Jarošov             SO   Mistřice               SO   Strání   Ostr.Lhota              SO
Neděle 24   TJ                    17:00 24   SK                   14:30 22 TJ                    17:00 18   FA              9:30;11:15 22   TJ                 11:00;10:00

26.5.2019   Buchlovice          Boršice                Drslavice            SO   Zlechov             SO OA   Nivnice                   SO
Neděle 25 FC                   17:00 25 FC                   14:30 12 FK                    17:00 19  FC              11:00;9:30 12   FC                14:00;15:00

2.6.2019   Koryčany   Koryčany   Uh.Ostroh "B"    SO   Morkovice   Strání                      SO
 Neděle 26 FC                   17:00 26 FC                   14:30 13 FK                    17:00 20  TJ FS         9.30;11:15 13   1.FC              14:00,15:00
9.6.2019   Kvasice              Morkovice           Boršice u Blat.   SO   Napajedla         SO   Slovácko-dívky      SO
Neděle 14 TJ Sokol           17:00 14 TJ Sokol          14:00 14 TJ Družstevník 17:00 21   TJ Spartak 9:30;11:15 14 FK                17:00;16:00

16.6.2019   Újezdec-Těšov   Újezdec-Těšov   SO   Popovice             Hluk                  SO OA   Uh.Ostroh               PO

FK Dolmí Němčí - rozlosování soutěží - JARO 2019
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Termíny zápasů se v průběhu sezony mohou změnit !!!!!
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Pistole pro prezidenta
Myšlenka vyrobit sto kusů pistolí CZ 75 REPUBLIKA 

ke stému výročí naší republiky vznikla, jako vzpomínka na 
mé předškolní dětství na mého praděda italského legionáře 
Jana Pochylého, který chodil vždy v neděli ještě 
do staré hospody (než se postavil Rozkvět) hrát 
karty s veterány I. světové války, nesledoval 
populární sovětské válečné epopeje a měl na zdi 
T. G. Masaryka, zatím co ve škole nám visel
soudruh L.Svoboda.

Moji práci vnímám to jako hold předchozím 
generacím, které bojovaly za naši vlast a jsem 
potěšen, že totožný pohled na tuto symboliku 
má i pan premiér Babiš, proto bylo pro mne ctí 
a uznáním vyrobit sériové číslo CSR-1946 pro 
současného prezidenta USA Donalda J. Trumpa.

  René Ondra
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ONDŘEJ MUCHA 
 

varhaník kostela sv. Jana Nepomuckého v Prostějově 
 

ABSOLVENT 
 

Konzervatoře Evangelické akademie v Kroměříži 
Univerzity v Hradci Králové 

Vysoké školy múzických umení v Bratislavě 
 

KONCERTNÍ ČINNOST 
 

Česká republika, Slovensko, Polsko, Rakousko, Španělsko 

 
www.ondrejmucha.cz  

 

VARHANNÍ KONCERT 
 

DOLNÍ NĚMČÍ 
 
 

kostel sv. Filipa a Jakuba 
 

středa 1. května 2019 v 18 hodin 
 

P R O G R A M 
 
 

JOHANN SEBASTIAN BACH 
Toccata a fuga d moll 
Chorálové předehry 

Vstal z mrtvých Kristus Spasitel 
Dnes Syn Boží triumf slaví 

Fantasie a fuga a moll 
 

JOSEPH HAYDN 
Flötenuhr 

 
WOLFGANG AMADEUS MOZART 

Fantasie f moll 
 

MARCO ENRICO BOSSI 
Chant du soir 

 
GEORGES MAC-MASTER 

Toccata 
 
 

VSTUPNÉ DOBROVOLNÉ 
 
 

. Pozvánka na připravované akce   
                  BŘEZEN – ČERVEN 2019
17. 3. – Netradiční cukrárna – kulturní dům
23. 3. –  Dětský karneval – kulturní dům
29. 3. –  Noc s Andersenem – knihovna
  6. 4. –   Ukliďme Česko
13. 4. –  Košt vín – kulturní dům
27. 4. –  Předhodové zpívání  MPS Dolněmčané – KD
  5. 5. – Hody 
12. 5. – Koncert ZUŠ – kulturní dům
25. 5. – Memoriál Karla Bartoše v šachu
  1. 6. –  Dětský den 
15. 6. –   Pečení chleba – Muzeum Na Mlýně
22. 6. –  Setkání padesátníků

. Pozvánka na zasedání Zastupitelstva obce  
            Dolní Němčí

   11. 4. 2019  v 19.00 – přísálí KD
   27. 6. 2019  v 19.00 – přísálí KD

. Pytlový sběr plastů – termíny svozu:
   20. 3., 17. 4., 29. 5., 26. 6. 2019
   POUZE ŽLUTÉ PYTLE!!!

Uzávěrka příštího čísla 
Zpravodaje bude 31. 5. 2019.

 

 
 
 
 
 
 
  

    sobota 
 6. dubna 

Pojďme společně 
uklidit Dolní Němčí 

Sraz v 9 hodin 
u myslivecké chaty 

S sebou dobrou náladu, 
pracovní rukavice a pevnou obuv. 
Po akci si opečeme špekáčky! 
 
Kontaktní osoba: Josef Tinka, místostarosta obce, tel. č. 724 179 289 
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Ceník a podmínky pro zveřejnění inzerce v obecním 
zpravodaji schválený Radou obce Dolní Němčí 15. 8. 2016

Celá stránka  (A4) komerčního ČB inzerátu:     5 000 Kč
Půl stránky    (A5) komerčního ČB inzerátu:     3 000 Kč
Čtvrt stránky (A6) komerčního ČB inzerátu:     1 500 Kč
Menší než      (A6) komerčního ČB inzerátu s možností
manipulace inzerátu do textu:               500 Kč
Inzeráty typu hledám, pronajmu, prodám, koupím, děkuji:      
 - pro občany Dolního Němčí             zdarma
  - pro cizí občany               500 Kč
Inzerce politických stran a hnutí:             NE
           Úhrada za komerční inzerát se vybírá předem.

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

. Koupím RD v této lokalitě cena do 2 mil. 
          I k rekonstrukci. Děkuji. Tel.: 732 116 651

INZERCE

Časem se všechno změní, bolest i pláč ustane.
V srdcích však vzpomínka na tebe zůstane.

Rodiny Kadlčkova a Flasarova 
děkují všem, kteří se přišli rozloučit 
s mým milovaným manželem, našim 
tatínkem a dědečkem, panem 

  Ludvíkem Kadlčkem.

``` Blahopřání ```
29. března 2019 oslaví své jubileum 80 let 

pan Josef Ježek z Dolního Němčí.
Všechno nejlepší a hodně zdraví přeje rodina.

Poděkování
Chtěla bych tímto poděkovat mladému poctivému 
nálezci mojí peněženky, který ji nalezl 29. 12. 2018  
a vrátil ji do pokladny obchodu COOP. Moc děkuji.

Pozvánka
S příchodem jara si přijďte protáhnout tělo  

a udělat něco pro své zdraví na squashový kurt.
AKCE DO KONCE ČERVNA: 1 hodina hry 100,- Kč

Provozní doba dle domluvy. Těšíme se na Vás 
na telefonu: 723 130 420 – František Šrámek.
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Nová polní cesta, ale stará pole
Řekne se, že cesta vede od družstva přes Babí horu k Baťovi. 

Ale pro její přesnější umístění je dobré vědět názvy polí kolem 
kterých vede. Na přiložené mapě jsou názvy nejen polí kolem 
polní cesty, ale všech polí katastru obce Dolní Němčí.

A podle čeho nebo jak jednotlivé názvy vznikly? To by jistě 
mohli vysvětlit naši starší spoluobčané, pamětníci. Jistě by to 
mohlo být další zajímavé povídání do některého z příštích 
zpravodajů obce. Mnohé polní tratě měli v dřívější době 

soukromého vlastnictví asi více názvů. Po vytvoření větších 
polních celků se názvosloví zjednodušilo do současné podoby.

Zároveň s výstavbou nových polních cest se v rámci realizace 
společných zařízení stanovených Komplexními pozemkovými 
úpravami postupně provádí i výsadba a dosadba  polních 
remízků, větrolamů, biocenter a biokoridorů navazující na 
již dříve realizované. V mapě je proto také u každé výsadby 
uveden rok jejího provedení.

Stejně jsou také rokem výsadby označeny tři obecní lesy na 
hranici katastru obce Boršice u Blatnice a jeden soukromý les 
na Kaménce.

Ing. Miloš Šťastný
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Vítání  občánků

Ples  seniorů

Polonéza

Tříkrálová  sbírka

Vítání  občánků

Vítání  občánků

Valentýnské  pletení Fašanková  obchůzka


