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Vážení spoluobčané,

léto je už za  námi, a  tak věřím, že jste si měsíce 
relativního klidu užili dle svých představ a vstupujete 
do poslední čtvrtiny roku ve všeobecné pohodě.

Obec během prázdnin provedla všechny 
naplánované akce – dětské hřiště Na  Výsluní, 
doplnění hracích prvků na  zahradě mateřské školy, 
rekonstrukce lodžií na  bytovce č.p. 656, odvlhčení 
suterénu mateřské školy,  opravu kříže před kostelem 
a  rekonstrukci sociálních zařízení v  učebnovém 
pavilonu ZŠ.

V  současné době dokončujeme klubovny 
v podkroví kulturního domu, kde je osazena i plošina 
pro bezbariérový přístup jak do  penzionu, tak 
i do kluboven.

Od  září pracujeme ve  dvoře obecního úřadu 
na  přístavbě knihovny. Do  konce roku ještě 
vybudujeme chodník v  křižovatce na  sídlišti 
Na Výsluní II. Rozšířili jsme i kamerový systém v okolí 
kulturního domu.

Přeji vám klidný a pohodový podzim.

Ing. František Hajdůch, starosta obce

 50. výročí NK Dolněmčan a 140. výročí dechové hudby Dolněmčanka 

Arcibiskup  Graubner  žehná  opravený  kříž  před  kostelem
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Vaření trnek Na Mlýně Vystoupení  souborů  při  Vaření  trnek  Na  Mlýně

Uherské  Hradiště  10. 9.  2016
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Z jednání Rady obce
Anonymizace provedena v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb.

Usnesení
35. schůze Rady obce Dolní Němčí  

konaná dne 16. 6. 2016 v kanceláři obecního úřadu.

Usnesení č. 35/2016/02 
Rada obce Dolní Němčí schvaluje výsledek výběrového řízení 
a  smlouvu o  dílo na  akci ,,Rekonstrukce sociálních zařízení 
ZŠ a  ZUŠ Dolní Němčí“. Vítězem se stala  firma  SANIZO  
spol. s r.o., Uh. Brod. Cena díla je 4.294 301,- Kč + DPH.

Usnesení č. 35/2016/03  
Rada obce Dolní Němčí schvaluje výpověď z nájmu manželů S. 
z bytu, Dolní Němčí k 31. 8. 2016.

Usnesení č. 35/2016/04  
Rada obce Dolní Němčí schvaluje žádost pana I.  B. a paní K.  
M., Dolní Němčí o výměnu bytu č. 13 za byt č.11 v bytovém 
domě Vinohradská  od 1. 9. 2016.

Usnesení č. 35/2016/05  
Rada obce Dolní Němčí schvaluje přidělení bytů v DCHB od  
1. 7. 2016 – č. 306 panu S. P., bytem Kunovice a  č. 102 paní  
A. Š., bytem Hluk.

Usnesení č. 35/2016/06  
Rada obce Dolní Němčí schvaluje cenovou nabídku ing. arch. 
Ivo Koudelky, Uh. Brod na  architektonicko-urbanistickou 
studii úprav centra obce Dol. Němčí ve výši 78.000,- Kč + DPH.

Usnesení č. 35/2016/07  
Rada obce Dolní Němčí schvaluje cenovou nabídku firmy 
Speco control s.r.o, Zlín na výměnu řídícího systému na ČOV 
Dolní Němčí. Cena díla je 368.790,- Kč + DPH.

Usnesení č. 35/2016/08  
Rada obce Dolní Němčí  schvaluje  žádost ředitele ZŠ a ZUŠ 
Dolní Němčí o zařazení ZŠ + ZUŠ Dolní Němčí  do projektu 
,,Obědy dětem“.

Usnesení č. 35/2016/09
Rada obce Dolní Němčí schvaluje smlouvu o  poskytování 
služeb souvisejících se zabezpečením on-line provozu pasportu 
veřejného osvětlení obce a  nákup modulů GIS a  ELS pro 
vyhotovení pasportu V. O. s firmou DATmoLUX a.s., Brno.

Usnesení č. 35/2016/10  
Rada obce Dolní Němčí schvaluje cenovou nabídku 
ing. Jaroslava Kunčíka, Těšov na zpracování projektu „Chodník 
na Výsluní II Dolní Němčí“ v celkové výši 23.000,- Kč + DPH.

Usnesení č. 35/2016/11  
Rada obce Dolní Němčí schvaluje žádost společnosti CHABI 
production s.r.o., Uh. Hradiště  o pronájem Kulturního domu 
na pořádání zabav se skupinou Reflexy v roce 2016 a 2017.

Usnesení č. 35/2016/12  
Rada obce Dolní Němčí schvaluje příspěvek 2000,- Kč obci 
Starý Hrozenkov na Kopaničářské slavnosti v roce 2016.

Usnesení č. 35/2016/13  
Rada obce Dolní Němčí schvaluje pronájem bytu č.13  bytovém 
domě Vinohradská 656, Dolní Němčí paní P.  M., Strání od   
1. 9. 2016.
                 

Výpis usnesení
36. schůze Rady obce Dolní Němčí  

konaná dne 30. 6. 2016 v kanceláři obecního úřadu.

Usnesení č. 36/2016/02  
Rada obce Dolní Němčí schvaluje výpověď nájemní smlouvy 
z bytu č. 302 v DCHB Dolní Němčí p. M. P. k 30. 6. 2016.

Usnesení č. 36/2016/03  
Rada obce Dolní Němčí schvaluje přidělení bytu č. 302 v DCHB 
Dolní Němčí p. L. K.,  bytem Uh. Brod. od 1. 7. 2016.

Výpis usnesení
37. schůze Rady obce Dolní Němčí  

konaná dne 7.7.2016 v kanceláři obecního úřadu.

Usnesení č. 37/2016/02 
Rada obce Dolní Němčí schvaluje zařazení žádosti p.  J. T., 
Nivnice o pronájem bytu v DCHB Dolní Němčí do seznamu 
žadatelů.
 
Usnesení č. 37/2016/03  
Rada obce Dolní Němčí schvaluje zařazení žádosti p.  M. H., 
bytem Boršice u  Blatnice  o  pronájem bytu v  DCHB Dolní 
Němčí do seznamu žadatelů.

Usnesení č. 37/2016/04 
Rada obce Dolní Němčí schvaluje zařazení žádosti p.  B. Z.,  
Dolní Němčí o  pronájem bytu v  DCHB Dolní Němčí 
do seznamu žadatelů.

Usnesení č. 37/2016/05  
Rada obce Dolní Němčí schvaluje zařazení žádosti manželů Č., 
Dolní Němčí o pronájem bytu  do seznamu žadatelů.

Usnesení č. 37/2016/06  
Rada obce Dolní Němčí schvaluje žádost MŠ o  povolení 
výjimky z počtu dětí pro školní rok 2016/2017.

Usnesení č. 37/2016/07  
Rada obce Dolní Němčí souhlasí se žádostí p. Ing. F. K., Dolní 
Němčí na oplocení pozemku p.č. 2943  v k. ú. Dolní Němčí. 

Usnesení č. 37/2016/08  
Rada obce Dolní Němčí schvaluje nabídku fy. ALTECH spol. 
s r.o., Uherské Hradiště na dodávku plošiny pro bezbariérový 
přístup do nově budovaných kluboven nad KD a pro Penzion 
Rozkvět za cenu 263.000,- Kč + DPH.

Usnesení č. 37/2016/10  
Rada obce Dolní Němčí doporučuje ZO koupi pozemku p.č. 
3242 na LV 994 v k.ú. Dolní Němčí od p. L. J., Slavkov.

Usnesení č. 37/2016/11  
Rada obce Dolní Němčí schvaluje podání nabídky 
do výběrového řízení ÚZSVM č. BUH/22/2016, na koupi 13/48 
pozemku p.č. 4747/49 v k.ú. Vlčnov.
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Usnesení č. 37/2016/12  
Rada obce Dolní Němčí doporučuje ZO schválit nákup části 
pozemků p. č. 1917/11 a 3557 od manželů  J., Dolní Němčí.

Usnesení č. 37/2016/13  
Rada obce Dolní Němčí schvaluje smlouvu o dílo s Ing. arch. 
Miroslavem Dubinou, Zlín na zpracování Územní studie v ulici 
Polní.

Usnesení č. 37/2016/14  
Rada obce Dolní Němčí schvaluje provozní a  návštěvní řád 
dětských hřišť v obci Dolní Němčí.

Výpis usnesení
38. schůze Rady obce Dolní Němčí  

konaná dne 28. 7. 2016 v kanceláři obecního úřadu.
 
Usnesení č. 38/2016/02
Rada obce Dolní Němčí schvaluje přidělení bytu č.101 v DCHB 
Dolní Němčí p. B. Z.,  bytem Dolní Němčí. od 1. 8. 2016.

Usnesení č. 38/2016/03  
Rada obce Dolní Němčí schvaluje „Výzvu k podání nabídky“ 
na  akci ,,Přístavba knihovny Dolní Němčí“ a  oslovení těchto 
firem : SANIZO s.r.o, Uh. Brod DN Group s.r.o., Dolní Němčí, 
MM Stavby-Marek Miklánek, Dolní Němčí, SM – smarstav 
s.r.o., Hlucká 12, Dolní Němčí.

Výpis usnesení
39. schůze Rady obce Dolní Němčí  

konaná dne 15.8.2016 v kanceláři obecního úřadu.

Usnesení č. 39/2016/02  
Rada obce Dolní Němčí schvaluje zařazení žádosti p. M. B., DN 
o pronájem bytu v DCHB Dolní Němčí do seznamu žadatelů.

Usnesení č. 39/2016/03 
Rada obce Dolní Němčí schvaluje zařazení žádosti p. L. B. DN 
o pronájem bytu v DCHB Dolní Němčí do seznamu žadatelů.

Usnesení č. 39/2016/04
Rada obce Dolní Němčí schvaluje zařazení žádosti p. K. K.,  HN, 
o pronájem bytu v DCHB Dolní Němčí do seznamu žadatelů.

Usnesení č. 39/2016/05 
Rada obce Dolní Němčí souhlasí s  prodloužením nájemní 
smlouvy p. V.  P,   DN,  byt č. 3  na  dobu od 1. 9. 2016 do   
31. 8. 2018.

Usnesení č. 39/2016/06 
Rada obce Dolní Němčí schvaluje zařazení žádosti p. E. J., DN,  
o pronájem bytu  do seznamu žadatelů.

Usnesení č. 39/2016/07  
Rada obce Dolní Němčí schvaluje výpověď z nájmu v DCHB 
p. M. F., DN ke dni 30. 9. 2016.

Usnesení č. 39/2016/10  
Rada obce Dolní Němčí schvaluje vyvěšení záměru na prodej 
pozemku p.č. st.403/3 o výměře 4 m2 v k.ú. Dolní Němčí.

Usnesení č. 39/2016/11  
Rada obce Dolní Němčí schvaluje pronájem bytu č. 13 
na bytovce č. 606 Dolní Němčí nad ZŠ  p. E. J., bytem Dolní 
Němčí od 1. 9. 2016 do 31. 8. 2018.

Usnesení č. 39/2016/12  
Rada obce Dolní Němčí doporučuje ZO Dolní Němčí schválit 
smlouvu o  zřízení služebnosti s  Povodím Moravy s. p.  Brno, 
na pozemek pod lávkou na cyklostezce do Hluku.

Usnesení č. 39/2016/13  
Rada obce Dolní Němčí schvaluje program 10. zasedání ZO 
Dolní Němčí dne 25. 8. 2016.

Usnesení č. 39/2016/14  
Rada obce Dolní Němčí schvaluje výpůjčku KD MS Lanka 
Dolní Němčí za účelem uspořádání veřejné poslední leče dne 
12. 11. 2016 (sál)  a 3. 12. 2016 (přísálí).

Usnesení č. 39/2016/15  
Rada obce Dolní Němčí schvaluje výpůjčku KD na 18. 3. 2017 
S.T., Dolní Němčí, k uspořádání ROBFESTU.

Usnesení č. 39/2016/16  
Rada obce Dolní Němčí schvaluje dodatek smlouvy o  dílo 
na opravu kříže před kostelem s p. Petrem Blahou, Vlčnov.

Usnesení č. 39/2016/17  
Rada obce Dolní Němčí schvaluje dodatek smlouvy o  dílo 
s firmou SM – smartstav s.r.o.,  Dolní Němčí na opravu balkonů 
na bytovce  v ul. Vinohradská 656, Dolní Němčí.

Usnesení č. 39/2016/18  
Rada obce Dolní Němčí schvaluje dodatek smlouvy o  dílo 
s firmou SM – smartstav s.r.o., Dolní Němčí, na opravu izolací 
v MŠ Dolní Němčí. 

Usnesení č. 39/2016/20  
Rada obce Dolní Němčí schvaluje zakoupení 1 ks lavičky v rámci 
projektu „Řekni to svou lavičkou…“ do  Uherskohradišťské 
nemocnice.

Usnesení č. 39/2016/21  
Rada obce Dolní Němčí schvaluje úprava rozpočtu na rok 2016 
č.1 dle přílohy.

Usnesení č. 39/2016/22  
Rada obce Dolní Němčí schvaluje smlouvu o pronájmu části 
pozemku p. č. 2280/1 v k.ú. Dolní Němčí  p. S. S., Dolní Němčí 
za účelem provozování prodejny průmyslového zboží na dobu 
od 1. 11. 2016 do 31. 10. 2021.

Usnesení č. 39/2016/23  
Rada obce Dolní Němčí schvaluje výsledek výběrového řízení 
a  smlouvu o  dílo na  přístavbu knihovny s  firmou  SM – 
smartstav s.r.o., Hlucká 12, Dolní Němčí.

Usnesení č. 39/2016/24
Rada obce Dolní Němčí doporučuje ZO schválit navržené 
kupní smlouvy na budoucí nákup 
a prodej pozemků v ulici Polní pro výstavbu rodinných domků.
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Usnesení č. 39/2016/25  
Rada obce Dolní Němčí schvaluje nový ceník inzerce 
ve zpravodaji obce dle přílohy.

Usnesení č. 39/2016/26  
Rada obce Dolní Němčí nesouhlasí s vybudováním kanalizační 
přípojky do  veřejné kanalizace od  RD Vinohradská 901 
na pozemku p. č. 3090.

Výpis usnesení
40. schůze Rady obce Dolní Němčí  

konaná dne 18.8.2016 v kanceláři obecního úřadu.

Usnesení č. 40/2016/03
Rada obce Dolní Němčí schvaluje přidělení bytu č. 210 v DCHB 
Dolní Němčí  p. L. B., bytem Dolní Němčí od 1. 10. 2016.

Usnesení č. 40/2016/04  
Rada obce Dolní Němčí schvaluje smlouvu o  právu provést 
stavbu na pozemku p. č. 652/3 v k. ú. Dolní Němčí, za účelem 
vybudování  přípojky plynu s p. L. B., Dolní Němčí.

Usnesení č. 40/2016/05
Rada obce Dolní Němčí schvaluje smlouvu o  právu provést 
stavbu na pozemku p.č. 1257/49 v k. ú. Dolní Němčí, za účelem 
vybudování chodníku Na Výsluní II s  p. L. K., Strání.

Pozvánka na připravované 
akce do konce roku 2016

29. 9. 2016 Kroj náš zdejší – beseda s p. Marií Ježkovou 
  – kulturní dům 
  7. 10. 2016 REFLEXY – křest nového CD – KD 
15. 10. 2016 Oslava 140. výročí Dechové hudby  
  Dolněmčanka – kulturní dům 
23. 10. 2016 Netradiční cukrárna – kulturní dům 
28. 10. 2016 Slavnostní odhalení památníku bitvy  
  na Luckém poli 
  Historické odpoledne se šermíři – Muzeum  
  na Mlýně 
  5. 11. 2016 Společenské odpoledne pro seniory – KD 
12. 11. 2016 MS Lanka – poslední leč – kulturní dům 
13. 11. 2016 divadelní představení - Sluha dvou pánů – KD 
16. 11. 2016 Lampionový průvod 
18. 11. 2016 Výstava poštovních holubů – kulturní dům 
26. 11. 2016 Oslava 50. výročí Národopisného krúžku  
  Dolněmčan – kulturní dům 
27. 11. 2016 Vánoční jarmark s rozsvěcováním  
  vánočního stromu 
3.- 4. 12. 2016 Vánoční výstava prací žáků ZŠ a ZUŠ 
  3. 12. 2016 Žákovský Mikulášský turnaj v šachu – KD 
16. 12. 2016 REFLEXY – vánoční vystoupení – KD 
17. 12. 2016 Vánoční koncert – Stříbrňanka – KD 
18. 12. 2016 Vánoční koledování na Muzeu 
27. 12. 2016 Žehnání vína – kulturní dům

Kde hledat Lucké pole?
Krajina v  podhůří Bílých Karpat vypadala ve  12. století 

zcela jinak než dnes. Po  devíti stech letech vývoje žijeme 
v prostředí kultivovaného a momentálně klidného pohraničí. 
Obklopují nás širé lány scelených polí a  blíže k  hranicím 
s  dnešním Slovenskem louky, které se místy podobají spíše 
pěstěnému anglickému parku než zemědělské krajině. Za dob 
Přemyslovců však jihovýchodní hranice Moravy s Uhrami byla 
divokým nárazníkovým pásmem porostlým převážně hvozdy 
lesů. Panovníci obou států se zde často střetávali a  většinou 
s nepříliš dobrými úmysly. Kraj mezi řekami Váhem, Olšavou 
a  Moravou byl zván Lucká provincie a  až do  roku 1116 byl 
místem mocenských svárů a  hraniční přetlačované. Snad 
jen lapkové a  vyděděnci se zde usazovali, aby unikli dosahu 
tehdejšího „práva“. 

Změna tohoto neutěšeného stavu, kdy si uherští i  čeští 
panovníci nárokovali strategické pohraniční území při levé 
straně řeky Olšavy nastala po bitvě, která se odehrála na „poli“ 
jménem Lucsko. Tehdy se na plánovaném „mírovém střetnutí“ 
právě v  krajině Luckého pole setkala vojska českého knížete 
Vladislava I  a  uherského krále Štěpána II. Za  nejasných 
okolností nakonec došlo ke střetu vladařů i  jejich poddaných 
s výsledkem, který z historické perspektivy potěšil panovníky 
zemí koruny české. Po  vítězné bitvě, kterou popisuje několik 
písmáků včetně kronikáře Kosmase, se totiž hranice mezi 
Uhrami a  Moravou ustálila na  hřebenu Bílých Karpat. Levý 
břeh řeky Olšavy tak už navždy zůstal pod správou českého 
státu. Bitva na Luckém poli se tímto stala důležitým historickým 
okamžikem, jehož důsledky jsou platné do dnešní doby. 

Přesná lokalizace vojenského střetu není po  devíti stech 
letech možná. Napovědět se nám snažili a snaží různí badatelé 
či písmáci, ale zcela věrohodné indicie vedoucí k  lokalizaci 

Luckého pole neexistují. 
Ostatně provincie Lucko 
byla tak rozsáhlá a řeka 
Olšava tak dlouhá, 
že najít místo v  její 
levobřežní krajině, kde 
13. května 1116 došlo 
ke krvavé bitvě, je spíše 
námětem pro spekulace 
než pro osvětovou 
debatu. Dopátrat 
se pravdy snažil též 
historik Metoděj 
Zemek, který v 70. letech 
minulého století vydal 
vědeckou práci, ve které 
Lucké pole lokalizoval 
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do  prostoru mezi obcemi Dolní Němčí, Slavkov a  Nivnice. 
Vycházel z vlastního terénního výzkumu a pomístních názvů 
některých blízkých lokalit. Jeho dedukcím napovídala mezi 
venkovany zažitá místopisná jména jako Lusko, Tábořisko či 
Podbojisko. Nejen odborná, ale i širší veřejnost tuto historickou 
domněnku tehdy přijala a Lucké pole bylo dokonce zaneseno 
do  turistických map. Skutečné pravdy o  bitevním poli se 
pravděpodobně nedobereme, ovšem fakt, že před devíti sty lety 
se mezi Olšavou a  hřebenem Bílých Karpat odehrál důležitý 
mezinárodní střet je nezpochybnitelný. I proto si tuto událost 
obyvatelé některých obcí z  bělokarpatského podhůří letos 
připomínají. 

V  Dolním Němčí proběhla na  jaře vlastivědná přednáška, 
u  kapličky pod Babí horou mezi Hlukem a  Boršicemi zase 
bohoslužba věnovaná obětem pohraničních střetů. Na podzim 
27. října se chystá debata historiků na  hlucké tvrzi. Před 
dokončením je též turistická trasa, která za  pomocí questu 
nebo-li šifrovačky propojí celkem čtyři obce. Jejím tematickým 
středem bude místo s nově vztyčeným památníkem u Dolního 
Němčí. Právě tam byl už na jaře vysazen dub, který bude brzy 
stínit opracovaný pískovcový kámen s vytesaným nápisem Lucké 
pole a letopočty 1116 – 2016. Ne snad proto, abychom po devíti 
stech letech určili skutečné místo dávného pohraničního střetu, 
ale především proto, abychom si připomenuli událost, jejíž 
výročí si zaslouží trvalejší pozornost, než jen zpravodajskou 
zmínku v regionálním tisku. Seriál šesti článků nazvaný Pátrání 
po bitvě na Luckém poli, který vycházel na přelomu července 
a  srpna ve  Slováckých novinách, však za  připomenutí jako 
čtenářský tip stojí. I  díky němu se případní čtenáři dozví, že  
procházení historií je dobrodružné a plné různých překvapení. 
Dohady opředené Campo Lucsko nevyjímaje. 

Až tedy pojedete po  cyklotrase od  řeky Moravy k  úpatí 
Javořiny či opačným směrem, jistě se symbolickému 
památnému místu nevyhnete. Najdete ho na východním okraji 
Dolního Němčí při křížení cyklostezek směřujících k Nivnici 
a Slavkovu. Vzpomínkové setkání k výročí bitvy na Luckém poli 
se slavnostním odhalením památného kamene je naplánováno 
na sváteční odpoledne 28. října. 

PhDr. Petr Slinták

Mezinárodní partnerství 
Nilibu z pohledu přespolního

O  partnerství Nivnice s  dalšími evropskými městysy jsem 
se občas dočítal v  Nivnických novinách. Texty popisující 
vzájemná setkávání a  zájezdy obyvatel do  partnerských obcí 
Le Lion d´Angers a Bad Buchau vycházely sice nepravidelně, 
ale dalo se z  nich usuzovat, že se jedná o  letité přátelské 
vztahy komunit, které jsou si vědomé důležitosti mezinárodní 
a  zároveň lokální spolupráce. Občanský spolek Nilibu tato 
dlouholetá partnerství organizačně zajišťuje. Jedním z nových 
impulsů je otevření se zájemcům nejen z Nivnice. I proto mne 
zaujala nabídka aktivně přispět k  rozvíjení meziregionálních 
vztahů osobní účastí na  některém z  partnerských výjezdů. 
A  tak se i  stalo. Začátkem června letošního roku jsem mohl 
s dalšími dvěma kolegy vycestovat do francouzského regionu 
Anjou. 

Cesta po  českých, německých a  francouzských dálnicích 
až do městečka Le Lion d´Angers byla dlouhá přes 1600 km. 
Regionální centrum kraje Anjou se nachází 300 km 

jihozápadně od  francouzské metropole a  pyšní se bohatou 
historií i  památkami. Osobně mne nejvíc zaujala udržovaná 
městská pevnost s  řadou vyhlídkových ochozů a  pěstěných 
parků. Specialitou je expozice desítek středověkých tapisérií 
s  vyobrazeními biblické apokalypsy. Do  Lionu ležícího 
od  Angers 25 km severně jsme dorazili ve  chvíli, kdy se 
v místním sálu sešli také hosté z Anglie a Německa. Partnerství 
lionských s  jihoanglickým městečkem Wiveliscombe letos 
trvá již třicátým rokem, a  tak i hostů z Albionu bylo nejvíce. 
Jejich autobus nás ostatně rozvážel po  dva dny po  různých 
památkách a zajímavých místech v okolí. Navštívili jsme krásné 
městečko Chateau Gontier s  bývalým klášterem voršilek, 
rozsáhlý klášterní areál Fontenevraud, kde jsou uloženy ostatky 
několika francouzských panovníků, a  v  neposlední řadě také 
rozsáhlé sklepy vinařství Chateau Langlois. Ubytováni jsme 
byli ve francouzských rodinách nejen z Lionu, ale i z obcí v jeho 
blízkém okolí. Pohostinnost místních byla příkladná. Program 
jsme měli připravený od rána do večera, a co se týče noclehu 
a stravy, nebylo nač si stěžovat. Dvouhodinová večerní posezení 
u výborného jídla a vína nelze nevzpomenout. I díky nim jsem 
ochutnal čerstvé atlantické ústřice. Naše hostitele zase potěšily 
dary, které jsme přivezli z Moravy. Od regionálních pochutin až 
po nahrávky s moravskou lidovou hudbou. Domlouvali jsme se 
anglicky, a když to některým nešlo, tak i gesty. Většinu důležitého 
se podařilo sdělit a  čas tak naplnit i  vzájemně obohacující 
konverzací. Na  francouzském venkově jsem oceňoval cit 
místních pro styl a souladnost. Sídla tam mají ucelený estetický 
ráz a  domy ctí starší stavitelské tradice. Výstřelky v  podobě 
tvarově roztodivných a  barevnostně křiklavých domů, 
s nimiž jsme konfrontováni v naší vlasti, jsou ve Francii spíše 
výjimečné. Region Anjou je krajem růží, takže zraku libé květy 
příjemný výraz vesnic a městeček vhodně dotvářejí. Okolí řek 
Maine a Loiry je velkou francouzskou zahradou. Na venkově 
se vyjímají tisíce staletých stromů a  udržované louky nebo 
pastviny. Historickými perlami jsou pak zámečky rozeseté nejen 
v okolí Loiry. Zaujmou i příbytky nebo vinné sklepy vytesané 
ve  skále táhnoucí se podél toku řeky desítky kilometrů. Ne 
nadarmo se říká, že tento kraj je prodchnut tím, co považujeme 
za  typicky francouzské. Společenským vyvrcholením našeho 
pobytu ve Francii byl večer v místním kulturním sálu. Po dobré 
večeři, při které jsme mimo jiné ochutnali řadu místních sýrů, 
jsme si vyměnili informace o  našich regionech a  plánech 
na  další spolupráci. Jejím předpokladem je, že se stejnou 
úctou, obětavostí i  ochotou někdy přivítáme hosty z  Francie 

Na venkově v regionu Ajnou  
je mnoho zámků a hrádků
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vinařství  Chateau  Gontier

v chrámu klášterního  
areálu  Fontenevrau

prohlídka někdejšího konventu 
Voršilek  ve  městě  Chateau  Gontier

a  Německa na  Slovácku. Kolorit závěrečného setkání vhodně 
dotvořily především francouzské písně doprovázené typickou 
harmonikou. Závěr našeho pobytu v kraji Anjou byl tedy, jak 
se patří. 

Na  zpáteční cestě mezi Remeší a  Métami jsme navštívili 
památky spjaté s bitvou u Verdunu, jejíž stoleté výročí si druhdy 
nepřátelské a  dnes již dlouhá léta spolupracující evropské 
mocnosti letos připomínají. Možná i  proto, aby k  podobným 
střetům v budoucnu nedocházelo, se rozvíjí taková partnerství, 
jaké udržuje Nivnice s  dalšími dvěma městečky ve  Francii 
a  Německu. Díky spolku Nilibu tyto vztahy nezanikají, ale 
s kratšími přestávkami se naopak probouzí k novému životu. 
I to je pro mě Evropská unie v praxi.

Petr Slinták

MS Lanka
Členové našeho mysliveckého sdružení nezaháleli ani 

letos v létě. Podíleli se na výrobě sena pro přikrmování zvěře  
v zimním období a zhotovili nový krmelec pro spárkatou zvěř 
ve Dřinkoch. 

V  sobotu 17. 9. 2016 uspořádal Myslivecký spolek Lanka 
Dolní Němčí, z.s., střelecké  závody na asfaltové terče ,,O pohár 
starosty obce“ na střelnici ve Vlčnově. Soutěž se koná v rámci 
mysliveckého spolku a  pro pozvané hosty. Letošním vítězem 
se stal Ondřej Cmol, na druhém místě se umístnil jeho bratr  
Martin Cmol a třetí skončil Zdeněk Kadlček. Je nutné dodat,  
že všichni tři nastříleli 15/20 a  o  pořadí rozhodl až rozstřel. 
Celá akce měla slavnostní zakončení na myslivecké chatě.

Josef Tinka, předseda MS
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Stará fotografie
Když se v roce 1999 mělo otevřít muzeum Na Mlýně, bylo nutné vybavit 

malou místnost, výminek, něčím smysluplným. Stávající nábytek nebyl 
nějak historicky cenný. Bylo rozhodnuto udělat výstavu, dokumentaci ze 
života občanů v různých životních situacích. Občané byli vyzváni rozhlasem 
k  zapůjčení starých fotografií. To se však nesetkalo s  velkým pochopením, 
a tak jsem se vydala do domů,  o kterých jsem věděla, že tyto uchovávají.

Tak jsou zachyceny svatby, křtiny, ale i  pohřby. Také legrůti, děti, starší 
občané, dechová hudba a podobně. V  jedné rodině jsem objevila fotografii 
ze svatby ze sedmnáctého roku minulého století. Majitelka tvrdila, že neví, 
o koho se jedná. Pátrala jsem v místní matrice, ale ten den se u nás svatba 
nekonala. Na  rubu fotografie bylo přesné datum svatby. Ani z  čísla domu 
nebylo možné určit, komu patří. Můj otec poznal mezi svatebčany jenom 
stojící manžele Hanušovy. Když jsem foto vracela, vzpomněla si sestra 
majitelky, že na  fotografii je svatba v  Nivnici a  přítomní Hanušovi jsou 
z přízně. Pan Hanuš byl rodák z Nivnice. Podle řeči mého otce měli Hanušovi 
syna, který padl v 1. světové válce. Pak našla majitelka ještě jednu fotografii, 
na které jsou Hanušovi se synem, coby regrutem. Měl klobůk zdobený pavími 
pery, jak odvedení nosili. Foto je datováno rokem 1915. Paní Hanušová byla 
sestra otce majitelky. 

Obec přistoupila k  velice bohulibému činu a  nechává opravit kříže 
nacházející se v obci. Také kříž na hřbitově, pomník padlých, prošel obnovou. Původně stával uprostřed hřbitova. Nyní se nachází 
při zídce v západní části hřbitova. Při sejmutí opaxitové desky se jmény padlých z války druhé, objevil se seznam obětí z první 

Život Marie Ježkové  
mezi kroji

Jak vzniklo slovo „kroj“? Původně to byl lidový oděv, který 
se běžně používal ve  více variantách. Byl všední (pracovní), 
zimní, sváteční. Časem se přestal nosit. Oblečení se měnilo. 
Začalo se chodit tzv. po  pansky a  kroj se používal jen při 
slavnostních příležitostech. Byla to doba poválečná, přibližně 
v  padesátých letech minulého století. Já si to nepamatuji, ale 
paní Ježková ano.

Je mezi námi již 80 let a hodně let se věnuje i práci s kroji. 
Jak k tomu přišla a kolik práce a času věnuje praní, žehlení, šití 
a obnově krojů, to se pokusím nastínit.

Jako mladá dívka chtěla mít něco pěkného na sebe. Ale něco 
chtít v době, kdy se střídá bída s nouzí, to moc nejde. Když chtěla 
pro sebe šáteček na hlavu, maminka jí řekla, ať si vyšije. To jí 
bylo patnáct let. Když se vdala, tak si sem tam i něco ušila. To 
víte, peněz nebylo. Pomoc hledala u své maminky a na starých 

světové války. Mezi jmény byl i  František 
Hanuš. Náš starosta je člověk zvídavý, zajímá 
ho historie. Při jedné mé návštěvě na  obci 
přišla řeč i na tuto zajímavost. Nevěděl, kam 
toto jméno zařadit, protože se nenašel už 
žádný další pamětník. Tu jsem si vzpomněla 
na  starou fotografii a  jméno už mělo 
konkrétního občana. Tak se uzavřel kruh 
díky jedné staré fotografii. 

Hanušovi bydleli v  malém domku 
na  Záhumenicích vedle domku Ludvíka 
Stojaspala. Při bombardování Záhumenic 
padl za  oběť i  jejich domek. Pan Hanuš 
zemřel v  roce 1942 a  paní Hanušová 1946. 
Obec jí poskytla náhradní ubytování v domě 
Horákových, kteří byli toho času v zahraničí. 

Marie Ježková
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ZŠ a ZUŠ
Vážení rodiče a přátelé školy,
stejně, jako každý rok, děti, jejich rodiče a  samozřejmě 

i  my, učitelé, jsme cítili, že prázdniny se nezadržitelně blíží 
ke svému konci a že 1. září bude tím dnem, kdy budeme muset 
zapomenout na sladké nicnedělání, a možná i někteří trénovali 
vstávání, aby přechod do normálního režimu byl co nejméně 
bolestný. 

Úvodem se ale vraťme k loňskému školnímu roku. Základní 
školu navštěvovalo celkem 293 žáků v  7 třídách na  prvním 
stupni a  7 třídách na  stupni druhém. 167 z  nich prospělo 
s  vyznamenáním, žádný žák nevykonával opravné zkoušky. 
Vyučovalo zde celkem 25 učitelů a  2 asistentky pedagoga. 
V základní umělecké škole se vzdělávalo 238 žáků pod vedením 
15 učitelů nejen v Dolním Němčí, ale i ve Vlčnově, Šumicích, 
Horním Němčí i Strání. 90 dětem se ve třech odděleních školní 
družiny věnovaly 3 vychovatelky. Volný čas využilo také 296 
přepočtených dětí ve 20 kroužcích školního klubu.

fotkách. Z nouze se člověk hodně naučí. Živila se i vyšíváním 
šátečků pro Slovač a  pro druhé ve  vsi. Základy šití zvládala. 
V domě byl šicí stroj „Singrovka“. To ještě bylo ve vsi hodně 
šiček – žen, které samy šily. Jenže jak šla léta, hodně jich odešlo 
nebo ze zdravotních důvodů přestaly se šitím. Paní Kulíková 
Ludmila prala kaničky, paní Bršlicová Anna a Umlaufová Marie 
vyšívaly, a  tak bychom mohly pokračovat. Velikost na  šití se 
řídila podle fyzické předlohy nebo papírových střihů. Nejprve 
to byly zástěry, jupky a vše pro každodenní nošení. 

Následovalo šití krojů. Na  začátku ušila všední kroje 
za pomoci paní Kadlčkové Františky pro malý krúžek a v roce 
1977 prvních 10 krojů pro velký krúžek. Jako členka JKK 
dostala v roce 1985 finanční částku 10.000,- Kč na ušití dalších 
10 všedních krojů. Sváteční kroje mají rodiny doma. Pomáhá 
ovšem s jejich obnovou, praním, škrobením a žehlením všech 
částí kroje. Jen sváteční rukávce nabírá paní Tinková Ludmila. 

Se vznikem pěveckých sborů se práce rozšířila - šití 
veškerého krojového oblečení pro Tetičky, pro mužský sbor šití 
jednoduchých košil. Ty sváteční „dudové“ šila paní Umlaufová 
M..  K šití je potřeba taky mít veškeré materiály. Ty si nakupuje 
ve  specializovaných prodejnách. Některé části kroje jsou 
z  vlastních zásob, poděděné nebo darované. Především ale 
dodržuje tradice a shání staré fotografie krojů. 

Jakmile přišly do  módy vyšívané fěrtůšky, práce přibylo. 
Vyšívá již zmíněné fěrtůšky, dále mašle ke kroji, ženské šátečky 
a roušky ke křtu. A to všechno je ruční práce.

Kromě pořizování jednotlivých částí krojů je nutná jejich 
údržba, jako je praní a  žehlení. Nejvíce práce s  praním je 
s  kaničkami. Ty se nejdříve musí od  stánku na  rukávcích 
vypárat. To přijdou vhod i manželovy ruce. Poté se 3x vyvařují, 
pak škrobí, suší a při žehlení skládají. To se opravdu zapotí. Je 
toho vždy plný hrnec práce.

Další činnost, kterou zvládá, je vázání šátků ke  kroji. 
Dlouhou dobu to zvládaly jen 2 osoby ve  vesnici. Nyní se 
přidává i omladina. Uvazování pentlení pro nevěsty a družice 
to už není její parketa. Na  to máme v  dědině jen paní  
Tinkovou L..

A tím jsem došla k závěru, že je potřeba k této práci tetiček 
najít další pomocné ruce. Připravily jsme pro vás s paní Ježkovou 
na září přednášku o krojích. Tam budete podrobněji seznámeni 
s její prací a prací všech tetiček, které se tomu věnovaly a pokud 
jim síly stačí i věnují. Snad se najdou další ochotní a obětaví 
lidé, které bude práce zajímat a rádi by přidali ruku k dílu, aby 
kroje zůstaly mezi námi a nezanikly.

Tím vás zvu všechny mezi nás, kteří mají vztah k folklóru 
a  tradici, ve  čtvrtek 29. 9. 2016 v  18.00 hodin do  přísálí 
kulturního domu, kde vám bude vše představeno, např. 
jednotlivé části kroje, jejich oblékání, vázání šátku atd.

Jana Fibichrová
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V  roce 2016/2017 nastupuje do  6 tříd na  1. stupni a  8 
na stupni druhém 301 žák. Na 25 prváčků se těšila jejich paní 
učitelka Mgr.  Jana Pacholová. Pro spojené loňské 1. třídy 
se stává novou třídní Mgr.  Blanka Spáčilová. VI. A  povede 
Mgr.  Pavlína Bobčíková a  VI. B Mgr.  Vladislav Vystrčil. 
Po  odchodu Mgr.  Králíkové, Dr.  Dobeše a  Dr.  Leblochové 
přichází na  výuku TV a  Př  Mgr.  Lucie Šišáková a  dalším 
tělocvikářem je Mgr. Igor Hrdlík.

Nejdříve polonéza, přihlášky na  střední školu a  potom 
přijímací zkoušky. Tři nejdůležitější věci, které by měli 
zvládnout naši deváťáci. Jsem přesvědčen, že pokud se budou 
svědomitě připravovat, jejich přání dostat se na  vybranou 
školu, se určitě vyplní. 

Nejen jim, ale i  všem žákům, novým i  starým, z  Boršic 
u  Blatnice, Blatničky, Horního Němčí, Slavkova, Strání, 
Uherského Brodu, Veletin i  Dolního Němčí, všem učitelům 
přeji úspěšný vstup do školního roku 2016/2017.

Takže to byla část personální, nyní materiální. Asi jste 
zaregistrovali, že se opět ve  škole něco opravovalo. Díky 
moudrému rozhodnutí zastupitelů obce došlo ke  splnění 
přání žáků, rodičů i  zaměstnanců školy. Proběhla kompletní 
rekonstrukce sociálního zařízení v hlavní budově ZŠ. Jednalo 
se o  největší zásah do  vnitřního vybavení v  historii budovy. 
Chtěl bych poděkovat firmě SANIZO, která tento nelehký úkol 
splnila. 

Velký dík zaslouží starosta ing.  Hajdůch, náš pan školník 
Růžička a  v  neposlední řadě paní uklízečky, které daly celou 
budovu do pořádku. 

Další novinkou, která se právě nyní instaluje, je  
6 interaktivních tabulí ve  třídách.  Děti v  družině se mohou 
těšit na nový nábytek, který se ve spolupráci se SRPŠ a Nadací 
Ivo Valenty SYNOT podařilo zajistit. 

Mgr. Milan Kvasnička, ředitel 

.   Adaptační kurz žáků 6. ročníku
I v letošním školním jsme pokračovali v tradici Adaptačního 

kurzu pro žáky 6. ročníku. Letos se kurz konal ve  dnech  
5. - 7. 9. 2016 v rekreačním zařízení Slovácký dvůr v Ostrožské 
Nové Vsi. Účastnilo se ho 34 žáků i  se svými tř. učiteli, 
výchovnou poradkyní  a vyučující  etické výchovy.

Absolvování tohoto soustředění poskytlo jedinečnou 
možnost hlouběji se poznat a  stmelit v  rámci třídy. Procesy 
vzájemného poznávání a  sbližování, které ve  škole trvají 
většinou měsíce, bylo možné nastartovat a významně urychlit 
během několika dní.
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Společně jsme prožili aktivity týkající se prohloubení 
vzájemného poznání a  hlubšího poznání učitele, aktivity 
zaměřené na nastartování spolupráce a na řešení konfliktů při 
skupinové práci, na rozvoj důvěry.  Získané zkušenosti budeme 
dále rozvíjet v třídnických hodinách a hodinách etické výchovy.

Mgr. Ľubica Ježková, zástupkyně ŘŠ

Z činnosti ZUŠ…
Na konci školního roku 2015/16 jsme se rozloučili na ZUŠ 

s  vyučující tanečního a  literárně-dramatického oboru Klárou 
Tvrdoňovou, DiS, která u nás působila 5 let a na kterou budeme 
vždy rádi vzpomínat. Přejeme jí hodně úspěchů v další práci 
a  v  umělecké kariéře. Při mateřské dovolené se vrací od  září 
2016 vyučující hry na  kytaru Bc.  Michaela Pavelková, která 
přebírá mimo jiné i výuku souborové hry kytar. 

Nový školní rok 2016/17 jsme zahájili na ZUŠ v počtu 18 
učitelů. V  hudebním oboru budou vyučovat: Mgr.  Lenka 
Bednářová - EKN, klavír; Ludmila Černíčková – kytara; Antonín 
Daníček, DiS. – zobcová flétna, trubka; Bc. Marie Dufková, DiS. 
– kytara;  Dipl. um. Lukáš Frýbort - kytara;  Aneta Gajdůšková, 
DiS. – sólový zpěv, hudební nauka;  BcA. Radek Hais – housle; 
Mgr. Jarmila Hrobařová – EKN, klavír, korepetice; Mgr. Klára 
Kolajová – klavír, EKN, PHV; Mgr. Hana Miklášová – klavír, 
EKN, hudební nauka, hra v  souboru; Markéta Sedláčková, 
DiS. – klavír, EKN, hudební nauka – pobočka Šumice;  Marek 
Teimer – zobcová flétna, EKN – pobočka Vlčnov; Ing. Veronika 
Zaorálková, DiS. – sólový zpěv – pobočka Vlčnov. 

Výtvarný obor bude vyučovat Alena Růžičková. Zcela nově 
přebírá výuku literárně-dramatického oboru Mgr. BcA. Irena 
Cigánková a do tanečního oboru přichází Milina Veprentsová, 
DiS. V  současné době máme téměř naplněnou celkovou 
kapacitu žáků. Otevřeli jsme všechny obory – hudební (141 
žáků), výtvarný (54 žáků), taneční (21 žáků) a  literárně-
dramatický (16 žáků). Zájem o výuku neklesá ani na pobočkách 
v  Horním Němčí (výtvarný obor), Strání (hudební obor), 
Šumicích (hudební obor) a Vlčnově (hudební obor). Nově se 
nám podařilo částečně obnovit pobočku v Boršicích u Blatnice, 
kde bude od září vyučovat hře na housle náš bývalý žák – nyní 
již DiS. - Radim Vojtek.

Rádi bychom pokračovali ve všech osvědčených aktivitách 
a rovněž se zapojili do soutěží vyhlášených MŠMT. Čeká nás 
soutěž ve  hře na  klavír, kytaru, smyčcové nástroje a  rovněž 
soutěžní přehlídka výtvarných oborů. Stále se budeme snažit 
o zvyšování kvality uměleckého vzdělávání.

Za ZUŠ Mgr. Klára Kolajová

Školní družina
Prázdniny plné výletů, koupání, her a  hlavně odpočinku, 

nám utekly jako voda. Čeká nás nový školní rok, který bude 
pro změnu plný učení, povinností a práce.

Pro nás ve  školní družině je důležité, aby se děti naučily 
spolupracovat, pomáhat si, aby u  nás získaly nové kamarády 
a aby si dovedly hrát a spolupracovat s ostatními.
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Mateřská škola
Začal nový školní rok a léto je za námi.
Vstupujeme do  něj s  očekáváním, co nového nás čeká, co 

nám nového přinese. 
Období vstupu do  mateřské školy není pro mnoho 

dětí jednoduchou záležitostí, ale naopak velkým životním 

krokem. Z  bezpečného prostředí domova a  neustálé matčiny 
přítomnosti se musí dítě najednou osamostatnit a  vydat se 
vstříc novým zážitkům. Nová třída, nové hračky, nové paní 
učitelky a  tety uklízečky, to všechno s  sebou přináší různé 
výzvy. Proto bychom chtěli spojit výchovně -vzdělávací oblast 
se sociální adaptací, aby se děti dokázaly přizpůsobit novým 
sociálním podmínkám, zaměřit se na  formování charakteru 
dítěte, objevování světa, komunikaci s vrstevníky i dospělými, 
předcházení konfliktním situacím, budeme děti učit brát 
ohledy a  ctít jeden druhého. Aby byly děti v  mateřské škole 
spokojené, je důležité jim vytvořit ve škole dobré klima a o to 
nám především jde.

Ve  třídách byly během prázdnin zrekonstruovány 
podlahy v  1. a  3. třídě, doplněny hrací kouty na  námětové 
hry. Na  zahradě byly instalovány nové herní prvky, kolotoč, 
houpačky, byla zastřešena pergola, aby ji děti mohly využívat 
i za deštivého počasí. 

Na  tento školní rok je do  mateřské školy zapsáno 97 dětí, 
které se budou vzdělávat ve 4 třídách.

V první až třetí třídě jsou děti rozděleny podle věku v počtu 
28 na  třídu. Ve  čtvrté třídě logopedické je zařazeno 13 dětí 
s vadou výslovnosti. Personální obsazení zůstává nezměněno. 
O děti se bude starat 8 pedagogických pracovnic a 3 provozní 
zaměstnankyně.

Kromě vzdělávání nabídneme dětem i  zájmové aktivity 
zaměřené na  rozvoj motorických, smyslových a  pohybových 
dovedností. Kromě stávajících kroužků – taneční, keramický, 
flétnička, angličtina, grafomotorika, křesťanská výchova, 
moderní tanec, aerobik a zumba jsme připravili od  letošního 
školního roku novinku míčové a  sportovní hry, které budou 
probíhat v  tělocvičně ZŠ ZUŠ pod vedení lektorů kroužky 
Zlín. Nebudou chybět divadelní představení, výlety, exkurze, 
školní besídky, návštěva knihovny, hasičské stanice, mikulášská 
nadílka, vánoční koledování, saunování, plavecký výcvik 
předškoláků, výlety a spousta dalších akcí, o kterých budeme 
pravidelně informovat na webových stránkách školy. 

V  srpnu letošního roku uplynulo 35 let od  otevření naší 
mateřské školy. Při této příležitosti jsme uspořádali pro rodiče 
a  děti zábavné odpoledne na  školní zahradě, které se konalo 
v  sobotu 17. 9. 2016 od  15 hodin. Pro děti a  rodiče byly 
připraveny zábavné hry, soutěže, dětská diskotéka, opékání 
špekáčků, občerstvení.

Našim velkým přáním je, aby se děti i jejich rodiče na naši 
školu těšili, aby děti škola bavila a chodily tam rádi. Budeme 
rádi za nové podněty ke zlepšení naší práce.

Přejeme všem dětem v novém školním roce hodně radosti 
z pěkných zážitků s kamarády a s p. učitelkami.

Kadlčková Eva, ředitelka MŠ

Snažíme se každého pochválit, povzbudit a  umožnit mu 
prožít úspěch a ocenění od kamarádů.
Proto máme odpolední program pro děti, naplánovaný 
do poslední minutky. Každý den se věnujeme něčemu jinému 
např. plavání, tělesná výchova, hudební a dramatická, výchova, 
výtvarná a  pracovní výchova. K  tomu využíváme veškeré 
prostory ve  škole (tělocvična, bazén, hřiště, školní dvůr, 
kuchyňka, taneční sál, …).

Letos navštěvuje ŠD 90 dětí (1. - 5. ročník). Máme tři 
oddělení s  ranním i  odpoledním provozem. Ranní provoz je 
od 6.30 do 7.30 hod., odpolední  11.30- 16.00 hod.            

1. SMAJLÍČKOVÁ DRUŽINA - Synčáková Simona (1. - 3. třída)
2. MOTÝLKOVÁ DRUŽINA   - Tomancová Jiřina   (1. - 3. třída)
3. POHÁDKOVÁ DRUŽINA   - Tomíková Simona  (3. - 5. třída)
Většinou děti navštěvují ŠD pravidelně (každý den), ale 

některé ji využívají pouze několikrát v  týdnu (např. čekání 
na  kroužky). Snažíme se, aby všechny děti, které navštěvují 
ŠD, byly aktivní, plné zájmu a uměly prožívat úspěch a radost. 
Zároveň je učíme, jak se vyrovnat s  prohrou a  případným 
neúspěchem. Pro děti jsme přes prázdniny připravili překvapení 
v  podobě nového nábytku a  žaluzií na  oknech. Prostředí 
školních družin je teď útulné, čisté a pěkně vyzdobené. 

Doufáme, že letošní školní rok bude nejen  pro děti  úspěšný 
a budou se do ŠD těšit stejně, tak jako my. Pamatujte, že hraní je 
pro děti základní činností,  stejně důležitou, jako jídlo a spánek!

Simona Synčáková
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Chovatelé poštovních 
holubů

Závodní  sezóna starých holubů 2016 je již za námi a nebyla 
vůbec lehká, nebo většina závodní sezóny našim holubům 
nepřála nebo měly většinu závodů jižní větry, což to mělo 
za  následek vynaložení více sil a  zároveň jich to hnalo více 
na  sever a  to mělo následek naletění více kilometrů a  větší  
únavu, ale i  přes to se našim chovatelům a  jejich holubům 
dařilo. Chovatel Kadlček Jaroslav má 2. místo ve výkonu za rok 
z 12 umístěnými závody a ze 4 934,31 km, dále ve výkonu za 2 
roky má Kadlček Jaroslav 32. místo a  20 umístěných závodů 
a 7 333,06 km, dále ještě tentýž  chovatel  36. místo 19 závodů 

Knihovna
V pondělí 29. 8. 2016 se uskutečnilo spaní v Místní knihovně 

Dolní Němčí pro účastníky soutěže „OTÁZKA ZA KNIHU“. 
Akce se zúčastnilo jedenáct dětí (soutěžících dětí bylo 20).

Krátce po  šesté hodině večerní se všichni účastníci sešli 
v knihovně, kde je přivítal skřítek Zlomyslník se svými bratry 
Rychlíkem, Pružinkou, Všeználkem a Štístkem. Každý skřítek 
měl pro děti nelehký úkol, které svědomitě a s radostí všechny 
splnily. Děti si se skřítky zahrály společně „A-T kvíz“, „Twister“, 
a také si na dětském hřišti změřily své síly v rychlostním závodu 
na lanových překážkách. Posledním úkolem bylo podniknout 
dobrodružnou cestu za pokladem. Všechny děti byly statečné 
a noční cestu zvládly. Po rozdělení pokladu se malí nocležníci 
uložili ke  spánku a poslechli si pohádku z knížky pana Drdy 
na krásnou dobrou noc mezi knihami.

Ráno se děti po snídani se skřítky rozloučily a slíbily, že je 
brzy zase přijdou navštívit. Tak společně ukončily prázdninový 

čas a  my všichni dětem 
přejeme příjemný vstup 
do nového školního roku.

knihovnice  
Jana Daňková

NK Dolněmčan
Pomalu končí léto a  s  ním i  období prázdnin. A  tak jako 

mají prázdniny děti, i v našem souboru jsme si po červnovém 
Pečení chleba, kde účinkoval i hostující soubor VS Sedmikvítek 
z  Frenštátu pod Radhoštěm, užili letního volna, abychom 
načerpali nových sil a s chutí se pustili do náročných příprav 
dalších akcí. 

Jak určitě všichni víte, v  letošním roce náš soubor slaví 
významné jubileum, a  to krásných 50 let od  založení. Je to 
doba dlouhá a během uplynulých let se v  souboru vystřídalo 
již několik generací. Proto bylo na místě, abychom si ty roky 
minulé společně připomněli.  Poslední srpnový víkend jsme 
se spolu s  bývalými členy souboru a  současnými a  bývalými 
členy DH Dolněmčanka setkali při příležitosti oslavy 50. výročí 
NK Dolněmčan a  140. výročí DH Dolněmčanka u  obecního 
úřadu, kde jsme si připili s panem starostou na další léta naší 
činnosti. Odtud jsme se vydali průvodem na hřbitov, kde jsme 
uctili památku našich zakladatelů a  všech zesnulých členů. 
Následovala slavnostní mše a  celé procesí jsme zakončili 
tancem před kulturním domem. Děkujeme všem, kteří se akce 
zúčastnili. Během podzimu se členové souboru ve spolupráci 
s  ostatními folklorními spolky v  obci zaměří na  přípravu 
samotného výročního programu, který se uskuteční poslední 
listopadový víkend v sále kulturního domu. V rámci nácviku se 
chystáme i na několikadenní soustředění.

Samotný začátek podzimu si užijeme během tradičních 
akcí: Vaření trnek a Slavností vína v Uherském Hradišti. Vaření 
trnek se uskuteční 3. září na Muzeu Na Mlýně pod vedením 
Tetiček.

Srdečně vás zveme na  všechny tyto akce a  těšíme se 
na shledanou. Také připomínáme, že do svých řad stále rádi 
uvítáme nové členy.

Šárka Došková
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10. let výročí otevření místního 
domu s chráněnými byty  

a poskytování Pečovatelské 
služby Dolní Němčí

V  těchto dnech je tomu právě 10 let, kdy byl slavnostně 
otevřen DCHB v  Dolním Němčí a  zároveň s  ním zahájena 
PS DN občanům, kteří jsou závislí na  pomoci druhé osoby, 
a rodina tuto péči již sama  nezvládá.  Potřebnou péči našim 
klientům poskytuje tým odborně vyškolených pracovníků, 
včetně vedoucí a sociální pracovnice, která je proškolena také 
jako krizový intervent. Pečovatelskou službu poskytujeme 
nejen lidem žijícím v  DCHB, ale také ostatním potřebným 
občanům v  obci, v  jejich domácnostech. Za  dobu 10 let naší 
službou prošlo prozatím celkem 125 klientů. Nejstaršímu 
klientovi bylo 97 let, nejmladšímu 38 let. Prvním klientem byla 
p. Halová, od samého počátku, tedy 10 let doposud využívá naší 
službu 6 našich spoluobčanů. Také jsme zde společně oslavili 
diamantovou a perlovou svatbu, ke kulatým narozeninám vždy 
našim klientům popřeje osobně i pan ředitel OCH Uh. Brod. 

Při setkáních se zájemci o  naši službu se často setkáváme 
s dotazy, které napovídají tomu, že lidé často nevnímají rozdíly 
mezi nemocniční péčí, domovem pro seniory a pečovatelskou 
službou. Pojďme si některé rozdíly vysvětlit:

Pečovatelská služba neposkytuje službu v  zařízení sociální 
péče, ale dochází do  domácností obyvatel Dolního Němčí. 
Touto domácností jsou myšleny i  byty v  místním DCHB. 
Z  toho vyplývá, že se tedy nejedná o žádné sociální zařízení, 
ale o sociální byty, které byly našim potřebným spoluobčanům 
pronajaty obcí. Z tohoto důvodu zde není naší službou nastaven 
například režim návštěv, na které se nás často dotazujete. Záleží 
jen na Vás a Vašich blízkých, kteří zde žijí, kdy a v jakou dobu je 
navštívíte. Dobrým zvykem z důvodu bezpečnosti jak obyvatel 
DCHB, tak personálu, který má v místním DCHB zázemí, je 
svou návštěvu ve  večerních hodinách (od  20 hod) nahlásit 
i pracovnici vykonávající noční směnu. 

Někdy se nám také stává, že jsme upozorněni na skutečnost, 
že naše pracovnice nereagují ihned na  telefonické zavolání. 
Zde musíme připomenout, že jsme terénní pečovatelskou 
službou a  naše služby nejsou omezeny pouze na  DCHB, ale 
vyjíždíme nebo vycházíme i  za  klienty mimo tuto budovu, 
do obce. Z tohoto důvodu se může stát, že ne vždy jsme ihned 
k  zastižení. Protože si ale uvědomujeme, že mnoho obyvatel 
DCHB je závislých na naši péči, ihned po návratu se jim vždy 
věnujeme, mnohdy i nad rámec zákonných povinností. 

Oproti domovům pro seniory je základní rozdíl v  placení 
poskytované péče. V  domovech pro seniory dle Zák. č. 
108/2006 Sb. vždy odevzdáte celý PNP a  péče o  Vaši osobu 
nebo Vaše blízké je hrazena z tohoto příspěvku. V pečovatelské 
službě, včetně té naší, dle výše uvedeného zákona, platíte péči 
vždy za konkrétní provedené úkony. Zda tyto úkony zaplatíte 
z  příspěvku na  péči či jiného příjmu, je na  Vás.  Pokud jste 
obyvatel DCHB, nájem za  byt platíte OÚ, naší pečovatelské 
službě zaplatíte pouze za poskytovanou péči a to vždy na základě 
měsíčního vyúčtování, které obdržíte od vedoucí PS. 

Pečovatelská služba také není zdravotní službou. Abychom 
našim klientům podávali ucelený servis, tedy i  potřebnou 
zdravotní péči, spolupracujeme s  Charitní ošetřovatelskou 
službou, kdy zdravotní sestry dochází také do  domácnosti 
našich klientů a poskytují jim potřebnou zdravotní péči, včetně 

umístěných a 7 156,79 km atd. Ve výkonu za život má Kadlček 
Jaroslav 1. místo ze 60 umístěnými  závody a z 23 942,21 km.

Dále jak se umístili naši chovatelé našeho místního spolku 
chovatelů poštovních holubů Dolní Němčí. Naší chovatelé se 
umístili v pásmu 2 do kterého patří náš místní spolek ve kterém 
je 120 chovatelů se umístili následovně: Na  6. místě se umístil 
Ing. Vojtěšek Ladislav, na  9. Místě  Kadlček Jaroslav, na  11. 
místě Kadlček Josef, na  19. místě Dohnal Václav, na  35. místě 
Karafiát Stanislav, na  45. místě Ježek Antonín, na  58. místě 
Jakubčík Petr atd.

Dále jak se umístili naši chovatelé v  celém Oblastním 
sdružení Uh.Hradiště,které má 220 chovatelů. Na  23. místě 
Vojtěšek Ladislav, na  28. místě  Kadlček Jaroslav, na  29. 
místě  Kadlček Josef, na 41. místě  Dohnal Václav, na 82. místě  
Karafiát Stanislav, na  83. místě Ježek Antonín atd. Dále v pořadí 
ročních holubů se umístil na  2. místě  Kadlček Josef. Dále 
v mistrovství  krátkých a středních tratí se umístil Kadlček Josef 
na  15. místě a Kadlček Jaroslav na 26. místě. V Eso MKS tratí 
se umístil Kadlček Jaroslav na 20. místě. Celostátní mistrovství  
KT na 10 místě Kadlček Josef na  24. místě  Kadlček Jaroslav 
a na 25. místě Dohnal Václav. Cel mistr. středních tratí na 15. 
místě  Kadlček Josef a na 29. místě Kadlček Jaroslav. V celostát.
mistrovství ročních holubů na 1. místě Kadlček Josef.

V  super Esu se umístil Kadlček Jaroslav na  36 . místě. 
V olymp.kat. „A „ Kadlček Josef na  21. místě. V olymp.kat. „ B 
„ na 24. místě Kadlček Josef. V olymp.kat. „ D „ Kadlček Josef  
na 35 . místě  a  Kadlček Jaroslav na 56. místě. V olymp.kateg. „ 
G „ Kadlček Josef na  2,  12, 14 a 16. místě. V Intermistrovství 
se umistil Kadlček Josef na 25. místě a Kadlček Jaroslav na 26. 
místě. Ještě nám zbývají závody holoubat, které nám končí  
25. 9. 2016.

To by bylo v  kostce z  naší  závodní činnost Míst.spolku  
chovatelů poštovních holubů Dolní Němčí.

 Za chovatele poštovních holubů, Dohnal Václav

PROVOZNÍ  ČINNOST  NA  
FOTBALOVÉM  STADIONU
Na fotbalovém stadionu je pevně stanovená  provozní  doba  

podle tréninků jednotlivých mužstev, jak žákovských, tak 
dospělých. Jestli  že je stadion uzamčen, je tam zákaz vstupu.  
Z tohoto důvodu  jsme  již vybudovali  v ulici Nivnické  (pod  zdrav. 
střediskem) menší fotbalové hřiště i  s  usazenými brankami,  
a  je možné ho využívat. Další hřiště připravujeme pod ul.  
Na  Kopečku, zde čekáme na  vyřešení vlastnických vztahů  
a rovněž dojde k usazení branek. Takže náhradních prostor  na  
fotbálky  máme celkem dost.

 Josef  Tinka, místostarosta  obce
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Mikulášský  večírek

Perlová  svatba  manželů  Vydržalových 

90.  narozeniny  paní  Krystýnové

80.  narozeniny  paní  Machalové

chystání a  podávání léků. Zaměstnanci pečovatelské služby 
u  svých klientů pouze dohlíží na  pravidelný režim užívání 
medikace předepsané lékaři. 

Pečovatelská služba také proti domovům pro seniory nemá 
možnost dle Zák. o  sociálních službách poskytovat svým 
klientům tzv. aktivizace. To znamená věnovat se různým 
zájmovým činnostem, pořádat pro své klienty kulturní, 
sportovní a společenské akce, doprovázet je při procházkách… 
Protože jsme si ale vědomi, že někteří naši klienti, zejména ti 
imobilní, žijící zejména v DCHB, nemají žádnou jinou možnost 
jak přijít do kontaktu se svým přirozeným prostředím, navázali 
jsme spolupráci s Centrem seniorů, které též spadá pod OCH 
Uh. Brod. Jedná se o aktivizační službu, která je poskytována 
zdarma a  její pracovníci mimo jiné navštěvují i  domy 
s pečovatelskou službou v rámci Uherskobrodska spadající pod 
Oblastní charitu, kde se věnují našim klientům právě v oblasti 
jejich zájmů. Do Dolního Němčí dochází 2 pracovnice každé 
pondělí v odpoledních hodinách. 

Zaměstnání v  pomáhajících profesích je považováno 
za jednu z nejnáročnějších profesí a na pracovníky jsou kladeny 
velmi velké nároky jak  po  stránce fyzické, tak i  psychické. 
Přesto všechno naše pracovnice svou profesi vykonávají rády 
a vnímají ji spíše jako poslání. Mnohdy svůj volný čas obětují 
klientům např. při organizaci různých kulturních akcí, kterými 
se jim snažíme zpestřit denní stereotypy, tradičně se společně 
připravujeme i  na  poklidný adventní čas, kouzlo vánoc. 
Společně zdobíme společné prostory DCHB, místní kapli, 
vánoční stromeček, pečeme cukroví, kterým pak obdaříme 
i imobilní klienty. 

S naší pečovatelskou službou také úzce spolupracuje místní 
MŠ i ZŠ, která si pro naše klienty připravuje pásma k různým 
příležitostem. O vánocích nás také tradičně navštěvuje Mužský 
sbor, který vždy 24. 12. v  odpoledních hodinách před mší 
v místní kapli naše klienty i  zaměstnance potěší repertoárem 
vánočních písní a  koled, každý měsíc jsou v  místní kapli 
pořádány mše.

Závěrem bychom chtěli zdůraznit, že si velmi vážíme důvěry 
našich klientů i  jejich rodinných příslušníků, spolupráce 
místního praktického lékaře a  zdrav. sestry, dále podpory 
obce, dobrovolníků, sponzorů a  vůbec všech, kteří se podílí 
třeba jen maličkostí na uskutečnění poslání naší pečovatelské 
služby. Všem zaměstnancům a to i těm bývalým bychom chtěli 
poděkovat za jejich profesionální, ale přesto lidský přístup, se 
kterým přistupují ke klientům naší pečovatelské služby.  

Bc. Zdena Bartošová, vedoucí PS Dolní Němčí
Mgr. Zita Zemková, sociální pracovnice PS Dolní Němčí

Společné  grilování
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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.

Uzávěrka příštího čísla 
Zpravodaje bude 30. 11. 2016.

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.

Hledám ke  koupi rodinný dům v  Dolním Němčí  
nebo jeho okolí. T: 604 641 463 Nabídněte prosím.

PODĚKOVÁNÍ
Rád bych tímto poděkoval za  záchranu mého 

života Vám, kteří jste dne 10. 7. 2016 zasahovali u  mé 
autonehody. Cítím pokoru, vděčnost, že právě mně byla 
dána „DRUHÁ ŠANCE“ a o to jste se postarali právě Vy.

“Děkuji Jakube Školude, Romane Švestko, Lenko 
Blahůšková, záchranné složky…“ Poděkování patří 
také zdravotnickému personálu NEMUH.

                                                        Kamil Talský a rodiče

Léto ve farnosti
Letní čas je čas prázdnin a  dovolených. Děti si užívají 

školního volna a spolu s rodiči jezdí na dovolenou. 
V  naší farnosti jsme začali letní dobu divadelním 

představením „Víkend s  Bohem“. Velká účast byla známkou 
nádherného zážitku. Dík patří hlavně manželům Zimčíkovým. 
A kdo chtěl prožít Afriku v Dolním Němčí, přišel na vystoupení 
česko-africké vokální skupiny Nsango Malamu do  našeho 
kostela. Nebylo to jen jejich vystoupení, které nás dostalo 
do  horké africké země, ale i  jejich vyprávění s  promítáním 
fotografií a  ochutnávkou konžských jídel. Následující den se 
k této události přidala i děvčata z farnosti, která nám předvedla 
i  něco z  afrických tanců. Tento skvělý zážitek nám  přinesla 
Markéta Debroise (Daníčková), která je patronkou projektu 
Naše děti v Kongu. A těm byl věnován výtěžek z této akce. 

O  letních prázdninách pořádá každoročně naše farnost 
pro děti farní tábor. Letošní se uskutečnil na  Klokočově 
pod vedením skvělé vedoucí Martiny Smetanové, obětavé 
ošetřovatelky Ireny Baroňové a  Pavlíny Bobčíkové, která se 
starala o  sportovní klání a  hudební doprovod. Ruku k  dílu 
taky přidal otec Petr a výborné kuchařky. Dětí bylo jako blech, 
jak se říká, a  práce fůra. Jenže odměnou jsou krásné zážitky 
a spokojené děti s úsměvem na rtech. V červenci se konal také 
krátký ministrantský tábor v  Rychtářově a  tradiční týdenní 
výlet scholy ve Tvarožné. 

Tradicí se již stala i  červencová pouť ke  kapličce Svaté 
Anny a  poslední dobou i  pouť naší farnosti na  Antonínek. 
V  letošním roce, v  Roce milosrdenství, se uskutečnila ještě 
pouť do Krakova, pouť do Rakouska a Světové setkání mládeže 
v Krakově. Těchto poutí se účastnilo několik našich farníků jak 
mladých tak starších. A tím léto ještě nekončí. Několik mladých 
z naší farnosti se připravuje na svátost biřmování, které udělí 
otec arcibiskup Jan Graubner v  neděli 18. 9. 2016 a  potom 
následující víkend proběhne modlitební třídenní Modliteb 
matek. Do přípravy všech akcí se zapojují ruce obětavých lidí 
a těm patří vřelé díky.

A  to už jsme na  konci léta. S  letním časem končí letní 
radovánky a  začíná jiný režim, nejenom u  nás doma, ale 
i ve farnosti.

 Jana Fibichrová

Výlet  scholy  Nekonečno

INZERCE

Opět Mistryní  
České republiky

Dne 9. - 11. 9. 2016 se v Plzni - Lozby konalo Mistrovství 
České republiky 2016 v  kulových zbraních. Této soutěže se 
zúčastnila  i  Veronika Smetanová z  Dolního Němčí. Závodí  
za Sportovně střelecký klub Nivnice, pro který získala v tomto 
závodě titul Mistra České republiky ve  střelbě z  malorážky 
na 50 metrů v kategorii žen. 
Gratulujeme a přejeme i nadále hodně střeleckých úspěchů.
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w w w . v r a t a n a p o v e l . c z

DOBRÁ CENA DĚLÁ DOBRÁ VRATA 

MONTUJEME KVALITNÍ, VYSOCE FUNKČNÍ VRATA A BRÁNY,
KTERÉ SPLŇUJÍ NEJVYŠŠÍ STANDARDY KVALITY.

U Stadionu 824, 687 62   Dolní Němčí
Antonín Světinský Bc. Libor Stojaspal 

+420 777 730 605, info@vratanapovel.cz

Projekty a konzultace

TŘÍDĚNÍ  ODPADŮ  V  OBCI
V měsíci srpnu bylo po obci  rozmístněno celkem 8 modrých kontejnerů na  třídění papíru. Kontejnery mají sloužit  k odložení, 

jak kartonového papíru, tak i  letáků a ostatního papírového odpadu. Do kontejnerů nepatří různé plastové pytle a ani jiný 
odpad, jak se nám to bohužel v poslední době stává. Myslím si, že by jsme si toto mohli pohlídat všichni, protože jsou to peníze 
nás všech, které za odpady platíme. Snažme se, pokud možno, třídit všechen odpad a tím snížit náklady pro obec, ale i pro všechny 
spoluobčany. 

Dále byly rozmístněny dva kontejnery na různé ošacení u kulturního domu a na Výsluní II. Při naplnění některého z nich je 
možno převést oděvy do dalšího již zmíněného kontejneru. 

Je to pouze na nás, jak budeme odpady třídit. Myslím si, že náš sběrný dvůr ve dvoře obecního úřadu nám může leckterá obec 
závidět a chtěl bych touto cestou poděkovat všem občanům, kteří řádně třídí a tím nám nevznikají žádné černé skládky v obci 
a ani za obcí.

Josef Tinka, místostarosta obce

Toto  vše  bylo  nalezeno  v  modrém  kontejneru
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Vývoj zástavby na venkově souvisí s celkovým vývojem společ-
nosti. Zemědělská vesnice je minulostí. Počet zemědělců se 
rapidně snížil. Změnila se pracovní náplň obyvatelstva i život-
ní styl. Samozásobitelství téměř vymizelo, počet domácích zví-
řat klesl a potraviny se kupují.

Přestavba historických center vesnic Jan Kruml

Osobní automobily se staly běžným dopravním prostředkem, počítače 
se rozšířily do každé rodiny, mobilní telefon má každý. Otevřel se nám 
svět, naše děti a vnuci pracují, či studují ve světě, jsme rovnoprávnou 
součástí Evropy.
Požadavky na standard a kvalitu bydlení se zvýšily. Venkovské stavby 
se mění a s nimi se mění i ráz vesnic. Domy se adaptují, či se nově 

1. Dům je po celkové a příkladné rekonstrukci. Byl zateplen bezkon-
taktním zateplovacím systémem s okenním ostěním z prefabrikova-
ných prvků. Původní bosáž byla obnovena.

přestavují. U vesnic vznikají areály novostaveb i průmyslové zóny. Pod-
statně se zlepšila technická infrastruktura, i čistota. Zvýšila se život-
ní úroveň obyvatel.

Podívejme se stručně na vývoj jihomoravské vesnice. Její charakter 
je převážně dán řadovou zástavbou bývalých selských usedlostí, kte-
ré tvoří jádro obcí. Tato tradiční zástavba však velmi dobře vyhovuje 
i soudobým požadavkům na bydlení, zejména proto, že skýtá intimitu 
dvora, či atria. Postupně jsou jádra vesnic přestavována v různé kva-
litě. Velmi často se provádí potřebné zateplení budov, při kterém jsou 
stavební detaily a původní členění odstraněny. Plocha průčelí bývá po-
ložena jednobarevně, leckdy s výraznými, až křiklavými barvami pro 
venkovské prostředí nevhodnými.

2. Zateplený tradiční dům v Podluží je vzácným příkladem zachování 
původního rázu, i když nová okna mají jiný tvar i rozměry. Projevuje se 
zde vztah majitele k svému dědictví, ale i k obci.

3. Běžný selský dům byl upravován již dříve, 
místo dvou úzkých oken bylo vloženo jedno 
trojdílné. V současné době byl zateplen mono-
tónně v jedné barvě, bez ostění a bez dalších 
prvků lidového tvarosloví, s novými plastovými 
okny. Celkový ráz budovy však zůstal původní.

4. Rekonstruovaný dům také ponechává pů-
vodní tvar budovy. Je zateplený bez tektonic-
kého členění, uplatňuje však krátkodechý no-
vodobý výtvarný projev.

5. Zateplený patrový dům je příkladem nevy-
rovnaně řešeného a barevně výrazného průčelí.

6. Přestavba selské usedlosti se střešními ar-
kýřovými okny, ocelovými sloupy u vstupu 
a obloukovými plastovými okny v centru obce 
je slušně řečeno odvážná.

7. V místě řadového domu byla postavena pa-
trová novostavba s plochou střechou. Od obou 
sousedů se odskokem izoluje a k prostředí po-
strádá citlivost.

8. Vliv architekta Hundertwassera na výtvarné 
pojednání průčelí se projevuje i u nás.

48 č.4/2014
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venkovské stavby

Kamenné předzahrádky

Změnila se také vesnická zeleň ve veřejných prostranstvích, ale i v za-
hradách u domů. Věnujme se nyní jen předzahrádkám. U domů bývaly 
sázeny lípy, aby chránily dům před bleskem a zejména ovocné stromy. 
Dávaly ovoce i křížaly, ale měly nevýhodu: padalo z nich listí! Již za mi-
nulého režimu se kácely a místo nich se začaly vysazovat jehličnany, 
stříbrné smrky, polehavé jalovce, thuje, konifery. Tradiční venkovské 
květiny a léčivky počaly mizet a s nimi dřevěná oplocení. Nahrazovaly 
je ploty z různých materiálů, ale i živé ploty. V oknech se rozšířily truh-
líky plné pelargonií a v zahrádce novodobé květiny, svědčící o péči by-

dlících. Také mnohé obce o své prostředí dbají a některé si organizují 
soutěž o nejkrásnější zahrádku, dokonce i o nejhezčí okno! To lze jen 
chválit a dávat za příklad.
V předzahrádkách však nastává nový směr: doba kamenná. Ta nevyža-
duje pletí a zalévání. Před pár lety se kamenná předzahrádka - inspiro-
vaná japonskou zahradou - vyskytla jen ojediněle. Dnes se však z ka-
menných zahrad stala móda. Realizují ji firmy zahradních architektů. 
Podívejme se jak vypadají ve vesnicích jižní Moravy!

arch. Jan Kruml
Spolek pro obnovu venkova

1a. Vesnice většinou přetékají květinami a pěstovanou zelení. Zeleň 
dotváří charakter vesnice.

1 b. K venkovskému domu patří lavička. Umožňuje důležitou potřebu: 
povykládat si se sousedy.

2. Jedna s prvních kamenných zahrad se ob-
jevila u přestavěného selského domu ve ves-
nici s velkou národopisnou tradicí.

3. Hlavní plochu kamenné předzahrádky tvo-
ří oblázky, mezi nimiž je pás mulče s jehlič-
nany.

4. K přestavěnému a zateplenému domu je 
položena kamenná zahrádka ze silničního 
štěrku.

5. Veliký a hladký kámen musel být objeven 
a přivezen zdaleka.

6. V úrodné nížině je skalnatá stráň novinkou. 7. Velké kameny jsou zde základem architek-
tonického návrhu předzahrádky.

49č.4/2014
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Slavnostní  otevření  dětského  hřiště

Světové  setkání  mládeže  Krakov

140. výročí  dechové  hudby  Dolněmčanka 

Vítání  občánků

Sv. biřmování
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