Vážení spoluobčané,
letošní jaro je už tady i podle kalendáře, ale ve skutečnosti
začalo mnohem dříve, neboť letošní zima jaksi zapomněla přijít.
Zastupitelstvo obce pro tento rok naplánovalo další akce,
jejichž realizací chceme přispět k dalšímu zlepšení kvality života
v naší obci.
Jako první začne od 1. dubna stavba cyklostezky do Nivnice,
s termínem dokončení 30. 6. 2014. Na tuto stavbu naváže od
15. dubna oprava silnice II/490 do Nivnice. Od tohoto dne do
konce stavby (plánovaný je listopad tohoto roku) bude na
silnici zákaz vjezdu vozidel nad 7,5 t a ostatní provoz bude řízen
kyvadlově semafory. Úplná uzavírka silnice bude pak od 1. 7. do
31. 8. 2014. Protože práce na obou stavbách budou probíhat
současně a bude zde velký pohyb techniky, žádám všechny
řidiče o zvýšenou opatrnost a trpělivost při průjezdu celým
opravovaným úsekem. Objížďka na Uh. Brod povede přes Hluk
a Vlčnov.
Od května zahájíme práce na úpravách hřbitova. Součástí
prací bude odvodnění, jehož účelem bude snížit hladinu
spodních vod alespoň v okolí hlavních chodníků a zamezit
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jejich průsaku na povrch v uličkách mezi hroby. Dále bude
provedena nová zámková dlažba na celém hřbitově. Nově bude
postavena obvodová zídka od márnice až po kapličku včetně
nové vstupní brány a branky u márnice. Bude vybudována
druhá polovina opěrné stěny oddělující dolní část hřbitova
a provedeny stavební úpravy kapličky a márnice.
V květnu plánujeme zahájit práce na rekonstrukci
komunikace a přeložce části kanálu v ul. Polní. Do konce června
proběhne výstavba vodovodu v ulici Na Okluku od dvora
obecního úřadu po ul. Zahradní.
V pozemkových úpravách proběhlo v únoru projednání
návrhu nového uspořádání pozemků s jejich vlastníky.
V polovině dubna se uskuteční další jednání, kam budou
pozváni už pouze ti, kteří měli připomínky k novému uspořádání
nebo se nezúčastnili předchozího projednání. Územní plán by
měl být předložen k veřejnému projednání do konce června.
Přeji Vám všem krásné jaro a pěkné velikonoční svátky.
Ing. František Hajdůch, starosta obce
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Z jednání Rady obce
Anonymizace provedena v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb.

Usnesení
z 60. schůze Rady obce Dolní Němčí, konané dne
26. listopadu 2013 v kanceláři obecního úřadu.
Usnesení č. 60/2013/01
Rada obce Dolní Němčí schvaluje L. L., finanční příspěvek
ve výši 2.000,- Kč na úhradu nákladů spojených s účastí J. M.
na mistrovství světa v tancích, které se bude konat v roce 2014
v Litvě a Rakousku.
Usnesení č. 60/2013/02
Rada obce Dolní Němčí schvaluje zařazení žádosti paní B. Z.,
Strání – Květná, o pronájem bytu v domě s chráněnými byty
do seznamu žadatelů.
Usnesení č. 60/2013/03
Rada obce Dolní Němčí schvaluje panu S. T. Dolní Němčí,
výpůjčku kulturního domu k pořádání hudebního večera pod
názvem ROBfest, který se bude konat 22. března 2014.
Usnesení č. 60/2013/04
Rada obce Dolní Němčí povoluje společnosti STARDURST
electronic a.s., Praha 8, provoz výherních hracích přístrojů
Feeling hot 750, výr. číslo 470913 a Hot Joker 750, výr. číslo
542770 v provozovně Tipsport Bar, Dolní Němčí na období
od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014.
Usnesení č. 60/2013/05
Rada obce Dolní Němčí schvaluje společnosti Všeobecná
zdravotní pojišťovna České republiky, Regionální pobočka
Ostrava, pobočka Moravskoslezský, Olomoucký a Zlínský kraj,
Sokolská třída 1/267, Ostrava, pronájem zasedací místnosti
v budově Obecního úřadu Dolní Němčí, Nivnická č.p. 82,
na dobu od 1. 1. 2014 do 31. 6. 2014 za cenu 100,- Kč/měsíc.
Usnesení č. 60/2013/07
Rada obce Dolní Němčí schvaluje pronájem bytu č. 102 v domě
s chráněnými byty, Školní č.p. 888, Dolní Němčí, paní M. C.,
Dolní Němčí, s platností od 1. prosince 2013 za cenu 45,- Kč/
m2 plus úhrada za elektřinu, vodu a topení, společnou úhradu
za výtah, přívod televizního signálu, vytápění a osvětlení
společných prostor.
Usnesení č. 60/2013/08
Rada obce Dolní Němčí schvaluje uzavření Mateřské školy,
Dolní Němčí, okres Uherské Hradiště, v době od 23. prosince
2014 do 3. ledna 2014, včetně.
Usnesení č. 60/2013/09
Rada obce Dolní Němčí schvaluje výjimku z počtu dětí
v Mateřské škole, Dolní Němčí, okres Uherské Hradiště,
ve školním roce 2013/2014. Mění se počet dětí na 92.
Usnesení č. 60/2013/10
Rada obce Dolní Němčí schvaluje Smlouvu o právu umístit
a provést stavbu vodovodní, kanalizační a plynovodní přípojky
na obecní pozemek parcelní číslo 777/20 v katastrálním
území Dolní Němčí k plánované novostavbě rodinného domu
pana M. Z., Dolní Němčí, na pozemku parcelní číslo 472/8
v katastrálním území Dolní Němčí.
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Usnesení č. 60/2013/11
Rada obce Dolní Němčí schvaluje zařazení žádosti dechové
hudby Dolněmčanka o finanční podporu z rozpočtu obce Dolní
Němčí v roce 2014 ve výši 20.000,- Kč na nákup hudebních
nástrojů, notového materiálu a na opravu hudebních nástrojů,
do seznamu žadatelů.
Usnesení č. 60/2013/13
Rada obce Dolní Němčí schvaluje starostovi obce Dolní Němčí,
proplacení 5 dnů dovolené za rok 2012 ve výplatě za měsíc
listopad 2013.
Usnesení č. 60/2013/14
Rada obce Dolní Němčí schvaluje žádost o prominutí platby
nájemného od pana A. R. nájemníka bytu v bytovém domě
č.p. 656 v ul. Vinohradská, Dolní Němčí. za dobu, kdy nemohl
byt užívat v důsledku provádění jeho stavebních úprav. Stejný
postup bude uplatněn i u dalších nájemníků rekonstruovaných
bytů mimo ty, kterým bylo poskytnuto náhradní bydlení
na náklady obce.
Usnesení č. 60/2013/15.1
Rada obce Dolní Němčí doporučuje Zastupitelstvu obce Dolní
Němčí schválit prodej obecního pozemku dle GP pro rozdělení
pozemků č. 1030-276/2013 parcelní číslo 1065/79 o výměře 223
m2, v katastrálním území Dolní Němčí, z toho 65 m2 za cenu
stavebního pozemku ve výši 110,- Kč/m2 a zbytek tj. 158 m2
za cenu 50,- Kč/m2 panu M. P., Dolní Němčí. Kupující dále
uhradí náklady za vypracování geometrického plánu, kupní
smlouvy advokátní kanceláří a poplatek za vklad do katastru
nemovitostí.
Usnesení č. 60/2013/15.2
Rada obce Dolní Němčí doporučuje Zastupitelstvu obce
Dolní Němčí schválit prodej obecního pozemku dle GP pro
rozdělení pozemků č. 1030-276/2013 parcelní číslo 1065/78
v katastrálním území Dolní Němčí o výměře 682 m2 za cenu
50,- Kč/m2 paní J.K., Dolní Němčí. Kupující dále uhradí náklady
za vypracování geometrického plánu, kupní smlouvy advokátní
kanceláří a poplatek za vklad do katastru nemovitostí.
Usnesení č. 60/2013/15.3
Rada obce Dolní Němčí doporučuje Zastupitelstvu obce Dolní
Němčí schválit prodej obecního pozemku dle GP pro rozdělení
pozemků č. 1012-289/2013 parcelní číslo st. 1164 o výměře
27 m2, v katastrálním území Dolní Němčí, který je zastavěný
kioskovou trafostanicí VN/NN v ul. Krátká, společnosti E.ON
Distribuce, a.s., České Budějovice, za cenu 500,- Kč/m2.
Kupující dále uhradí náklady za vypracování geometrického
plánu, kupní smlouvy advokátní kanceláří a poplatek za vklad
do katastru nemovitostí.
Usnesení č. 60/2013/16
Rada obce Dolní Němčí doporučuje Zastupitelstvu obce Dolní
Němčí schválit nákup pozemků v katastrálním území Dolní
Němčí, jehož seznam je uveden v příloze tohoto usnesení,
za bonitní cenu jednotlivých pozemků. Veškeré náklady
za nákup pozemků bude hradit obec Dolní Němčí.
Usnesení č. 60/2013/17
Rada obce Dolní Němčí doporučuje Zastupitelstvu obce Dolní
Němčí schválit změnu č. 6 rozpočtu obce Dolní Němčí za rok
2013 dle přílohy tohoto usnesení.
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Usnesení č. 60/2013/18
Rada obce Dolní Němčí doporučuje Zastupitelstvu obce Dolní
Němčí schválit rozpočet obce Dolní Němčí za rok 2014 dle
přílohy tohoto usnesení.
Usnesení č. 60/2013/19
Rada obce Dolní Němčí doporučuje Zastupitelstvu obce Dolní
Němčí schválit program 16. zasedání Zastupitelstva obce Dolní
Němčí dle přílohy tohoto usnesení.
Usnesení č. 60/2013/20
Rada obce Dolní Němčí doporučuje Zastupitelstvu obce
Dolní Němčí schválit Dohodu o společném postupu přípravy
a realizaci stavby „Silnice II/490: Nivnice – Dolní Němčí“
č. 164/13 s Ředitelstvím silnic Zlínského kraje, příspěvková
organizace, K majáku 5001, Zlín.
Usnesení č. 60/2013/21
Rada obce Dolní Němčí schvaluje úhradu víceprací na akci
„Bytový dům č.p. 656 – rekonstrukce vytápění“ firmě Antonín
Pavelka, vodo – topo – plyn, Vlčnov, ve výši 24.326,- Kč, včetně
DPH.
Usnesení č. 60/2013/22
Rada obce Dolní Němčí schvaluje navýšení příspěvku rodičům
při narození dítěte na 3.000,- Kč, bez dalšího navyšování
v případě více dětí v rodině, s platností od 1. ledna 2014.
Usnesení č. 60/2013/24
Rada obce Dolní Němčí schvaluje cenovou nabídku společnosti
Florstyl s.r.o., Kunovice za vypracování projektové dokumentace
na akci „Úpravy zahrady MŠ Dolní Němčí v přírodním stylu“
ve výši 55.000,- Kč bez DPH.
Usnesení č. 60/2013/25
Rada obce Dolní Němčí schvaluje vícepráce na stavbě
„Rekonstrukce bytového domu č.p. 656 v Dolním Němčí
ve výši 592.735,- Kč bez DPH a nový termín dokončení stavby
do 25.11.2013.
Usnesení č. 60/2013/26
Rada obce Dolní Němčí schvaluje vícepráce na stavbě
„Zateplení hasičské stanice Dolní Němčí“ ve výši 719.459,- bez
DPH.
Usnesení
z 61. schůze Rady obce Dolní Němčí, konané dne
27. listopadu 2013 v kanceláři obecního úřadu.
Usnesení č. 61/2013/01
Rada obce Dolní Němčí rozhodla odložit rozhodnutí
o proplacení měsíční odměny za nevyčerpanou dovolenou
za rok 2013 v počtu 10 dnů místostarostovi obce Dolní Němčí.
Usnesení č. 61/2013/02
Rada obce Dolní Němčí schvaluje za vítěze výběrového řízení
na akci „Cyklostezka Nivnice – Dolní Němčí, úsek Dolní
Němčí“ společnost Skanska a.s., divize Silniční stavitelství,
Náměstí Míru 709, 686 25 Uherské Hradiště, s cenovou
nabídkou ve výši 4.919.365,- Kč bez DPH a pověřuje starostu
obce a místostarostu obce k podpisu smlouvy o dílo.
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Usnesení
z 62. schůze Rady obce Dolní Němčí, dne
19. prosince 2013 v kanceláři obecního úřadu.
Usnesení č. 62/2013/01
Rada obce Dolní Němčí schvaluje vyvěšení záměru na prodej
obecního pozemku parcelní číslo 1285/1 v katastrálním
území Dolní Němčí o výměře 4,0 m2, který vznikl oddělením
z pozemku parcelní číslo 1285/10 v katastrálním území Dolní
Němčí, dle GP pro oddělení parcel č. zakázky 119 924 – 696a
ze dne 20.12.1989.
Usnesení č. 62/2013/02
Rada obce Dolní Němčí schvaluje zařazení žádosti Mysliveckého
sdružení LANKA Dolní Němčí do seznamu žadatelů.
Usnesení č. 62/2013/03
Rada obce Dolní Němčí schvaluje vyvěšení záměru na výpůjčku
části obecních pozemků parcelní číslo PK 1292/5 a PK
1291/18 v katastrálním území Dolní Němčí, který je oplocen
a rozprostírá se kolem myslivecké chaty postavené na pozemku
st. 932 v katastrálním území Dolní Němčí.
Usnesení č. 62/2013/04
Rada obce Dolní Němčí schvaluje pronájem kulturního domu
Mysliveckému sdružení LANKA Dolní Němčí k pořádání
Okresní chovatelské přehlídky trofejí zvěře spárkaté ulovené
za rok 2013 ve dnech 6. – 9. března 2014 za cenu 2.000,- Kč
za celou dobu užívání.
Usnesení č. 62/2013/05
Rada obce Dolní Němčí schvaluje zařazení žádosti paní J.
K.,Dolní Němčí a pana M. R., Nivnice o pronájem bytu v půdní
vestavbě ZŠ a ZUŠ v Dolním Němčí do seznamu žadatelů.
Usnesení č. 62/2013/06
Rada obce Dolní Němčí schvaluje výpůjčku prostorů Muzea
Na Mlýně Občanskému sdružení národopisný krúžek
Dolněmčan, Dolní Němčí, za účelem uspořádání vánočního
koledování v neděli 22. prosince 2013.
Usnesení č. 62/2013/07
Rada obce Dolní Němčí schvaluje Římskokatolické farnosti
Dolní Němčí, Kostelní č.p. 34, Dolní Němčí výpůjčku kulturního
domu k uspořádání akce „Žehnání vína“ 27. prosince 2013.
Usnesení č. 62/2013/08
Rada obce Dolní Němčí schvaluje přesunutí vyúčtování
finanční částky ve výši 100.000,- Kč, poskytnuté farnosti Dolní
Němčí na údržbu kostela v roce 2013, do roku 2014.
Usnesení č. 62/2013/09
Rada obce Dolní Němčí neschvaluje poskytnutí finančního
příspěvku CENTRU PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ
ZLÍNSKÉHO KRAJE – Uh. Hradiště na činnost v roce 2014.
Usnesení č. 62/2013/10
Rada obce Dolní Němčí schvaluje zařazení žádosti paní R. D.,
USA, o pronájem bytu v domě s chráněnými byty do seznamu
žadatelů.
Usnesení č. 62/2013/11
Rada obce Dolní Němčí povoluje společnosti Auto Games
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a.s., V potočkách 1020/6, 143 00 Praha – Modřany, provoz
VHP Joker Classic, výr. č. AJC31118308 a Video Games výr. č.
AVG31118333 v restauraci Na Mlýně na dobu od 1. ledna 2014
do 31. prosince 2014.
Usnesení č. 62/2013/12
Rada obce Dolní Němčí schvaluje Mateřské škole, Dolní Němčí,
okres Uherské Hradiště, přijetí účelového sponzorského daru
v celkové výši 28.000,- Kč.
Usnesení č. 62/2013/13
Rada obce Dolní Němčí povoluje společnosti Štístko, a.s.,
V Potočkách 1020/6, 143 00 Praha – Modřany, provoz VHP
EMOTION 750, výr. číslo AEG11219334 v provozovně Devil
Music bar, Hlucká č.p. 108, Dolní Němčí, na dobu od 1. ledna
2014 do 31. prosince 2014..
Usnesení č. 62/2013/14
Rada obce Dolní Němčí schvaluje odměnu ředitelce Mateřské
školy, Dolní Němčí.
Usnesení č. 62/2013/15
Rada obce Dolní Němčí schvaluje odměnu řediteli Základní
školy a Základní umělecké školy, Dolní Němčí.
Usnesení č. 62/2013/16
Rada obce Dolní Němčí schvaluje cenovou nabídku ve výši
52.550,- Kč Ing. A K. , projektování staveb, Dolní Němčí,
za vypracování projektové dokumentace na akci „Stavební
úpravy hřbitova Dolní Němčí“, stavební objekty SO 01.1 –
Zděný plot, SO 01.2 – Stavební úpravy kapličky, SO 01.3 –
Stavební úpravy márnice, SO 01.4 – Opěrná zídka, SO 01.5 –
Kovaná vstupní brána.
Usnesení č. 62/2013/17
Rada obce Dolní Němčí schvaluje cenovou nabídku ve výši
55.660,- Kč, včetně DPH, Ing. J. K., Uherský Brod 3 – Těšov,
za vypracování projektové dokumentace na akci „Stavební
úpravy hřbitova Dolní Němčí“, stavební objekt SO 02 –
Zpevněné plochy.
Usnesení č. 62/2013/18
Rada obce Dolní Němčí schvaluje cenovou nabídku ve výši
58.685,- Kč, včetně DPH, Ing. M. M. – VH-MAC, Uherské
Hradiště za vypracování projektové dokumentace na akci
„Stavební úpravy hřbitova Dolní Němčí“, stavební objekt SO
04 – Odvodnění území.
Usnesení č. 62/2013/19
Rada obce Dolní Němčí schvaluje Kupní smlouvu č. V1007414
o dodávkách kovového odpadu v roce 2014 se společností
METALŠROT Tlumačov a.s..
Usnesení č. 62/2013/20
Rada obce Dolní Němčí schvaluje cenovou nabídku ve výši
55.000,- Kč, bez DPH, společnosti FLORSTYL s.r.o., Panská
25, 686 04 Kunovice, za vypracování projektové dokumentace
na akci „Úprava zahrady MŠ Dolní Němčí v přírodním stylu“.
Usnesení č. 62/2013/21
Rada obce Dolní Němčí schvaluje úpravu rozpočtu obce Dolní
Němčí za rok 2013 dle přílohy tohoto usnesení.
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Usnesení
z 63. schůze Rady obce Dolní Němčí, konané dne
23. ledna 2014 v kanceláři obecního úřadu.
Usnesení č. 63/2014/01
Rada obce Dolní Němčí schvaluje program 63. schůze Rady
obce Dolní Němčí dle seznamu.
Usnesení č. 63/2014/02
Rada obce Dolní Němčí schvaluje vyvěšení záměru na prodej
části pozemku PK 1065/1, který leží na levém břehu potoka
Okluky v katastrálním území Dolní Němčí mezi parcelami
2276/126 – vodní tok a 1055 – orná půda o výměře cca 1005,00
m2.
Usnesení č. 63/2014/03
Rada obce Dolní Němčí rozhodla nevyhovět žádosti Spolku
Lungta, Dlouhá 2, 110 00 Praha, a nevyvěsí tibetskou vlajku
na budově obecního úřadu dne 10. března 2014.
Usnesení č. 63/2014/04
Rada obce Dolní Němčí schvaluje pronájem kulturního domu
SRPŠ při ZŠ a ZUŠ Dolní Němčí k pořádání Rodičovského
plesu v sobotu 24. ledna 2015.
Usnesení č. 63/2014/05
Rada obce Dolní Němčí schvaluje ZO ČZS Dolní Němčí
výpůjčku KD k pořádání Velikonoční výstavy dne 13. 4. 2014
a degustaci vína dne 11. 5. 2014. Za pronájem kulturního domu
dne 17. 5. 2014 k pořádání Koštu vína uhradí částku ve výši
2.000,- Kč.
Usnesení č. 63/2014/06
Rada obce Dolní Němčí schvaluje zařazení žádosti Mužského
pěveckého sboru „Dolněmčané“ o finanční příspěvek
na činnost v roce 2014 do seznamu žadatelů.
Usnesení č. 63/2014/07
Rada obce Dolní Němčí schvaluje zařazení žádosti ZO ČCHPH
Dolní Němčí o poskytnutí veřejné finanční podpory na rok
2014 ve výši 10.000,- Kč do seznamu žadatelů.
Usnesení č. 63/2014/08
Rada obce Dolní Němčí ukládá starostovi obce zajistit
písemnou dohodu mezi nájemcem restaurace Na Mlýně
a provozovnou výrobny vdolečků o vzájemném vypořádání
ve věci neoprávněného odběru elektrické energie chladícím
zařízením restaurace Na Mlýně.
Usnesení č. 63/2014/09
Rada obce Dolní Němčí neschvaluje zařazení území vedle
řadových garáží v ul. Na Kopečku do návrhu nového územního
plánu obce Dolní Němčí, jako území pro stavbu řadových
garáží.
Usnesení č. 63/2014/10
Rada obce Dolní Němčí schvaluje pronájem bytu č. 313a
v domě s chráněnými byty Dolní Němčí, paní B. H., Uherské
Hradiště, s platností od 27. ledna 2014.
Usnesení č. 63/2014/11
Rada obce Dolní Němčí schvaluje zařazení žádosti paní
Dolněmčanský zpravodaj

M. K., Dolní Němčí, o pronájem bytu v domě s chráněnými
byty Dolní Němčí, do seznamu žadatelů.

a zpracování knihovního fondu s Knihovnou Bedřicha
Buchlovana Uherské Hradiště.

Usnesení č. 63/2014/12
Rada obce Dolní Němčí schvaluje zařazení žádosti pana A.
K., Dolní Němčí, o pronájem bytu v domě s chráněnými byty
Dolní Němčí, do seznamu žadatelů.

Usnesení č. 63/2014/23
Rada obce Dolní Němčí schvaluje zařazení žádosti Českého
klubu nedoslýchavých HELP, Uherský Brod, o finanční
příspěvek na činnost v roce 2014 do seznamu žadatelů.

Usnesení č. 63/2014/13
Rada obce Dolní Němčí schvaluje zařazení žádosti Ženského
pěveckého sboru „Tetičky“ o finanční příspěvek na činnost
v roce 2014 do seznamu žadatelů.

Usnesení č. 63/2014/25
Rada obce Dolní Němčí schvaluje prominutí dluhu ve výši
887,- Kč paní E. K., který zůstal za pronájem bytu č. 1 v bytovém
domě č.p. 589 v ul. Vinohradská.

Usnesení č. 63/2014/14
Rada obce Dolní Němčí schvaluje vyvěšení záměru
na prodej obecních pozemků parcelních čísel st. 932 a st. 933
v katastrálním území Dolní Němčí, které jsou v současné
době zastavěny myslivnou a odchovnou bažantů v areálu
Mysliveckého sdružení LANKA Dolní Němčí.

Usnesení č. 63/2014/26
Rada obce Dolní Němčí schvaluje pronájem bytu č. 107 v domě
s chráněnými byty, Dolní Němčí, paní M.S., Pitín, Bojkovice
s platností od 1. února 2014.

Usnesení č. 63/2014/15
Rada obce Dolní Němčí neschvaluje směnu obecního pozemku
parcelní číslo KN 1085/5 o výměře 3 666,00 m2 v katastrálním
území Dolní Němčí za pozemek parcelní číslo PK 1982/14
o výměře 3 439,00 m2, jehož vlastníkem je Ing. E. H., Dolní
Němčí.
Usnesení č. 63/2014/16
Rada obce Dolní Němčí schvaluje vyvěšení záměru na pronájem
objektu garáží na pozemku parcelní číslo 1151 v katastrálním
území Dolní Němčí.
Usnesení č. 63/2014/17
Rada obce Dolní Němčí schvaluje Dodatek pro rok 2014
ke smlouvě o svozu a uložení komunálního odpadu na skládku
se společností Rumpold UHB, s.r.o., Uherský Brod.
Usnesení č. 63/2014/18
Rada obce Dolní Němčí schvaluje Smlouvu o smlouvě budoucí
o zřízení věcného břemene s panem M. K., Dolní Němčí,
týkající se umístění části vodovodu na jeho pozemku parcelní
číslo 1125/1 v katastrálním území Dolní Němčí.
Usnesení č. 63/2014/19
Rada obce Dolní Němčí schvaluje písemnou výzvu na stavbu
„Dolní Němčí, ul. Na Okluku – vodovod“, zadávací
dokumentaci pro veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební
práce a oslovení tří následujících firem: TUFÍR, spol. s r.o.,
Na Drahách 881, 686 01 Kunovice. Vodohospodářské stavby
Javorník – CZ s.r.o., Benátky 17, 698 01 Veselí nad Moravou.
VHS plus, Vodohospodářské stavby s.r.o., tř. Masarykova 1197,
698 00 Veselí nad Moravou.
Usnesení č. 63/2014/20
Rada obce Dolní Němčí schvaluje cenovou nabídku firmy
HOUSER projekty, Ing. arch. Z. M., Uh. Ostroh ve výši 18.200,Kč bez DPH za vypracování studie interiérového řešení obřadní
síně v budově Obecního úřadu Dolní Němčí..
Usnesení č. 63/2014/22
Rada obce Dolní Němčí schvaluje Přílohu č. 1/2014 ke Smlouvě
o poskytování regionálních služeb v oblasti doplňování
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Usnesení
z 64. schůze Rady obce Dolní Němčí, konané dne
13. února 2014 v kanceláři obecního úřadu.
Usnesení č. 64/2014/01
Rada obce Dolní Němčí schvaluje program 64. schůze Rady
obce Dolní Němčí.
Usnesení č. 64/2014/02
Rada obce Dolní Němčí schvaluje zařazení žádosti Klubu
stolního tenisu Dolní Němčí,
o příspěvek na činnost v roce 2014 ve výši 35.000,- Kč
do seznamu žadatelů.
Usnesení č. 64/2014/05
Rada obce Dolní Němčí schvaluje pronájem kulturního domu
Českomoravské myslivecké jednotě, o.s., Okresní myslivecký
spolek, Palackého nám. 293, 686 11 Uh. Hradiště, pro konání
zkoušek myslivosti dne 15. března 2014 za cenu 1.000,- Kč.
Usnesení č. 64/2014/08
Rada obce Dolní Němčí doporučuje Zastupitelstvu obce Dolní
Němčí schválit prodej části obecního pozemku parcelní číslo
PK 1285/1 o výměře 4,00 m2 v katastrálním území Dolní
Němčí, který dle GP pro oddělení částí parcel č. 119924 – 696a
je označen jako díl „a“, v katastrálním území Dolní Němčí,
panu O. B., Dolní Němčí, za cenu 110,- Kč/m2. Kupující dále
uhradí náklady za vypracování kupní smlouvy a poplatek
za vklad do katastru nemovitostí.
Usnesení č. 64/2014/09
Rada obce Dolní Němčí doporučuje Zastupitelstvu obce Dolní
Němčí schválit prodej obecních pozemků parcelních čísel
st. 932 o výměře 65,00 m2 a st. 933 o výměře 117,00 m2 vše
v katastrálním území Dolní Němčí, Mysliveckému sdružení
LANKA Dolní Němčí, za cenu 110,- Kč/m2. Kupující dále
uhradí náklady za vypracování kupní smlouvy a poplatek
za vklad do katastru nemovitostí.
Usnesení č. 64/2014/10
Rada obce Dolní Němčí schvaluje výpůjčku kulturního domu
Římskokatolické farnosti Dolní Němčí, Kostelní č.p. 34, Dolní
Němčí, k pořádání „Večera s žehnáním vína“ v sobotu 27.
prosince 2014.
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Usnesení č. 64/2014/11
Rada obce Dolní Němčí odkládá rozhodnutí o přidělení
finančního příspěvku na opravu kostela sv. Filipa a Jakuba
Římskokatolické farnosti Dolní Němčí, Kostelní č.p. 34, Dolní
Němčí, do doby předložení dokladu o výši přiznané dotace
od Zlínského kraje a Ministerstva kultury ČR a o výši dotace
od Arcibiskupství Olomouc.

číslo 1151 v katastrálním území Dolní Němčí, Tělovýchovné
jednotě Dolní Němčí za cenu 1.000,- Kč/rok s platností od 14.
února 2014 na dobu neurčitou.

Usnesení č. 64/2014/13
Rada obce Dolní Němčí schvaluje zařazení žádosti pana V. Č.,
Drslavice o pronájem bytu v domě s chráněnými byty Školní
č.p. 888, Dolní Němčí, do seznamu žadatelů.

Usnesení č. 65/2014/01
Rada obce Dolní Němčí schvaluje program 65. schůze.

Usnesení č. 64/2014/14
Rada obce Dolní Němčí schvaluje pronájem bytu č. 107 v domě
s chráněnými byty Školní č.p. 888, Dolní Němčí, panu V. Š.,
Uherský Brod, s platností od 17. února 2014.
Usnesení č. 64/2014/15
Rada obce Dolní Němčí schvaluje prezentaci obce Dolní
Němčí v publikaci „Zlínský kraj, města a obce Zlínského kraje“,
kterou vydá PROXIMA Bohemia s.r.o., Praha 2, ve formátu A4
za cenu 10.000,- Kč bez DPH a nákup jedné publikace v ceně
676,- Kč včetně DPH.

Usnesení
z 65. schůze Rady obce Dolní Němčí, konané dne
25. února 2014 v kanceláři obecního úřadu.

Usnesení č. 65/2014/01
Rada obce Dolní Němčí schvaluje zařazení žádosti pana J. J,
Dolní Němčí, o pronájem obecního bytu do seznamu žadatelů.
Usnesení č. 65/2014/04
Rada obce Dolní Němčí schvaluje pronájem bytu č. 309 v domě
s chráněnými byty, Školní č.p. 888, Dolní Němčí, paní M. O.,
za cenu 45,- Kč/m2 s platností od 1. března 2014.
Usnesení č. 65/2014/06
Rada obce Dolní Němčí schvaluje zařazení žádosti pana M. S.,
Uherský Brod, do seznamu žadatelů o byt v domě s chráněnými
byty.

Usnesení č. 64/2014/17
Rada obce Dolní Němčí schvaluje Výroční zprávu o poskytování
informací dle zákona č. 106/1999 sb., o svobodném přístupu
k informacím za rok 2013 dle přílohy tohoto usnesení.

Usnesení č. 65/2014/07
Rada obce Dolní Němčí schvaluje Občanskému sdružení
národopisný krúžek Dolněmčan výpůjčku kulturního domu
k pořádání fašankové zábavy v sobotu 1. března 2014.

Usnesení č. 64/2014/18
Rada obce Dolní Němčí schvaluje rozdělení finančních
prostředků na činnost neziskových a zájmových organizací dle
přílohy tohoto usnesení.

Usnesení č. 65/2014/08
Rada obce Dolní Němčí doporučuje Zastupitelstvu obce
Dolní Němčí schválit koupi pozemku parcelní číslo PK 1291/5
o výměře 1.623 m2 v katastrálním území Dolní Němčí za cenu
bonity půdy v celkové výši 22.769,- Kč a podílu 1/38 z pozemků
parcelních čísel PK 1292/21 a KN 1292/74 vše v katastrálním
území Dolní Němčí za cenu bonity půdy v celkové výši 439,Kč, od L. Š., Dolní Němčí. Kupující dále uhradí veškeré náklady
spojené s vypracováním kupní smlouvy a poplatek za vklad
do katastru nemovitostí.

Usnesení č. 64/2014/19
Rada obce Dolní Němčí schvaluje Smlouvu s Ředitelstvím silnic
Zlínského kraje, příspěvková organizace, K majáku 5001, 761
23 Zlín o převodu a způsobu výkonu práv a povinností, týkající
se převodu stavebního objektu SO 421.1 Veřejné osvětlení –
Dolní Němčí na stavbě „Silnice II/490, II/498: Uherský Brod
– Dolní Němčí – Slavkov, I. etapa – Nivnice – Dolní Němčí“
na obec Dolní Němčí.
Usnesení č. 64/2014/20
Rada obce Dolní Němčí doporučuje Zastupitelstvu obce Dolní
Němčí schválit Smlouvu č.: 1030013987/009 o smlouvě budoucí
o zřízení věcného břemene se společností E.ON Distribuce,
a.s., se sídlem F.A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice,
týkající se umístění distribuční soustavy – venkovní vedení VN
přes obecní pozemky parcelních čísel 2268/172, 1295/1 (PK
1295/1), 1295/20 a 1295/23 v katastrálním území Dolní Němčí.
Usnesení č. 64/2014/21
Rada obce Dolní Němčí schvaluje za vítěze výběrového řízení
na akci „Dolní Němčí, ul. Na Okluku – vodovod“ společnost
Inženýrské stavby Hodonín, s.r.o., Martina Benky 12, 695
01 Hodonín, s cenovou nabídkou 444.150,- Kč bez DPH
a pověřuje starostu a místostarostu podpisem smlouvy o dílo.
Usnesení č. 64/2014/22
Rada obce Dolní Němčí schvaluje Smlouvu o pronájmu
objektu garáží pro parkování autobusu na pozemku parcelní
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Usnesení č. 65/2014/09
Rada obce Dolní Němčí doporučuje zastupitelstvu obce Dolní
Němčí schválit program 17. zasedání Zastupitelstva obce Dolní
Němčí dle přílohy tohoto usnesení.
Usnesení č. 65/2014/11
Rada obce Dolní Němčí schvaluje cenovou nabídku společnosti
TEPSPORA profi s.r.o., Na Příkopě 814, 755 01 Vsetín, ve výši
30.250,- Kč, včetně DPH za vypracování energetického auditu
pavilonu mimoškolní výchovy ZŠ a ZUŠ Dolní Němčí.
Usnesení č. 65/2014/12
Rada obce Dolní Němčí schvaluje knihovní řád Místní
knihovny Dolní Němčí.
Usnesení č. 65/2014/14
Rada obce Dolní Němčí schvaluje Příkazní smlouvu č. 17/2014
se společností INVESTA UH, Dlouhá 688, 686 01 Uherské
Hradiště na zajištění inženýrské činnosti na stavbě „Cyklostezka
Nivnice – Dolní Němčí, úsek Dolní Němčí“ za cenu 60.000,- Kč
+ DPH.
Dolněmčanský zpravodaj

Vzpomínáte ?

Hospodaření společnosti
Agro Okluky a.s. Dolní Němčí
V roce 2012 došlo ve společnosti po tragické smrti ředitele
pana Drápeli k obměně vedení. Pod novým vedením započalo
ekonomické zlepšení hospodaření, což umožnilo rekonstruovat
stáje, investovat do nových mechanizačních prostředků
a v neposlední řadě do půdy, která je naším základním
výrobním prostředkem.
Ve společnosti pracuje 68 stálých pracovníků a několik
desítek sezónních na sklizeň česneku a švestek v sadu v Horním
Němčí.
V současné době chováme 550 ks dojnic a 270 ks jalovic
pro obnovu stáda. Ve výkrmu máme 220 ks býků. V měsíci
dubnu přibude dalších 100 ks býků masného plemene z naší
dceřinné farmy Korytná . Dále máme 150 ks telat spolu
s matkami na pastvinách. Býky prodáváme o hmotnosti 750800kg. Po rekonstrukci stájí pro dojnice mají tyto pohodu
a klid, a tím se nám zvýšila užitkovost na 27 l/dojnici/den. Tak
se nám za naši péči kravičky odvděčily. Rovněž se nám podařila
podstatně snížit brakace a úhyn krav, což zvýšilo ekonomiku
výroby mléka. Denně do mlékárny dodáváme více jak 14 000
litrů. Podobně i u býků se po částečné rekonstrukci stájí zvýšil
přírůstek na kus a den z 1,0 kg na 1,5-1,6 kg.
V roce 2013 byla provedena rekonstrukce přízemí odchovny
kuřecích brojlerů v celkové hodnotě přes 1 mil. Kč, čímž
vzrostla kapacita z 20 000 ks na současných 40 000 ks kuřat na
jeden zástav.
Výsledky v chovu drůbeže jsou rovněž ekonomické a to
hlavně díky snížení nákladů využitím odpadového tepla
z bioplynové stanice k vytápění drůbežárny.
Odpadové teplo je dále využíváno k vytápění dílen, sociální
budovy, při sušení obilí a kukuřice a dále v rámci rekonstrukce
a modernizace dojírny v prvním pololetí letošního roku
bude vytápěna i dojírna. Tato rekonstrukce včetně nového
skladování a chlazení mléka je rozpočtována na 5 mil. Kč
a bude financována z vlastních zdrojů.
Společnost provozuje již 3. rokem bioplynovou stanici
o výkonu 1 MWh. Denní spotřeba surovin - organické hmoty
je 60 t. Hlavními složkami krmení této „plechové krávy“ je
chlévský hnůj včetně kuřecí podestýlky, kejda od dojnic,
kukuřičná siláž a v neposlední řadě travní senáž, kterou
sklízíme z 1263 ha travních porostů společností Agro Okluky,
a.s., a Zelený vrch, s.r.o. Korytná. Bohužel však původní vedení
předimenzovalo zpracovatelskou kapacitu bioplynové stanice,
takže nyní musíme pěstovat kukuřici i na pozemcích, které
nejsou pro její pěstování nejvhodnější.
Pravidelné tržby za mléko a vyrobenou elektrickou energii
jsou stabilizátorem ekonomiky v Agro Okluky, a.s.
Základem výroby celé naší společnosti je dobré hospodaření
na zemědělské půdě. Náš hlavní záměr je zvyšovat půdní
úrodnost a to šetrnými technologiemi hospodaření. Velkou
výhodou našeho podniku je vysoká produkce chlévské mrvy
a digestátu z bioplynové stanice využívaných jako základní
hnojivo orné půdy.
V současné době hospodaří společnost Agro Okluky, a.s. na
1700 ha orné půdy a na 493 ha trvalých travnatých porostech.
Ekologické hospodaření je realizováno na 317 ha orné půdy
a 770 ha trvalých travnatých porostech v naší dceřinné
společnosti Zelený vrch, s.r.o. na katastrech Korytná a Strání. Je
zde rovněž ekologický způsob chovu skotu bez tržní produkce
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mléka - 300 ks krav, 200 ks jalovic. Dalších 150 ks býčků
narozených v zimě a následně odstavených je vykrmováno na
farmě v Horním Němčí.
Rostlinná výroba je zaměřena na pěstování obilovin: pšenice
ozimá je na 500 ha, ječmen ozimý 70 ha, ječmen sladovnický
80 ha, kukuřice na siláž i zrno 550 ha, vojtěška 200 ha. Speciální
plodina česnek na 2 ha a švestkový sad na 19,5 ha.
Ekonomika v roce 2013:
Tržby rostlinné výroby			
Tržby živočišné výroby			
Tržby bioplynové stanice		
Tržby přidružená výroba Slavkov
Ostatní tržby
Celkem			

15 mil. Kč.
60 mil. Kč.
33 mil. Kč
3 mil. Kč
1 mil. Kč
112 mil. Kč

Pro zvýšení úrodnosti půdy z důvodu nechat maximální
množství slámy na poli jsme realizovali prostřednictvím pásové
sušárny sušení separátu z bioplynové stanice, který je dále spolu
se slámou využíván jako podestýlka ke stlaní mladého skotu,
čímž se zvyšuje pohoda zvířat.
V roce 2013 byla pro zlepšení životního prostředí
a usnadnění manipulace s chlévskou mrvou provedena
rekonstrukce hnojiště na farmě v Horním Němčí ve výši 2,4
mil. Kč zároveň s novou záchytnou jímkou močůvky o objemu
100 m3 v hodnotě 1 mil. Kč. Zbudování této investice nám
značně usnadní manipulaci s chlévskou mrvou a hlavně
nebudeme mít problémy s únikem hnojůvky do vodoteče
Okluky a tím potažmo znečišťováním životního prostředí
a tedy problémy s CHKO Bílé Karpaty a Povodím Moravy.
Nemalé celoroční úsilí bylo v roce 2013 věnováno značně
zanedbanému vzhledu farem. Toto úsilí bude i nadále
pokračovat opravami faremních cest, fasád budov a zelených
ploch.
V současné době je vzhled farem na slušné úrovni, ale máme
ještě velké rezervy v osobním přístupu každého pracovníka
uklízet sám po sobě a ne se vymlouvat, že není čas.
Pro zlepšení osobního prostředí našich zaměstnanců
provádíme v současné době modernizaci a rekonstrukci
sociálního zařízení a šaten administrativní budovy v hodnotě
1,2 mil. Kč.
Hospodářský výsledek za rok 2013 je vysoce pozitivní
přestože jsme nakoupili novou techniku v celkové hodnotě
15 mil. Kč. Provedli jsme rekonstrukci v živočišné výrobě
– lehací zábrany a matrace pro dojnice, u kuřat ventilace
a napájení stájí, chlazení stájí, vše za 3,5 mil. Kč, splacení
směnky 3 mil. Kč, splacení revolvingového úvěru 5 mil. Kč,
splátky z investičních úvěrů 20 mil. Kč, nákup půdy a akcií
Agro Okluky, a.s. za 3 mil. Kč. Zisk za rok 2013 bude cca 17,5
mil. Kč. Musím zdůraznit, že uvedené splátky byly splaceny
z provozních prostředků bez úvěru. Výše uvedené výsledky není
možné dosáhnout bez maximálního nasazení a odpovědnosti
všech našich pracovníků, hlavně manuálních i když máme ještě
značné rezervy, ale ty se snažíme odkrývat a využívat. Za velmi
dobré výsledky jsme všem pracovníkům mohli dát třináctý
plat, který představoval celkovou částku 2 mil. Kč.

Na závěr chci říci, že máme stejné stroje, stejné pole i stejné
pracovníky a ekonomické výsledky jsou razantně lepší, přestože
se hodně investovalo a zlepšovalo životní prostředí.
Ještě jednou všem mým spolupracovníkům děkuji a přeji
jim hodně zdraví a pracovního i osobního elánu do naší další
spolupráce.
Ing. Josef Juřenčák, předseda představenstva

KNIHOVNA

Máme tu březen a čtvrtina roku je téměř za námi.
V úterý 11. března se v naší knihovně v rámci akce „Březen
měsíc čtenářství“ uskutečnil literární večer při příležitosti 50.
výročí založení časopisu Malovaný kraj. Besedy se zúčastnili
hosté, mezi kterými byla regionální spisovatelka Alena
Bartošíková, básník Michal Čagánek a besedu moderoval
Petr Slinták. Redaktor tohoto časopisu Vojtěch Urbančík se
z pracovních důvodů nezúčastnil. Jeho příspěvek byl však
zprostředkován pomocí mobilního telefonu.

Paní Bartošíková velmi ochotně a obšírně seznámila
přítomné s tématy, kterými se zabývá ve své tvorbě. Poutavě
povyprávěla o nesnadných začátcích své práce v časopise.
Prvotní zklamání bylo vystřídáno bližším seznámením s lidmi
pracujícími v tomto časopise, kteří byli přínosem a inspirací
pro její další spisovatelskou tvorbu.
Básník Michal Čagánek přednesl básně ze své vlastní tvorby,
které byly publikovány v tomto časopise a vydány i knižně jako
sbírky básní. Vystoupení zpestřil několika písničkami, při nichž
se sám doprovázel na kytaru.

Všem svým spolupracovníkům za jejich práci velmi srdečně
děkuji a pevně věřím a doufám, že letošní výsledky budou ještě
lepší, neboť máme dobře zainvestováno jak do zvířat a strojů,
tak i do půdy.
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Dolněmčanský zpravodaj

Moderátor Petr Slinták zpestřil literární besedu několika
zajímavými nahrávkami, které nasbíral mezi lidmi. Účastníci
besedy odcházeli spokojeni.
Dne 18. března zavítaly do knihovny dvě třídy prvňáčků ZŠ
a ZUŠ Dolní Němčí v doprovodu třídních učitelek Pacholové
a Staňové. Cílem této návštěvy bylo seznámit děti s knihovnou
a vysvětlit jim, co knihovna nabízí a umožňuje. Prohlédly si
dětské knihy a paní knihovnice jim přečetla ukázky z vybraných
knih. Až se děti zdokonalí ve čtení, bude pro ně závěrem
školního roku připraveno pasování na čtenáře knihovny.
V tomto měsíci se uskuteční beseda i pro čtvrťáky s paní
učitelkou Horkou na téma báje a pověsti, které navazuje na
probírané učivo ve škole.
Stejně jako v uplynulých letech se i v tomto roce připravuje
Noc s Andersenem s přespáním v knihovně. Tato akce se
uskuteční 4. a 5. dubna pro malé čtenáře 1. – 5. třídy. Přihlášky
a informace získáte v knihovně. Počet účastníků je kapacitně
omezen.
Na Vaši návštěvu v knihovně se těší
Marie Milošová – knihovnice

l Josef Zimovčák

16.12.2013 jsme měli možnost se již podruhé po 6 letech
setkat s 10násobným mistrem světa v jízdě na vysokém kole,
pokořitelem Tour de France, Giro d´Italia i La Vuelta Espaňa,
panem Josefem Zimovčákem. Tento vynikající sportovec,
držitel několika světových rekordů, rodák z nedalekého Veselí
nad Moravou – Milokošti, navštívil ZŠ a ZUŠ Dolní Němčí
v rámci projektu Na kole dětem. Nadační fond Na kole dětem
na podporu onkologicky nemocných dětí vznikl v roce 2010
jako benefiční součást mezinárodního sportovního projektu
Na kole dětem. Cílenými aktivitami se snaží rozšířit možnosti
solidarity, tolik potřebné finanční pomoci a podpory dětí v boji
proti zákeřnému onemocnění. Svojí činností se především
zaměřuje na sportovní aktivity a zajištění rekondičních pobytů,
které usnadňují dětem a jejich rodičům překonávat traumata
způsobená těžkou nemocí. Úzce spolupracuje s občanským
sdružením Haima a nadačním fondem Krtek, které již řadu
let podporují dětské onkologické kliniky fakultních nemocnic
v Praze a v Brně. Jsme rádi, že i naše škola se zařadila mezi další
vzdělávací ústavy, které mohly těmto dětem pomoci.
Mgr. Milan Kvasnička

ZŠ a ZUŠ
Vážení rodiče a přátelé školy,
dovolte, abychom vás seznámili s nejdůležitějšími
událostmi, které provázely dění v naší škole od posledního
vydání zpravodaje.
6.12.2013, v předvečer 20. ročníku vánoční výstavy, jsme
si společně připomněli 40. výročí otevření nové školy. Naše
pozvání přijali bývalí i současní zaměstnanci školy, předsedkyně
SRPŠ paní Marie Horňáková, ing. Ladislav Kryštof, radní
Zlínského kraje, Mgr. Pavel Motyčka z Etického fóra ČR,
starostové i ředitelé škol z okolních obcí a samozřejmě zástupci
zřizovatele starosta ing. František Hajdůch a místostarosta ing.
Miroslav Kadlček.
Po krátké kulturní vložce žáků ZUŠ a pronesených
proslovech nám bylo uděleno významné ocenění Etická škola,
kterým se může pochlubit jen velmi málo vzdělávacích ústavů
v republice. Po prohlídce tříd, odborných učeben a samotné
výstavy následovaly neformální rozhovory, vzpomínky téměř
stovky současných i bývalých pracovníků školy. Vzpomínkovou
atmosféru podkreslovala svým vystoupením folková kapela
Děvčice.
Mgr. Milan Kvasnička

Dolněmčanský zpravodaj

l Polonéza

Letošní polonéza je za námi a další ročník deváťáků zahájil
svůj vstup k dospělosti. Letos tančilo pouze 14 párů a bylo to
nejmíň za posledních 10 let. Hlavním důvodem byl bohužel
nedostatek tanečnic. Na ples zavítaly v sobotu večer stovky
hostů…maminek, tatínků, babiček, tet, strýců, kamarádů,
učitelů, sponzorů. Všichni chtěli vidět své děti proměněné
v elegantní dámy a pány. Choreografie vystoupení trvala asi
půl hodiny. Tanečníci zatančili polonézu a klasické tance, jako
je polka, waltz a tango. Na závěr si zatančili sólo valčík s rodiči.
Na památku dostali kluci od děvčat stuhu z látky šatů své
partnerky s jejím jménem a sponu do kravaty, děvčata dostala
růži a krásný náramek.
Františka Tinková, Simona Synčáková
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l Florbalový turnaj

l Soutěž „Hledáme nejlepšího mladého chemika“

Ve středu 22. 1. 2014 pořádala ŠD Pod Vinohrady
v Uherském Brodě ve spolupráci s Domem dětí a mládeže
a Asociací školních sportovních klubů 2. ročník florbalového
turnaje "O PUTOVNÍ POHÁR".
Turnaje se zúčastnilo 138 žáků ze 13 školních družin okrsku
Uherský Brod. V turnaji bylo sehráno 40 utkání a my jsme
vybojovali 4. místo. Nejlepší hráčka - Barbora Ševčíková, talenti
florbalového turnaje - David Kadlček a Oliver Mikulička.
Za výbornou reprezentaci děkujeme těmto hráčům: David
Kadlček, Mikulička Oliver, Marčík Patrik, Tomancová Anna,
Ševčíková Barbora, Ambros Lukáš, Bobčík Přemysl.
Synčáková Simona

Jedná se o soutěž žáků 8. a 9. tříd základních škol.
Realizátorem soutěže je společnost Czech marketing, s.r.o.
a v tomto školním roce probíhá již její 7. ročník.
Ve středu dne 29.1.2014 se uskutečnilo v prostorách ISŠCOP Valašské Meziříčí krajské finále této soutěže, do kterého
postoupili z předchozích kol i dva naši žáci Vojtěch Mahel
a Pavel Stojaspal.
Tentokrát byly v laboratořích ISŠ-COP prověřeny praktické
dovednosti 30 nejlepších účastníků. Celkový výsledek se
skládal z výsledků 2. a 3. kola.
Po součtu bodových zisků obou kol se Vojtěch Mahel umístil
na konečném 8. místě, Pavel Stojaspal obsadil 21. příčku.
Oběma žákům děkujeme za příkladnou reprezentaci naší školy
a gratulujeme k dosaženým výsledkům.
Mgr. Dagmar Bahulová

. Zápis

l Matematická olympiáda
Dne 22. 1. 2014 proběhlo ve Starém Městě okresní kolo
Matematické olympiády. Do tohoto kola postoupili tři žáci 9.
ročníku: Vojtěch Mahel, Marek Dula a Pavel Stojaspal. Vojtěch
Mahel skončil na 4. místě se 14 body, Marek Dula a Pavel
Stojaspal skončili na 10. - 11. místě se 12 body. Všichni tři žáci
tak postoupili do krajského kola, které se uskuteční 19. 3. ve
Zlíně. Vojta
navíc získal ve
SCIO testech
o c e n ě n í
za
nejlepší
výsledek
v
testování
m ate m at i ky
ve Zlínském
kraji v rámci
základních
škol.
Všem
třem žákům
přejeme
hodně
úspěchů
v krajském
kole.
Mgr.
Pavlína
Bobčíková
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Ve středu 12. února 2014 se uskutečnil na naší ZŠ zápis do
1. ročníku. Pozváno bylo 38 dětí, dostavilo se 31 z nich (rodiče
zbývajících žáků požádali o odklad školní docházky). Zápisu se
zúčastnili dva žáci ze Slavkova a jeden z Boršic u Blatnice. Děti
byly rozděleny do 2 skupin, 1. skupina absolvovala zápis od
13:30 h, 2. skupina od 15 h. Po úvodní informaci pana ředitele
Kvasničky a vychovatelek školní družiny odvedli rodiče děti
do tříd, kde byly pro budoucí školáčky připraveny úkoly
ověřující jejich připravenost na školu – např. úkoly vztahující
se k řečovým dovednostem (správná výslovnost, vyprávění
příběhu, zpěv či recitace, slovní zásoba, paměť a koncentrace),
matematickým dovednostem (počítání do 10, vztahy více –
méně – stejně, pojmy „před, za, první, poslední“, poznávání
geometrických tvarů), pravolevá orientace, kresba lidské
postavy, jemná motorika (sebeobsluha – zapínání knoflíků,
šněrování tkaniček apod.) Některé úkoly plnily děti ústně,
jiné v pracovním listě. Děti pracovaly pilně a soustředěně na
všech úkolech, na závěr zápisu obdržely drobné dárky. O rodiče
mezitím pečoval pan učitel Smrž, který sdělil rodičům
podrobnější informace k nástupu dětí do základní školy,
znovu zopakoval dovednosti, které by měly děti ovládat, popř.
docvičovat, pomáhal vyplňovat zápisní lístky a žádosti o přijetí.
Po ukončení zápisu byly děti předány zpět rodičům.
Mgr. Blanka Spáčilová

Dolněmčanský zpravodaj

l Olympiáda v anglickém jazyce
Začátkem února proběhla na naší škole olympiáda
z anglického jazyka na 1. a 2. stupni.
Na 1. stupni se olympiády účastnili žáci 3.,4. a 5. tříd.
Z 5. třídy byli nejúspěšnější:
1. Vítězslav Klabačka - 51 bodů z celkového počtu 52 bodů
2. Denisa Kovaříková - 50 bodů
3. David Tinka - 49 bodů
Ze 4. tříd získali dvě první místa žáci: Dominik Karlík
a Sabina Šumšalová. Druhé místo získaly Dominika Gregorová
a Nela Haluzová. Na třetím místě byla Pavlína Gorošová.
Olympiády ze 3. třídy se účastnilo 15 žáků.
Na prvním až třetím místě s počtem 47 bodů se umístili
nejlépe: Pavel Brencus, Anna Tomancová, Julie Cmolová.
Žáci si v olympiádě procvičili to, co se od září naučili, tedy
barvy, číslice, názvy učebních pomůcek a jednoduché věty.
Starší žáci ze čtvrtých tříd a páté třídy plnili náročnější
úkoly, například ve formě křížovek, doplňovaček a poslechu.
Uplatnili tak doposud jazykové znalosti a slovní zásobu.
Na 2. stupni v kategorii 8. a 9. ročníků se umístili tito žáci:
1. Marie Horňáková, 2. Irena Nemravová, 3. Pavel Stojaspal.
Do okresního kola postupuje žákyně Marie Horňáková,
z kategorie 6. a 7. tříd Julie Pěrková.
Mgr. M. Králíková, Mgr. J. Špaňhelová, Mgr. F. Ježek

l Recitační soutěž v Hluku
V úterý 11. 2. 2014 se naši žáci zúčastnili okrskové recitační
soutěže v Hluku. Porota vybírala z 25 recitátorů, z toho 11
bylo z naší školy. Konkurence byla opravdu velká, výkony
soutěžících nezvykle vyrovnané a skutečně pěkné. Z každé
kategorie postupují pouze 2 žáci do okresního kola v Uherském
Hradišti. Velká pochvala patří všem zúčastněným.
V kategorii 4. a 5. tř. to byli tito žáci: Marie Stojaspalová,
Veronika Martišová, Dominika Gregorová a Pavel Beníček postupuje do okresního kola.
V kategorii 6. a 7. tř: Viktorie Pavelková, Sára Ježková,
Markéta Kadlčková, Tereza Němcová, Aneta Bachůrková,
Kristýna Holzerová, která postupuje do okresního kola.
Z kategorie 8. a 9. tř. postupuje dále Jana Ježková. Všem
účastníkům děkujeme a třem nejlepším moc držíme palce.
Mgr. Jana Mitáčková

l Okresní kolo zeměpisné olympiády
l Kybernetika
Na podzim loňského roku jsme byli zařazeni do projektu
Centra přírodovědného a technického vzdělávání pro moderní
výuku žáků středních a základních škol ve Zlínském kraji,
jehož hlavním cílem je přiblížení technické výchovy žákům
ZŠ. Celkový rozpočet v rámci Zlínského kraje činí cca 150 mil.
Kč. SŠPHZ Uherské Hradiště má k dispozici 8 milionů Kč.
Aktivitami projektu je např. přímá výuka žáků ZŠ, kroužek
kybernetiky, návštěva Technického muzea Brno nebo laboratoře
PřF UP Olomouc. V současné době se rozbíhá pod vedením
Mgr. Petra Kuřiny a Mgr. Jindřicha Kvasničky kybernetický
kroužek, pro který naše škola získala 12 robotických stavebnic
a 2 nástavbové robotické stavebnice v celkové hodnotě téměř
200 000 Kč a možnost nákupu materiálu a nářadí do školních
dílen v hodnotě 27 000 Kč.
Mgr. Petr Kuřina, Mgr. Jindřich Kvasnička
Dolněmčanský zpravodaj

V úterý 18. února naše škola pořádala okresní kolo zeměpisné
olympiády. Této soutěže se zúčastnilo celkem 85 žáků z 28 škol.
Naši školu v soutěži reprezentovali za kategorii A – Viktorie
Pavelková ze 6.A, za kategorii B – Alexander Mahdal ze 7.třídy
a za kategorii C – Vojta Mahel z 9.B. Naši žáci dosáhli skvělých
výsledků. Viktorka obsadila krásné 5. místo, Sašovi patřilo
místo 17. a Vojta ve své kategorii jednoznačně zvítězil.
Všem soutěžícím moc gratulujeme a děkujeme. Vojtovi,
který bude naši školu reprezentovat v krajském kole, přejeme
hodně úspěchů.
Mgr. Edita Buršík Jinková

. Školní družina
Letošní školní rok pro děti školní družiny začal poněkud
netradičně. Kvůli nedostatku volných míst, musely být některé
děti odmítnuty k pravidelné docházce do ŠD. Avšak přišla
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dobrá zpráva pro všechny rodiče odmítnutých dětí. Naše škola
otevřela třetí oddělení.
Nyní máme tato oddělení: SMAJLÍČKOVÁ DRUŽINA Synčáková Simona (1. a 2. třída), MOTÝLKOVÁ DRUŽINATomancová Jiřina (1. a 3. třída), POHÁDKOVÁ DRUŽINATomíková Simona (2., 4. a 5. třída).
V období vánoc jsem měli možnost nakoupit pro děti
výtvarný materiál např. tvrdé a krepové papíry, lepidla,
nůžky, tužky, apod. Také jsme nakoupili do všech oddělení
nové didaktické a stolní hry. Kromě dárků pod stromečkem,
ze kterých děti měly velkou radost, nás čekala příjemná
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vánoční atmosféra s ochutnávkou vánočního cukroví, zpěvem
vánočních koled a povídáním o vánočních tradicích a zvycích.
Jak jistě víte, naše děti se také podílely svými výrobky na
vánoční výstavě. Mimo jiné také předvedly pěkné taneční
vystoupení, se kterým se pochlubily i na akademii ZUŠ. Dvakrát
v tomto školním roce děti navštívily KINO MÁJ v Uherském
Brodě. Právě jsme absolvovali společný karneval, kde jsme si
užili spoustu zábavy, soutěží. Jako každý rok, tak i letošní, děti
navštěvují jednou týdně školní bazén a tělocvičnu.
Na závěr bychom za všechny děti chtěly poděkovat všem
sponzorům, dárcům, rodičům a prarodičům za hračky,
výtvarný materiál a sladké odměny pro děti, které dětem
podarovaly. Velice si těchto darů vážíme.
Simona Tomíková, Jiřina Tomancová, Simona Synčáková

. Naše – vaše ZUŠka
l Slavnostní koncert k výročí založení ZŠ

Dne 6. prosince 2013 se v podvečer uskutečnil v sále ZUŠ
slavnostní koncert věnovaný příležitosti 40. výročí od otevření
nové školní budovy. Pozvání přijalo velmi mnoho současných
i bývalých zaměstnanců školy.

Dolněmčanský zpravodaj

Úvod koncertu patřil kytarovému triu (Ivana Karlíková,
Irena Nemravová a Simona Motyčková), které připravila p.
uč. Pavelková. Kytaru vystřídal krásný a jemný zpěv Veroniky
Tinkové, která zazpívala pod vedením p. uč. Gajdůškové píseň
Hymn a l´amour. Na lidovou notu zahrálo chlapecké duo
Viktor Ambros (trubka) a Pavel Beníček (klavír), které připravil
p. uč. Daníček. Závěr tohoto komorního koncertu patřil opět
Veronice Tinkové, která pod vedením p. uč Bednářové, zahrála
na klavír populární melodii How Deep Is Your Love.
Hudba byla následně vystřídána mluveným slovem, o které
se postarali vážení hosté z oblasti politického života zlínského
kraje a rovněž starosta obce pan Ing. František Hajdůch a za
vedení školy pan ředitel Mgr. Milan Kvasnička.

l Vánoční výstava

O víkendu 7. 12. a 8. 12. 2013 přispěla ZUŠ svými čísly
k tradiční vánoční výstavě. Na vernisáži se představily žákyně
pěveckého oddělení – Anna Kadlčková, Izabela Zemčíková,
Anna Tinková a Veronika Tinková (ze třídy p. uč. Veroniky
Gajdůškové, na klavír doprovázela Veronika Tinková). V sobotu
odpoledne si pak mohli návštěvníci výstavky poslechnout malý
koncertík, na kterém vystoupil kytarový soubor pod vedením
p. uč. Michaely Bídové ve složení: Anna Tomancová, Anna
Stojaspalová, Natálie Andrášková, Daniel Rejl, David Kovařík,
Adéla Juřenčáková.
Flétnové trio pod vedením pana učitele Antonína Daníčka
zahrálo ve složení: Viktorie Pavelková, Denisa Kovaříková,
Sabina Šumšalová. Na trubku zahrál Viktor Ambros. Milé
bylo také vystoupení zpěvaček, které připravila paní učitelka
Veronika Gajdůšková. Zazpívaly Anna a Veronika Tinkovy.
Závěr koncertíku patřil klávesovému kvartetu Mymoňi ve
složení: Tomáš Daněk, Michal Bahula, Martin Hlucký a paní
učitelka Jarmila Hrobařová.

Duo zobcových fléten, Julie Cmolová a Lucie Hučíková, zahrály
dvě lidové písně. Krásnou píseň „Bílá naděje“ zazpívala Izabela
Zemčíková v doprovodu paní učitelky Hany Miklášové. Na
klávesy se představili Iveta Valková, Kateřina Kočí a klávesový
kvartet Mymoňi ve složení Tomáš Daněk, Michal Bahula,
Martin Hlucký a paní učitelka Jarmila Hrobařová.
Taneční obor měl celkem tři vstupy. Nejmenší tanečnice
a jeden tanečník zatančili za doprovodu paní učitelky
Hrobařové choreografii „Jako kočka a myš“. Tanečnice
druhého a třetího ročníku si připravily vystoupení s aktuálním
názvem „Dárky“, přičemž využily jako rekvizity velké krabice,
ze kterých postupně vylezly a předvedly, že ony samy jsou
dárečky. Nejstarší tanečnice si připravily náročnou moderní
choreografii s názvem „Experiment“.
Literárně dramatický obor nám zahrál „Předvánoční
pohádku“ s dojemným závěrem. Všem hercům, kteří již
zkušeně mluvili na mikrofon, bylo velmi dobře rozumět. Závěr
školní akademie patřil krásnému vystoupení břišního tance,
které s velkou profesionalitou zatančily sestry Ježkovy.

l Besídky pro rodiče v prosinci a v lednu

Dne 20. prosince proběhla besídka žáků ze třídy M.
Pavelkové. V pondělí 13. ledna 2014 se konala besídka kytarové
třídy paní učitelky L. Černíčkové, flétnové a klávesové třídy
pana učitele V. Marečka, klavírní čísla připravila paní učitelka
K. Kolajová a L. Bednářová. Ve středu 15. ledna si připravily
besídku paní učitelky H. Miklášová, V. Gajdůšková a L.
Bednářová. Dne 17. ledna se uskutečnila na detašovaném
pracovišti ve Strání hudební besídka žáků p.uč. Hany Miklášové
a Kláry Kolajové. Ve středu 22. ledna 2014 proběhla besídka
p. uč. L. Bednářové, L. Frýborta, A. Daníčka, J. Hrobařové a J.
Špalka. Žáci, kteří vystoupili na těchto besídkách předvedli
mnohdy profesionální, ale někdy i rozpačité výkony. V každém
případě byla jejich vystoupení milá a rodičům a prarodičům se
jistě líbila.

l Vánoční akademie ZŠ a ZUŠ

Letošní Vánoční akademie, která se konala ve středu 11. 12.
2013 v Kulturním domě, byla velmi pestrá. Zahájila ji svým
tanečním vystoupením školní družina. Paní vychovatelka
Simona Synčáková vybrala pro jejich vystoupení atraktivní
hudbu i kostýmy a zajímavé doplňky.
Za ZUŠ se představila celá plejáda muzikantů. Na trubku
zahrál Viktor Ambros se svým klavíristou Pavlem Beníčkem.
Ten se také představil ve čtyřruční hře se svojí sestrou
Markétkou a každý ještě zahrál svoji sólovou skladbu. Trio
zobcových fléten, Denisa Kovaříková, Sabina Šumšalová
a Viktorie Pavelková nám zahrály známé koledy. Další krásné
koledy zahrála i Anežka Hrobařová také na zobcovou flétnu.
Dolněmčanský zpravodaj

l Výtvarný obor ZUŠ

Ve výtvarném oboru pracuje letos celkem 54 dětí /13 chlapců
a 41 dívek/, ve 4 skupinách. Z toho jedna skupina působí na ZŠ
v Horním Němčí v počtu 14 žáků. V prvním a druhém ročníku
se vyučuje již podle nového ŠVP.
V září jsme se zapojili do projektu Mandala dětem, kdy
děti tvořily vlastní mandaly, jejíchž fotografie jsme umístili na
internet. Na internetu proběhla dražba těchto mandal a získané
peníze šly na pomoc nemocným dětem.
Žáci se také zapojili do vánoční soutěže Advent, kde se
velmi dobře umístili v konkurenci ostatních škol. Nejstarší
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26. - 30. 5. 2014 proběhne týden otevřených dveří na naší
ZUŠ.
Pro mateřské školy bude uspořádán malý výchovných
koncert.
6. 5. 2014 bude uskutečněn průzkum hudebnosti u dětí
v mateřské škole Dolní Němčí.
V měsíci červnu proběhne závěrečný a absolventský koncert.
2. - 5. 6. 2014 proběhne přijímací řízení dětí do PS a prvních
ročníků.
Mgr. Lenka Bednářová

V naší mateřské škole
chceme být blíž k přírodě
děti vytvořily a namalovaly velkou prostorovou instalaci
Betlém, kde si ověřily své znalosti z kresby, malby i prostorové
tvořivosti. Mladší žáci se prezentovali svými kresbami,
malbami, keramikou i pracemi z netradičních materiálů.
V prosinci jsme se všemi žáky uskutečnili besedu na téma
zvyky a tradice českých vánoc. Děti se podílely na výzdobě
tanečního sálu k výročí školy. Výtvarná soutěž Od adventu po
Tři krále.

l Literárně-dramatický obor

V literárně-dramatickém oboru pracovalo celkem 13 žáků,
ve dvou skupinkách rozdělených podle věku – LDO 1 (žákyně
7. ročníku ZŠ) a LDO 2 (žáci 5. ročníku ZŠ). Žáci připravili
a nacvičili dvě krátká autorská vystoupení (Mikulášský příběh
a Předvánoční pohádka). Svou práci děti prezentovaly při
vystoupení pro děti z mateřské školy, na Vánoční výstavě a žáci
LDO 2 také na Akademii ZUŠ.
Během prvního pololetí opustila literárně-dramatický obor
jeho dlouholetá vyučující PhDr. Jana Čivrná. Od 1. 11. 2013
pak vede tento obor Mgr. Hana Staňová.

l Detašovaná pracoviště

Již několik let nabízí ZŠ a ZUŠ Dolní Němčí svým žákům
z okolních obcí, aby se mohli vzdělávat i na detašovaných
pracovištích a to ve Vlčnově, v Horním Němčí, v Šumicích
a letos také ve Strání. Na těchto pobočkách se vyučuje pouze
hudební obor a v Horním Němčí pouze výtvarný obor. Žáci
z hudebního oboru se učí hrát na zobcovou flétnu, elektronické
klávesové nástroje, kytaru, někteří chodí do sólového zpěvu
a všichni mají možnost zde navštěvovat hudební nauku.

l Naše úspěšná klavíristka

Žákyně Tereza Krhovská byla přijata na konzervatoř J. A.
Vejvanovského do Kroměříže. Na náročné přijímací řízení,
které se konalo v lednu v Kroměříži, ji profesionálně připravila
p. uč. Eva Pešková. 26. února se zúčastnila Tereza Krhovská
okresního kola klavírní soutěže v Uherském Brodě a získala
krásné 3. místo.

. Co připravujeme pro druhé pololetí?

16. 4. 2014 chystáme Jarní koncert vybraných žáků ZUŠ
Dolní Němčí.
28. 5. 2014 proběhne tradiční akademie ZUŠ (v dopoledních
hodinách pro žáky ZŠ, v odpoledních hodinách pro rodiče).
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V rámci našeho vzdělávacího programu se snažíme vést děti
k lásce ke všemu živému. Při své výchovně - vzdělávací činnosti
klademe důraz na bezprostřední kontakt s přírodou, vedeme
děti k zodpovědnosti a ohleduplnosti k životnímu prostředí
a k tomu celoročně využíváme naší školní zahradu.
Pro správný a všestranný rozvoj děti je důležitý kontakt
s vnějším světem a příležitosti k objevování, k čemuž
napomáhá příroda a smysluplný pobyt v ní. Dnes mají děti
příležitostí a kontaktů s přírodou výrazně méně a ukazuje se,
že došlo k odcizení od přírody. Děti tráví většinu volného času
u počítače a televize a možnost hry ve venkovním prostředí
jim nenapravitelně chybí. Dřívější generace většinou trávily
odpoledne venku s kamarády, dnešní děti si této volnosti příliš
neužijí. To se negativně odráží na jejich duševním a tělesném
zdraví. Zhoršuje se u nich jemná i hrubá motorika, objevují
se ve větší míře logopedické vady, snižuje se imunita a narůstá
agresivita už i u předškolních dětí.
Abychom zprostředkovali dětem citový vztah k přírodě,
nestačí jim o ní jen vyprávět, ale děti by měly mít možnost
samostatně objevovat a získávat poznatky o přírodě především
prostřednictvím přímého kontaktu s ní. Proto jsme se rozhodli
po projednání se zřizovatelem obcí Dolní Němčí využít
nabídky Ministerstva životního prostředí, které vyhlásilo
dotační program na podporu přírodních zahrad pro mateřské
školy a zpracovali jsme projekt pro přírodní zahradu v naší
mateřské škole. Výše financování ze strany ministerstva je 90%.
V projektu budou hrazeny nejen herní prvky, ale také cestní
sítě, zeleně, oplocení a další prvky, které jsou pro fungování
zahrady nezbytné. Žádosti o dotaci a veškerou dokumentaci
potřebnou k projektu zpracovala firma Florstyl s.r.o. Kunovice.
Začátkem ledna 2014 jsme žádost s projektem podali. V prvním
kole hodnocení, které proběhlo v únoru, byla naše žádost
akceptována a postoupili jsme do druhého kola výběru. Pokud
bychom uspěli i tady a dotaci bychom obdrželi, mohli bychom
už na podzim letošního roku začít s realizací naší přírodní
zahrady. Při dalším rozvoji a údržbě přírodní zahrady by byla
nutná spolupráce s rodiči, kteří by se podíleli na zkvalitňování
prostředí pro všestranný rozvoj svých dětí.
Dle zpracovaného návrhu bude zahrada rozdělena do 2
částí – vstupní severní část a jižní pobytová část. Severní část
je projektována jako prostor s aktivitami – je zde navržen
překážkový pletenec, slalomová dráha či lanová dráha. Jsou
zde navrženy také trvalkové záhony, o které se mohou děti
starat. Na tento prostor navazuje bludiště z trav, které umožní
dětem nejen rozvíjení motoriky, ale také orientace v prostoru.
Ve stávající jalovcové skupině pod vzrostlými borovicemi
je doplněním sedacích prvků a palisády vytvořen domeček.
Dolněmčanský zpravodaj

V současné době nevyhovující zpevněná plocha je navržena
k obnově. Venkovní posezení bude v horní části jižní pobytové
plochy. Pro příjemné posezení v letních měsících by zde měla
být pergola s popínavými rostlinami. Na stávající kovové
prolézačce poroste popínavá rostlina aktinidie, která má jedlé
plody a vytvoří pro děti soukromý prostor. Směrem k chodníku
budou umístěny dva vrbové domečky. Dvě ze čtyř pískovišť
budou sloužit dál svému účelu a ze dvou se stane štěrkoviště,
staveniště a bagroviště. Vznikne tak prostor pro dětskou
tvořivost a fantazii. Kmeny z odstraněných dřevin budou
dále využívány pro rozvoj hrubé motoriky, děti je mohou
přelézat, nebo je mohou využívat jako součást staveniště. Na
dalším stávajícím herním prvku - trojhrazdě vznikne dřevěná
zvonkohra, kterou děti mohou aktivně využívat pro rozvoj
sluchového vnímání. Ve stávající skupině stromů je navržena
zahradní houpací sedačka, „babiččina zahrádka“ se dvěma
vyvýšenými záhony, bylinková spirála, kompost a hmyzí
domeček. Vše bude vymezeno suchým vrbovým plotem.
Nejjižnější část bude pojata jako volná plocha k běhání, zde
bude vytvořen kopeček vhodný také k sáňkování. Za ním
bude umístěno ohniště s posezením. U stávající studny bude
smyslový chodníček, skládající se z několika materiálů –
mulčovací kůry, štěpky, štěrku, mozaikové dlažby. Protože se na
zahradě vyskytují kalousi ušatí, v prostoru kolem přírodního
kopečku budou dvě akustické sochy kalousů na otáčivé
základně. Děti budou moci sochou různě točit a pomocí otvorů
experimentovat se zvuky. Pro dotvoření lesíka pod stávajícími
smrky budou instalovány dřevěné hříbky, na kterých mohou
děti sedět nebo mezi nimi běhat. Okolí všech prvků, které
není tvořeno zpevněnými nebo štěrkovými plochami bude
zatravněno. Zahrada bude doplněna dosázením čtyř listnatých
stromů, ovocnými a okrasnými keři a trvalkami.
A v čem bude naše přírodní zahrada do budoucna pro děti
přínosem? Realizace přírodní zahrady poskytne dětem hlubší
prožitek v podobě různých aktivit zaměřených na objevování
zkušeností s přírodnímu materiály (vodou, půdou, pískem…)
a s péčí o faunu a floru. Tyto nabyté zkušenosti a prožitky
využijí děti ve svých dalších etapách života. Poznání přírody
si vtisknou do své paměti a stane se jejich součástí. K přírodě
získají obdiv a úctu a v dospělosti nebude pro ně obtížné žít
s přírodou v souladu a chránit ji.

Na vycházkách pozorujeme práci na polích, na zahrádkách,
povídáme si o zemědělských strojích, porovnáváme práci na
polích dříve a dnes. V mateřské škole v jednotlivých třídách
pořádáme výstavku ovoce a zeleniny, děti vnímají tyto plodiny
prostřednictvím všech smyslů – vůni, chuť, barvu,…

Doufáme, že náš projekt uspěje a jeho realizací vytvoříme
dětem v naší mateřské škole nové podněty pro samostatné
objevování přírody a vytváření své vlastní hry.
Kadlčková Eva, řed. mat. školy

. Ukázka činností

s environmentální tématikou

Po celý rok pozorujeme stromy, jejich změny v jednotlivých
ročních obdobích. Sbíráme listí, šišky, různé přírodniny
a využíváme je jak k herním, pohybovým, tak i k výtvarným
činnostem. V adventním období vyrábíme adventní věnce
z větviček jehličnatých stromů, různé ozdoby a dekorace. Na
vycházkách pozorujeme dozrávání ovoce a podzimních plodů
v zahrádkách i parcích. Sbíráme v přírodě různé byliny, plody,
vyrábíme herbáře, vaříme čaje pro děti, pořádáme výstavky
výrobků z přírodnin. Využíváme knihy k poznávání bylin,
přírodnin. Učíme se říkanky, písničky o přírodě.
Dolněmčanský zpravodaj

Často chodíme k potoku Okluky, kde pozorujeme faunu
a flóru v okolí potoka. Krmíme divoké kačeny a jejich
mláďata, zpíváme písničky, učíme se říkanky o přírodě,
seznamujeme děti s koloběhem vody. Každý rok tradičně za
doprovodu lidových říkadel vítáme jaro „létečkem“, vynášíme
k potoku Okluky Morenu, kterou zapálíme, hodíme do potoka
a pozorujeme, jak ji odnáší voda.
15

Sázíme s dětmi semínka do květináčů, experimentujeme
se semínky, pozorujeme jejich klíčení, růst a společně o ně
pečujeme.

Uprostřed naší obce hnízdí na sloupu elektrického napětí
rodinka čápů. Pozorujeme, jak si připravuje hnízdo a vyvádí
mláďata. Někdy létají i nad naší zahradou a děti tak mají skvělé
náměty na pohybové hry i výtvarné a hudební činnosti.
Na naší zahradě máme hnízdiště chráněných Kalousů
ušatých. Ve spolupráci s ornitologem připravujeme pro
děti zajímavé povídání o jejich způsobu života i různé hry
a kvízy spojené s poznáváním ptáků či přírody. Dětem také
vysvětlujeme, proč se musí čistit a udržovat budky pro ptáky.
Ve spolupráci s rodiči a prarodiči vyrábíme krmítka. V zimě
sypeme ptáčkům potravu do krmítek na oknech a pozorujeme,
jak ptáci přilétají za potravou.

Pořádáme s rodiči společné akce na úpravu a opravu
zahrady.
Již několik let spolupracujeme s ekologickým centem
Pantoflíček, s kterým pořádáme výlety za krásami přírody
CHKO Bílých Karpat, kde pozorujeme vzácné rostliny a stromy
a objevujeme kouzla přírody.
Z akce Den stromů jsme si přivezli letní dub, který jsme
společně zasadili. Pozorujeme jeho růst a pečujeme o něj.
V naší obci se udržují a podporují lidové tradice. Proto se
snažíme toto kulturní dědictví předávat i dětem seznámením
s tradicemi a svátky – Advent, Vánoce, návštěva kostela
s prohlídkou betléma a zpěvem koled, Fašank, Velikonoce,
hody.
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Dolněmčanský zpravodaj

v Puruplast Kostelany, abychom názorně viděli, jak se některý
odpad zpracovává a jak recyklací může být k užitku.
Začátek června je v naší mateřské škole ve znamení oslavy
Dne dětí. Společně u táboráku opékáme špekáčky a zpíváme
písně za doprovodu kytary.
Jezdíme s dětmi na výlety za přírodou, kde mohou děti
obdivovat nejen zvířata, ale také mohou zhlédnout pestré
společenství rostlin či zažít nevšední zážitky. Při těchto akcích
si mohou vyzkoušet spoustu nových aktivit – moštování,
spřádání lnu, praní v neckách na „valše“, jízdu na koních.
Navštěvujeme ZOO Lešná, ZOO Hodonín, archeoskanzen
Modrá, areál Živá voda, ranč Kostelany, ranč Koryčany,
ekocentrum Hostětín, hrad Malenovice, Buchlov, Dinopark
Vyškov, zámek Buchlovice, ...

Pro rodiče pořádáme besídky s dílničkami, na kterých
si společně s dětmi vyrábějí různé dárky a ozdoby –
vánoční besídka, oslava Dne matek.
Děti z tanečního kroužku pravidelně vystupují na
vánoční výstavě v místní základní škole, na hodových
oslavách v obci.
V měsíci dubnu oslavujeme Den země. Vyprávíme
si s dětmi, jak bychom se měli chovat k přírodě, co
do přírody nepatří a kam patří nežádoucí odpad. Ve
spolupráci s dětmi ze základní školy čistíme zahradu
a okolí od nežádoucích odpadů. Chceme, aby si
děti uvědomily, jak je důležité o přírodu pečovat
a chránit ji. Navštívili jsme výukový program ve
firmě Kovosteel ve Starém Městě a zpracování odpadů
Dolněmčanský zpravodaj
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Národopisný krúžek Dolněmčan

. Oznámení pro rodiče
Zápis do mateřské školy v Dolním Němčí se uskuteční 22.
a 23. 4. 2014 v době od 8.00 -15.30. hod. Žádost o přijetí do
MŠ si mohou zák. zástupci vyzvedávat od 1. 4. 2014 v době
od 8.00 - 15.30 hod. v kanceláři u řed. MŠ. Zákonní zástupci
se s vyplněnou žádostí, jejíž součástí je lékařská zpráva
o způsobilosti dítěte k docházce do MŠ, s rodným listem dítěte
a průkazem totožnosti dostaví k zápisu v uvedeném termínu. Do
MŠ budou přijímány děti od 3 let věku dle stanovených kritérií
platných pro školní rok 2014/2015. Informace o kritériích
a požadavky k zápisu naleznete na web. stránkách MŠ
www.msdolninemci.cz.
Kadlčková Eva, řed. mat. školy
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Čas letí a máme za sebou Vánoce i dobu plesů
a radovánek. Na letošním Vánočním koledování Na
Muzeu se sešly jako tradičně všechny folklorní složky.
Velký dík za krásná vystoupení patří Dolněmčanské pětce,
Tetičkám a Mužskému sboru, dětem z Dolněmčánku
a Dětské cimbálové muzice Šáteček. Kromě této tradiční akce
jsme dostali pozvání na 135. Slovácký večer vánoční, který
pravidelně pořádá Soubor písní a tanců Olšava z Uherského
Brodu a účastní se ho nejlepší soubory z našeho okolí.
V komponovaném pořadu jsme se představili spolu se členy
uherskobrodského Collegia Classic a již zmíněnou Olšavou.
Nadešla doba půstu, ale ještě předtím jsme se naposledy
pobavili na Fašanku, spojeném s tradiční obchůzkou obce
i večerní zábavou s pochováváním basy. Akce se konala v sobotu
1. března. I letos nám s pořádáním zábavy pomáhal mužský
sbor Dolněmčané, který se ujal baru. K tanci a poslechu hrál
DJ Ondra, který se střídal s CM Jakub. Doufáme, že si každý
přišel na své.
První květnový víkend bude ve znamení Hodů s právem.
Zkoušky na hody probíhají každou sobotu od 19.30 hodin
a budeme rádi, když se zapojí co nejvíce zájemců. Rádi bychom,
aby hody nebyly akcí jenom krúžku, ale i všech občanů Dolního
Němčí.
Další akce jsou prozatím otevřené, ale můžete se těšit na
již tradiční Pečení chleba Na Muzeu nebo Slavnosti vína
v Uherském Hradišti. Všechny informace doplníme v dalších
číslech Dolněmčanského zpravodaje a budeme je také
aktualizovat na našem webu (www.dolnemcan.webgarden.cz)
a Facebooku (www.facebook.com/dolnemcan).
Za NK Dolněmčan Taťána Milošová

Dolněmčanský zpravodaj

Závěr pátého roku činnosti
MPS Dolněmčané
Pátý rok činnosti mužského pěveckého sboru Dolněmčané
byl pro členy dost náročný. Po púti k sv. Rochu v Uh. Hradišti
– Mařaticích jsme zpěvem přispěli k dobré pohodě při vaření
trnek na múzeu u nás, kde hlavním organizátorem jsou Tetičky
z Dolněmčí. V tuto dobu jsme již měli pozvání na předhodové
zpívání do Bánova, kde jsme se prvně předvedli v nově ušitých
lajblích, které všem mužům slušely. Potom následoval rychlý
sled předvánočních zpívání a to s národopisným krúžkem
Dolněmčan na náměstí Boršic u Buchlovic v odpoledních
hodinách, kde jsme přednesli koledy a potom jsme spěchali
domů a odjezd do Lipova, kde zpívalo na deset mužských
sborů.
Po Lipově následovala účast na Mikulášském zpívání
v Nedakonicích, kde muži slavili 25. výročí založení sboru.
Když jsme při představování našeho sboru uvedli, že zpíváme
pět roků, tak vedoucí z Nedakonic Míra Černý nás pochválil,
že nám to dobře zpívá. Na druhý den v neděli jsme zpívali
na výstavě zdejší základní školy, kam jsme byli pozvaní po
loňském úspěšném vystoupení.
V sobotu před vánočním týdnem jsme účinkovali spolu
s krúžkem Dolněmčan v KD Uherský Brod na večeru
pořádaném souborem Olšava a i zde jsme zaujali obecenstvo.
V neděli následovalo koledování na dvoře múzea.
Potom již byl štědrý den, kdy pravidelně zpíváme na
domově důchodcům. Závěr roku jsme zpívali při žehnání vína
ve zdejším kulturním domě.
Takže závěr roku byl skutečně náročný.
POZVÁNÍ: V posledním Zpravodaji obce jsme se zmiňovali
o pořádání 5. předhodového zpívání. Tak všichni přijďte
zapálit Dolněmčanské hody s nama a to 2. května 2014 od
20 hodin do našeho kulturáku, kam Vás domácí aj přespolní
zve mužský pěvecký sbor Dolněmčané. Těšíme se na Vás.
Zpracoval za MPS Dolněmčané, Jaroslav Matůš

Tetičky z Dolněmčí
Činnost ženského pěveckého sboru není tak bohatá jako
třeba Národopisného krúžku Dolněmčan, ale stejně se žádná
akce bez tetiček neobejde.
Pravidelné předvánoční koledování organizuje krúžek
Dolněmčan, sestavuje program, ale hmotná část je na tetičkách.
Je třeba od rána topit v peci, aby bylo večer v jizbě příjemně
teplo, připravit výzdobu, postavit betlém. Výstava v menší
místnosti Na Mlýně se nesla v duchu „Andělské klanění“.
Kolem betléma bylo nespočet andělů i andílků.
Také uvaření kyselice zajišťuje jedna členka sboru. Plný
stůl cukroví je také dílo tetiček. Členové mužského pěveckého
sboru připravili plný kotel svařeného vína. Všem přišlo vhod.
Po programu venku, za veliké účasti diváků, pokračoval večer
v jizbě. Panovala krásná atmosféra při zpěvu až do pozdního
večera.

zajišťovaly, jako vždy výzdobu stolů, přípravu občerstvení, ale
také zpěvu na jevišti. Zdejší vinaři zajistili zdarma na každý stůl
flašku vína. Byl to krásný kulturní zážitek pro všechny občany
kteří přišli. A bylo jich hodně, plný sál. Veliká akce, která
tetičky plně zaměstnala, byla příprava již 4. seniorského plesu.
Každý rok se uskuteční na plese nějaká tématická výstava. Měly
jsme již výstavu šikovných rukou, výstavu panenek a z kuchyně
našich babiček.
Tentokrát jsme se pokusily udělat si legraci samy ze sebe.
Každá členka sboru si připravila malé tablo fotografií od svého
dětství až po dnešek, pod heslem „Takové jsme tenkrát byly“.
I přes počáteční nechuť a protesty, stejně všechny tetičky našly
patřičné fotografie. Účastníkům plesu se tento nápad moc líbil.
Pořád někdo kolem fotek procházel. K tanci i poslechu vyhrávala
naše oblíbená „Dolněmčanská pětka“ se svými zpěváky, dále
naši stálí hosté, mužský pěvecký sbor Dolněmčané, mládež
ze skupiny Lukášovci, Karolína Zelinková, Jolana Michalcová
a Ladík Sahaj.
Letos jsme navázaly družbu s ženským pěveckým sborem
Tetičky z Kunovic. Přijaly naše pozvání na ples a přijely
v plném obsazení, zpívá jich celkem 18. Přijely, zazpívaly a také
se moc bavily, velice se jim u nás líbilo. Také přátelé z Hluku
nám oplatili naši návštěvu jejich setkávání seniorů. I naše
kamarádky z Horního Němčí přijely. Zajištěna byla bohatá
tombola. Nálada byla veselá, všem se moc líbilo. Rozcházeli
jsme se kolem půlnoci. Veliký dík patří všem sponzorům, kteří
nás podpořili, zvláště našemu Obecnímu Úřadu. Děkujeme.
Jak ten čas letí, už je tu fašank. Obchůzku po obci zajišťuje
krúžek Dolněmčan. Večer se uskuteční pochovávání basy
a u toho tetičky nesmí chybět. Zúčastní se v průvodu jako
plačky, také černá nevěsta bývá jedna z tetiček. Kdo se chce
o sobě něco dozvědět, co sám neví, ať přijde. Humor a smích,
to je program celého tohoto večera.
Tetičky plánují sehrát scénku „Drápání peří“. Celé se to má
odehrávat v čase v první polovině minulého století. Měl by
to být obraz ze života na tehdejší vesnici, ale hlavně kultury,
klebety. Možná se pouštíme na tenký led, nejsme žádní herci,
ale klebetné tetky není zas tak těžké zahrát. Zatím začínáme
se čtenými zkouškami. Stejné představení sehrál krúžek
Dolněmčan v 60. letech minulého století.
Už se těšíme, snad se nám to podaří.

Marie Ježková

Žehnání vína na svátek sv. Jana organizuje náš pan farář Petr
Hofírek. Byl to večer plný krásného slova i zpěvu. Programu
se zúčastnily všechny sbory i krúžek Dolněmčan. Tetičky
Dolněmčanský zpravodaj
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Můj splněný sen
Brzy ráno na Nový rok, když jste se probouzeli ze
silvestrovských oslav, vyrazila jsem do Německa, do města
Kalkar vzdáleného 1100 km od Dolního Němčí. Konalo se
tam mistrovství světa v line dance tancích, které probíhalo ve
dnech 1. - 5. ledna 2014. Díky tomu, že jsem v listopadu 2013
vyhrála v soutěži Czech Open v jihočeském Písku, tak jsem se
kvalifikovala na mistrovství světa. V kategorii Social Teen jsem
v Německu obsadila 2. místo z deseti soutěžících ze 3. zemí.
Celkem se soutěže zúčastnilo přes 450 tanečníků z 15 zemí
světa. Z České republiky nás soutěžilo 27 tanečníků (čtvrtá
nejpočetnější výprava). 17 tanečníků z ČR získalo ocenění.
Já jsem si za 2. místo přivezla pohár. Díky mému úspěchu jsem
postoupila do vyšší výkonnostní katerogie Newcomer. Plní
se mi tak dětský sen, mít pomalu rozrůstající sbírku pohárů
a medailí.
A proč vůbec tančím? Tanec, ať už jakýkoliv, mně velmi
baví. Udržuji si jím kondici, ale hlavně mně naplňuje radostí
z pohybu. Tancem se odreagovávám od všedních starostí
a získávám energii a duševní pohodu.
Tímto bych
chtěla pozvat na
naše tréninky
v š e c h n y
tancechtivé
lidičky (holky
i kluky od 11 let
až po dospěláky
v seniorském
věku)
do
základní školy
do tanečního
sálu, kde každý
pátek od 18
do 20 hodin
tančíme.
Na všechny
se moc těším.
Jolana Michalcová

20

Dolněmčanský zpravodaj

Šibřinky

Dětský karneval 2014

aneb Maškarní ples pro
dospělé se s podporou
Devil
Music
Baru
uskutečnily
v sobotu
22. února v prostorách
kulturního domu a Devil
Music Baru. Hostem večer
byl Ruda z Ostravy, který
svým osobitým humorem
bavil lidi po celý večer.
Kromě něj se o zábavu pro
všechny plesající postarala
kapela Prinz ze Zlína a DJ
R.O.B.O..
V půlnočním čase byl
volen král plesu. Porota
se skládala z nezávislých
členů a bylo opravdu těžké
vybrat jednoho krále,
neboť všechny masky byly
dobře vymyšlené a skvěle
propracované.
Vítězství
kosmonautů však bylo
zasloužené. Na slavnostní
korunovaci se dostavil
i Zeus s bohyněmi, který
královskému páru předal
poukaz na odběr selátka.
Velmi
nás
potěšila
účast vás všech, kteří máte
smysl pro humor a umíte
se bavit. Jestli se vám ples
líbil, bylo to právě díky
vám všem, kteří jste přišli
a udělali prima atmosféru.
Budeme se na vás všechny
těšit i v příštím roce.
Na závěr bychom chtěli poděkovat všem sponzorům,
kteří obohatili naši tombolu skvělými cenami. Velké díky
samozřejmě patří i našim hlavním sponzorům, kteří
nám věnovali první tři ceny, jež se losovaly v kole štěstí.
Jsou to: Devil Music Bar, JK Nástroje, Kovoděl Janča, s.r.o.,
TOP Company, s.r.o., Gemnet, MM střechy.
				
Františka Tinková

Dolněmčanský zpravodaj
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NOVÝ ADEPTI MYSLIVOSTI
SKLÁDALI ZKOUŠKY
V sobotu 15. 3. 2014 se v sále kulturního zařízení obce
Dolní Němčí uskutečnily již tradičně myslivecké zkoušky.
Pořadatelem těchto zkoušek byl Okresní myslivecký spolek
Uherské Hradiště. Po roční praxi nastoupilo ke zkouškám 29
uchazečů. Celé zkoušky se skládají ze sedmi předmětů, což není
zrovna jednoduchá záležitost. Mladí adepti nastoupili před dva
zkušební senáty z našeho okresu. Letošní připravenost adeptů
byla na vysoké úrovni, a i to svědčí o tom že žádný z uchazečů
nepropadl. Celkem bylo uděleno 8 vyznamenání.
Tinka Josef - místopředseda zkušebního senátu

PŘEHLÍDKA LOVECKÝCH TROFEJÍ
PO 21 LETECH V NAŠÍ OBCI
Chovatelská přehlídka se u nás naposledy pořádala v roce
1993. Pořádat přehlídku mají přednost ta myslivecká sdružení,
která se aktivně zapojují do pořádání akcí pořadanými
Okresním mysliveckým spolkem. Naše myslivecké sdružení
Lanka se za poslední roky do akcí OMS zapojovalo velmi
aktivně a to hlavně v pořádání kynologických akcí. Proto jsme
dostali pro letošní rok přednost před ostatními MS a mohli
jsme tuto přehlídku uspořádat u nás. Sběr trofejí v rámci
okresu proběhl na konci ledna a zároveň proběhlo hodnocení
správnosti odlovu hodnotitelskou komisí. Trofeje pochází
z 92 honiteb v rámci okresu Uherské Hradiště. Ve čtvrtek 6. 3.
2014 proběhlo navezení trofejí do našeho kulturního zařízení.
Trofejí bylo celkem 1046 ks od všech druhů spárkaté zvěře
a zvěře škodné a zároveň byly vystaveny zlaté dančí trofeje
za období třiceti let od počátku chovu. V pátek proběhla
22

samotná příprava celé přehlídky. Původně jsme měli v plánu
v pátek přehlídku uspořádat pro základní školu, ale bohužel
právě probíhaly prázdniny, takže se mohly děti přijít podívat
individuálně v sobotu. Škola se do přehlídky taky aktivně
zapojila a to tím, že žáci základní školy malovali obrázky na
tématiku o přírodě, a o zvířátkách. Výstavka těchto obrázků
byla součástí chovatelské přehlídky. Samotná přehlídka
trofejí probíhala od soboty do neděle. Nemalou odpovědnost
jsme nesli i za trofeje, protože jejich hodnota byla nemalá.
Tady musím poděkovat všem členům MS Lanka, kteří se do
celé akce aktivně zapojili, ale hlavně těm, kteří se obětovali
a trofeje hlídali i v nočních hodinách. Součástí přehlídky byla
i přednáška ing.Petra Ziergrossera o chovu a lovu černé zvěře,
která proběhla v sobotu v jídelně restaurace Rozkvět. V neděli
proběhl v areálu MS Jarní svod psů. Zúčastnilo se ho 48 jedinců
různých loveckých plemen. Zakončení celé akce proběhlo
v neděli ve 13 hodin. Většina uživatelů honiteb si svoje trofeje
odebrala,a naši členové mohli celý prostor kulturního domu
uvést do původního stavu. Touto cestou bych chtěl ještě jednou
poděkovat za propůjčení prostor Obecnímu úřadu.
Za MS Lanka Tinka Josef
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Chovatelé poštovních holubů
základní organizace Dolní Němčí

pohled na Celostátní a Evropskou výstavu

Chovatelský rok 2013 je už za námi a ještě poslední z tohoto
chovatelského roku nám chyběla Celostátní a Evropská
výstava poštovních holubů,která se konala v Brně na výstavišti
v pavilonu „B„ dne 30. 1. – 1. 2. 2014. Tuto výstavu shlédlo
2512 diváků,která byla uspořadána na vysoké úrovni, kterou
ocenili naší chovatelé a diváci,kteří se této akce zůčastnili,
tak i zahraniční chovatelé a představitelé těchto zúčastněných
zemí.Na celostátní výstavě a Evropské výstavě bylo vystaveno
1000 poštovních holubů.
Na celostátní výstavě vystavovalo 34 oblastních sdružení
České republiky s 500 holuby a zůčastněné Evropské státy rovněž
500 holubů včetně České republiky. Na této celostátní výstavě
byli vyhodnoceni nejlepší chovatelé z České republiky, kde byl
vyhodnocen i náš chovatel z Dolního Němčí a to v mladých
chovatelích do 18. let KADLČEK Filip, který se umístnil na
překrásném 5. místě z celé České republiky a vyhrál překrásný
pohár a zároveň byl vyhodnocen na mistrovství světa holoubat,
kde bude dávat 2 holoubata.Toto mistrovství holoubat se bude
konat v Maďarsku v Budapešti, kterého se zúčastní chovatelé
z celého světa, kde budou spolu závodit a měřit svoje kvality.
Z 34 oblastních sdružení České republiky se umístnilo OS
Uherské Hradiště na pěkném 2. místě.
Dále i v tomto termínu se tam konala i Evropská výstava,
které se zúčastnilo 13 států Evropy, včetně České republiky
a ta se umístnila v kategorii „Standard„ na 1. místě v Evropě
a v kategorii „Sport„ na 3. místě v Evropě. Po této výstavě
v sobotu večer se konal v hotelu VORONĚŽ společenský večer,
kterého se zůčastnilo 280 lidí jak z České republiky, tak i zástupci
13 Evropských států. Tohoto večírku se zůčastnili i chovatelé
z našeho oblastního sdružení Uh. Hradiště i s manželkami. Tak
to je konečná tečka za výsledky chvatelů vykonané v roce 2013.
Nyní máme již před sebou novou chovnou a závodní sezónu
2014.V této závodní sezóně 2014 nás čeká 21 závodů starých
holubů a 7 závodů holoubat tj. ročníku 2014.

5.místo mladých chovatelů do 18 let ČR - Kadlček Filip

společenský večer při Celostátní a Evropské výstavě v hotelu Voroněž

Tak doufám,že i v této nastávající sezóně se zase dobře
a na předních místech jak v oblastním sdružení, tak i v celé
České republice se umístní naši členové základní organizace
chovatelů poštovních holubů Dolní Němčí, kterých je 18
a budou reprezentovat sebe a taky naši obec Dolní Němčí.
Za ZO CHPH Kadlček Jaroslav
Dolněmčanský zpravodaj
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Významné ocenění
pro pana Jaroslava Uhra

NOVÁ SEZÓNA
Nový rok jsme zahájili v lednu Koštem slivovice. Z téměř
30 vzorků se umístil jako první se svým mokem Karel Bartoš,
následoval ve velmi těsném bodovém hodnocení Ladislav
Stojaspal a Ladislav Petráš. Celkově šlo o velmi vyrovnanou
soutěž, což značí o kvalitě loňské úrody.
V únoru proběhla Výroční schůze členů spojená s volbami
do výboru. Na následující pětileté období byl nově zvolen
předseda svazu, a to pan Antonín Světinský ml.
V dubnu bychom Vás rádi pozvali na připravovanou
Velikonoční výstavu s drobným prodejem. Uskuteční se
v přísálí Kulturního domu, v neděli 13. dubna od 14 hodin.
Těšíme se na Vaši účast!
Další naše pozvání je na tradiční Košt vína. Proběhne 17.
května v KD. Můžete se těšit na velké množství druhů vína ve
výborné kvalitě, bohaté občerstvení i posezení u cimbálu.
		
Děkujeme za Váš zájem.
Zahrádkáři

Ceník a podmínky pro zveřejnění inzerce
v obecním zpravodaji od 1.1. 2014
celá stránka (180 x 265 mm)
1 500,- Kč
1/2 stránky (180 x 130 mm)
750,- Kč
1/4 stránky ( 88 x 130 mm)
380,- Kč
řádková inzerce (180 x 20 mm)
200,- Kč
Ceny jsou včetně DPH.
Inzerci předávejte v požadovaném rozměru ve formátech
pdf, eps, jpg, tiff v tiskovém rozlišení 300 dpi (úrovně šedé).
V příspěvcích do zpravodaje 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.
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Vážení,
jsem velmi rád, že Vás mohu tímto příspěvkem do obecního
zpravodaje informovat o významném ocenění pana Jaroslava
Uhra. Ve spolupráci obce Dolní Němčí a KST Dolní Němčí
jsem v minulém roce za naši obec nominoval na jubilejní 10.
ročník ocenění pracovníků za dlouhodobou, dobrovolnou
a kvalitní činnost v oblasti volnočasových aktivit dětí a mládeže
Zlínského kraje 2013 právě pana Jaroslava Uhra. Z mnoha
desítek nominovaných byl vybrán i pan Jaroslav Uher, který
dne 19. 12. 2013 přezval z rukou hejtmana Zlínského kraje
MVDr. Stanislava Mišáka ocenění za jeho dosavadní činnost
a práci s mládeží v Dolním Němčí – v odvětví sportu (stolní
tenis). Slavnostní vyhlášení se uskutečnilo ve Sloupovém sále
Muzea Jana Amose Komenského v Uherském Brodě.

Ocenění včetně pamětní medaile Zlínského kraje si pan
Uher zasloužil za dosavadní činnost a rozvoj stolního tenisu
v Dolním Němčí.
Dovolte mi, abych Vás seznámil se skutečnostmi, díky
kterým byl právě náš spoluobčan pan Jaroslav Uher vybrán
k tomuto významnému ocenění, tak jak byl představen
zástupcům Krajského úřadu Zlínského kraje.
Pan Jaroslav Uher se narodil v roce 1949 a po celou dobu
bydlí v naší obci. Odmalička byl tělem i duchem sportovec.
Sport jej provází po celou dobu do současnosti. Zpočátku
byl dlouholetým a aktivním hráčem fotbalového mužstva TJ
Dolněmčanský zpravodaj

a vychovává další nadějné hráče. Pod jeho vedením a kvalitní
trenérské práci se neustále rozrůstal počet aktivních hráčů
oddílu, docházelo díky práci s mládeží ke zvyšování úrovně
celého oddílu, co do kvality jednotlivých mužstev hájící barvy
Dolního Němčí. Do konce 20. století patřil oddíl stolního tenisu
pod vedením pana Uhra mezi nejlepší kluby v našem regionu.
Co se týče kvality a práce s mládeží patří mezi nejúspěšnější
oddíly v rámci Zlínského kraje dodnes. Do dnešního dne se
oddíl stolního tenisu z Dolního Němčí díky práci s mládeží a
trenérské aktivitě pana Jaroslava Uhra řadí mezi kluby v celé
České republice, kde nedošlo k přerušení činnosti s mládeží a i
v současnosti reprezentují oddíl 2 žákovská družstva.
V 21. století pod jeho vedením zažívá oddíl KST Dolní
Němčí nejlepších výsledků v historii tohoto sportu v naší obci,
a to jistě díky široce vybudované základně aktivních hráčů.
V současné době reprezentuje oddíl stolního tenisu 7 družstev
v mužských kategoriích (družstvo „A“ až „G“ - 3. liga, Divize,
Krajský přebor II. tř., regionální soutěže) a 2 žákovská družstva.
Současné postavení oddílu a dosahované výsledky jsou
zásluhou díky obětavé životní práci pana Jaroslava Uhra, který
v uplynulých desítkách let vybudoval silný a úspěšný oddíl,
který jistě bude v tradici stolního tenisu v naší obci pokračovat.

Dolní Němčí, kdy jej však od slibné fotbalové kariéry zastavilo
zranění. Bylo to přitom v době, kdy skupina nadšenců založila
v roce 1968 v naší obci oddíl stolního tenisu. Od roku 1970
se stává pan Jaroslav Uher hráčem prvního mužstva a nadále
pokračoval v bohaté sportovní kariéře. V roce 1977 přebírá
vedení oddílu. Od tohoto roku byly prioritou oddílu nejenom
dosažené výsledky v mužských kategoriích, ale také výchova
a práce s mládeží, reprezentace obce Dolní Němčí převážně
se svými odchovanci. V tomto období dochází k založení
prvního žákovského mužstva. Pan Jaroslav Uher se jako
vedoucí oddílu stal zároveň hlavním trenérem mládeže, čemuž
se úspěšně věnuje dodnes. Lze bez nadsázky říci, že díky jeho
tréninkovým metodám došlo k růstu oddílu, počtu aktivních
hráčů, přiblížení tohoto sportovního odvětví mládeži v Dolním
Němčí. Pod vedením pana Uhra jeho tréninky prošli veškeří
současní i bývalí aktivní hráči. Odchovanci oddílu stolního
tenisu si dokonce zahráli či stále hrají nejvyšší mistrovské
soutěže v České republice – Ivo Mikulec (extraliga), Miroslav
Janča (1. liga), Zbyněk Dufka (2. liga), Dušan Kubeš, Pavel
Daněk, Jan Sadílek, Luděk Jančář (3. liga), ad.

Po celou dobu se věnuje, jak registrovaným žákům
(2 družstva), tak dorostencům a juniorům. Takřka od
devadesátých let se zasloužil o to, že v regionálním přeboru
žáků reprezentují naši obec 2 družstva žáků (pozn. jako jediný
oddíl okresu Uherské Hradiště má 2 družstva, přičemž v jiných
okresech Zlínského kraje, dá se říci i v celé ČR mimo další
2 výjimky regionální soutěž žáků v ČR vůbec neexistuje),
a to jak starší žáci, tak talentovaní mladší žáci. V posledním
desetiletí přitom právě žáci z Dolního Němčí každoročně bojují
o titul přeborníka okresu, což se jim nespočetkrát podařilo.
Tréninky mládeže jsou každé úterý a pátek od 16.30 hod. do
18.30 hod., kterých se účastní kolem 12 žáků (k dispozici 6
stolů), a to jak registrovaných, tak neregistrovaných, stejně tak
všech mladých hráčů, kteří mají zájem a chuť se naučit a zahrát
si stolní tenis (ukázka z tréninků – viz foto č. 4 – 7). Přínos
rozvoje tohoto sportu je nesmazatelný i v rámci Základní školy

V průběhu jeho trenérské a funkcionářské kariéry jeho
svěřenci zaznamenávali četné úspěchy, a to jak na krajské, tak i
republikové úrovni. Do roku 2001 byl dlouholetým vedoucím
oddílu, trenérem a funkcionářem v jedné osobě. Od tohoto
roku totiž došlo k osamostatnění oddílu od TJ Dolní Němčí
a stolnětenisový oddíl vystupuje pod názvem Klub stolního
tenisu Dolní Němčí (KST Dolní Němčí), ve kterém se stal právě
Jaroslav Uher předsedou a je jím do dnešního dne. V roce 2006
přerušuje ze zdravotních důvodů bohatou aktivní kariéru,
kterou věnoval a byl oddán právě oddílu stolního tenisu
v Dolním Němčí. Nadále však pokračuje v trenérské práci
Dolněmčanský zpravodaj
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v Dolním Němčí, ke které patří tento sport i k volnočasovým
aktivitám (pingpongové stoly na chodbách ZŠ) a v neposlední
řadě k úspěšné reprezentaci ZŠ, jak na krajské, tak republikové
úrovni.

Úspěchy žáků a juniorů pod vedením pana Uhra
v posledních letech:
l v letech 2008 – 2010 mužstvo starších žáků okresními
přeborníky,
l soutěžní ročník 2010 - 2011 – 1. místo družstva juniorů a 2.
místo družstva žáků na krajských přeborech Zlínského kraje
ve Vsetíně, účast družstva juniorů na republikovém finále
družstev juniorů v Ostravě, 2. místo starších žáků v reg.
přeboru žáků okresu Uh. Hradiště,
l soutěžní ročník 2011 - 2012 – 2. místo starší žáci a 3. místo
mladší žáci v regionálním přeboru žáků okresu Uh. Hradiště,
2. místo družstva juniorů na krajském přeboru družstev
Zlínského kraje ve Vsetíně,
l soutěžní ročník 2012 - 2013 – 2. místo družstva juniorů
na krajském přeboru družstev Zlínského kraje ve Vsetíně,
4. místo v republikovém žebříčku mladších žáků (Miroslav
Bičan – 2x vítěz republikového turnaje), 2. místo starších
žáků v regionálním přeboru žáků okresu Uh. Hradiště,
l říjen 2013 – 3. místo na republikovém turnaji mladších žáků
v Havířově (Ondřej Kučera).
Nutno ještě poznamenat, že pan Jaroslav Uher byl
dlouholetým členem výboru Okresního svazu stolního tenisu
Uherské Hradiště, kde se podílel na vedení a řízení regionálních
soutěží v našem regionu, tak i zmíněného regionálního přeboru
žáků.
Pan Jaroslav Uher je dlouholetým vedoucím a současným
předsedou oddílu stolního tenisu KST Dolní Němčí, trenérem
mládeže, juniorů a dokonce i po několikaleté pauze opět
aktivním hráčem. V minulém roce si oddíl KST Dolní Němčí
pod jeho vedením připomněl již 45. výročí založení stolního
tenisu v naší obci.
Nejenom za významné ocenění, ale zejména za jeho
dosavadní činnost pro sport v Dolním Němčí, jeho přínos
k vybudování úspěšného oddílu stolního tenisu, chci panu
Jaroslavu Uhrovi za obec Dolní Němčí a za KST Dolní Němčí
ještě jednou poděkovat. Zároveň mu popřát do dalších let
hodně zdraví, spousty dalších trenérských a funkcionářských
úspěchů.
Ing. Dušan Kubeš, zastupitel

Z činnosti Tělovýchovné jednoty
Dolní Němčí
Zimní měsíce v činnosti TJ znamenají čas odpočinku
a hodnocení výsledků uplynulého období. Měsíc leden je pak
zahájením přípravy na jarní část mistrovských soutěží. V rámci
této přípravy absolvují jednotlivá mužstva řadu přípravných
utkání ať už v hale, nebo na umělé trávě.
Halových turnajů se v převážné části zúčastňují družstva
přípravek a žáků. Turnaje v Kunovicích se zúčastnili mladší žáci
a umístili se na druhém místě. Ve stejné termínu se zúčastnily
obě přípravky halového turnaje v Boršicích (u Buchlovic).
Starší přípravka ve své kategorii zvítězila, mladší přípravka ve
své kategorii obsadila druhé místo. V sobotu 1. března obsadila
mladší přípravka 3. místo na turnaji BOBÍK Cup, který se
uskutečnil v Hluku. Následující den mladší žáci obsadili ve své
kategorii rovněž 3. místo.
A-mužstvo dospělých se zúčastňuje Zimního turnaje,
pořádaného FC Veselí nad Moravou a umělé trávě 3G.
Z doposud odehraných pěti utkání 3x zvítězilo a 2x prohrálo.
B-mužstvo dospělých má sjednána dvě utkání – se Slavkovem
a Uherským Ostrohem – obě na hřištích soupeřů.
Dorostenci startují na Zimním turnaji Gambrinus Cup
v Uherském Brodě.
Pokud se jedná o žáky, hlavně starší žáky, tak se výzva,
zveřejněná v minulém čísle Zpravodaje, minula účinkem.
Zvali jsme do řad žákovských družstev nové zájemce o fotbal.
Odezva však je víceméně nulová. Znovu se obracíme na
zájemce o fotbal, aby se zapojili do činnosti žákovských
družstev. Na doplnění uvádím, že starší žáci doposud nesehráli
žádné utkání.
Pokud se týká dalších informací – v pátek 31. ledna
2014 se uskutečnila Valná hromada TJ Dolní Němčí. Byly
vyhodnoceny výsledky jednotlivých mužstev a vytýčeny cíle na
následující období.
Pro informaci uvádím změny, které připravuje KFS Zlín pro
nový ročník soutěží. Jedná se o to, že žádné mistrovské utkání
neskončí remízou – v případě, že po uplynutí řádné hrací doby
skončí utkání nerozhodně, budou se kopat pokutové kopy až
do rozhodnutí. Vítěz rozstřelu získá dva body, poražený jeden
bod. Dále dojde k rozšíření hracích dnů o odpolední hodiny
v pátek s možností využití umělého osvětlení. Další změnou
je navýšení odměn rozhodčím za řízení utkání – platí od 1.
července 2014.
Pro informaci všem přikládám rozpis mistrovských utkání
našich mužstev. O dalších případných změnách budete
informováni v propagační skřínce umístěné na budově Jednoty.
Ludvík Miloš - sekretář oddílu kopané
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TJ Dolní Němčí - jaro 2014
A-dospělí - I.A.
Neděle

SK Slov.Viktoria

30. 3. 2014
Neděle
6. 4. 2014
Neděle
13. 4. 2014

V Bojkovice

15.30

SK

18.30

D Slušovice
V Baťov 1930 o.s.
D Nedachlebice
FC

Neděle
27. 4. 2014

15.30

FC

TJ

Neděle
20. 4. 2014

Dorost - KP

V Kvasice

Čtvrtek

PÁ
16.00
16.00

Fotbal

V Kunovice
SK

D Baťov 1930 o.s.
FC

V Slušovice
FC ELSEREMO

D Brumov
FC

V Malenovice

Náhradní

1. 5. 2014
4. 5. 2014

D Mladcová

Čtvrtek
8. 5. 2014

SO

FK

D Bystřice pod Host.

11. 5. 2014
Neděle
18. 5. 2014
Neděle
25. 5. 2014
Neděle
1. 6. 2014
Neděle
8. 6. 2014

V Nivnice

16.30

TJ Sokol

16.30

TJ Sokol

16.30

FK

16.30

V Újezdec u Luh.
D Ořechov

V Ostr. Nová Ves
TJ Sokol

Neděle
15. 6. 2014

D Žalkovice

SO
13.30
13.30
SO

TJ Sokol

15.30

TJ Sokol

15.30

V Starý Hrozenkov
D Březová

SO
16.30

FC

V Rožnov pod Radh.

SK FK

TJ

SO

D Pitín

UT

ČSK

14.00

SK Spartak

10.00

SFK ELKO

D Holešov

FC

09:30 11:15

V Kvasice
Fotbal. akademie

D Zlechov

V Popovice

12.00 13.00

TJ

10.00 11.00

TJ Spartak

14.00

V Tupesy
D Hluk o.s.

11:15 09:30

TJ Spartak

V Hluk o.s.

D Bystřice pod Lop.

SO

termín
09:30 11:15
SO

Fotbal.akademie

D Zlechov

FK

16.30

FC

16.30

TJ Sokol

16.30

SK

SO

V Záhorovice

15.00

14.00

TJ Sokol

16.30

V Boršice u Blatnice
D Strání B

SO

V Horní Němčí

SO

SK

09:30 11:15

TJ Sokol

11:15 09:30

Jiskra

09:30 11:15

FC

11:15 09:30

FC

09:30 11:15

D Nedakonice
V Staré Město
D Strání
V Koryčany

PO

termín
11:15 09:30

V Boršice

16:00 17:00

Náhradní

SK Slov.Viktoria

D Bojkovice

SO

Náhradní

Náhradní
16.30

15:00

termín

Náhradní
16.30

SO

Volný

termín

TJ Sokol

D Suchá Loz

SO

FC Slov.Sparta

V Spytihněv

termín

TJ Družstevník

st. ml.

SO

11:15 09:30

D Napajedla

Přípravka-OP

11:45

Fatra-Slavia

D Morkovice

termín
14.00

10.00

V Hulín

SO

10.00

11:15 09:30

Náhradní

TJ Sokol

D Uherský Brod

16.00

st. ml.

FC

termín
14.00

14.00

V Návojná

16.00

FC

V Veselí nad Moravou

Náhradní

FK

D Luhačovice

SO

V Komňa

termín
16.30

TJ Spartak

D Hluk o.s.

10:15

15.00

Náhradní

termín
TJ

13.00

TJ Sokol

V Slavkov

termín
16.30

Náhradní

Neděle

SO

Náhradní

termín
TJ Sokol

Neděle

10.00
UT

Žáci - KS

B-dospělí-OS

SO

TJ

14:00 15:00

1.FC

14:00 15:00

FK

16:00 17:00

FK

14:00 15:00

TJ

13:30 14:30

TJ

13:30 14:30

V Vlčnov
D Slovácko - dívky
V Uherský Ostroh
D Ostr. Nová Ves
V Nivnice
D Buchlovice

SO
SO
PO
SO
SO
SO

l Přehled narozených dětí

Letošní
první občánek
naší obce
se jmenuje
Adam Zimčík

V roce
celkem		
chlapců		
děvčat
2008		 36		 17		 19
2009		 25		 13		 12
2010		 32		 19		 13
2011		 25		 15		 10
2012		 28		 19		 9
2013		 24		 15		 9

l Počet úmrtí v naší obci

AKCE DUBEN - ČERVEN 2014
13. 4.
30. 4.
2. 5.
3. 5.
4. 5.
17. 5.
24. 5.
7. 6.
28. 6.

Velikonoční výstava ČZS – kulturní dům
Pálení čarodějnic
Předhodové zpívání
Hody s právem - hodová zábava - KD
Hodové odpoledne u CM Kunovjané - R. Rozkvět
Košt vín ČZS – kulturní dům
Memoriál Karla Bartoše v šachu
Dětský den
Memoriál J. Přikryla – turnaj starých pánů

Dolněmčanský zpravodaj

V roce
celkem		
muži		
ženy
2008		 23		 15		 8
2009		 25		
8		 17
2010		 30		 22		 8
2011		 26		 18		 8
2012		 29		 15		 14
2013		 26		 11		 15

l Četnost jmen a příjmení v naší obci
Antonín		
Josef		
Marie		
Ludmila		

107
104
196
98

Kadlček/Kadlčková
Stojaspal/Stojaspalová
Zimčík/Zimčíková

230
122
88

Františka Tinková, matrikářka
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Informace pro život IV.
Odborná rada prevence OSH okr. Uherské Hradiště
informace pro zopakování.
Co to je mimořádná událost?
dle zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému

Mimořádná událost je škodlivé působení sil a jevů vyvolaných činností člověka,
přírodními vlivy, a také havárie, které ohrožují život, zdraví, majetek nebo životní
prostředí a vyžadují provedení záchranných a likvidačních prací.
Dělení mimořádných událostí:
1. Mimořádné události vyvolané činností člověka
2. Mimořádné události vyvolané přírodními vlivy
3. Havárie
Varianty mimořádných událostí:
1. Povodně a záplavy, vzniklé rozrušením vodních děl (hrází rybníků, přehrad apod.)
a táním sněhu.
2. Požáry, rozsáhlé lesní požáry a velkoplošné požáry.
3. Vichřice, sněhové a námrazové kalamity.
4. Sesuvy půdy a svahové pohyby.
5. Rozsáhlé dopravní havárie (hromadné autohavárie, velká železniční neštěstí,
letecké katastrofy.)
6. Výbuchy plynovzdušných směsí.
7. Výrony nebo úniky nebezpečných škodlivin (např. únik čpavku z chladícího
zařízení, únik chlóru z úpravny vody apod.)
8. Nebezpečí radioaktivního zamoření po havárii jaderných energetických zařízení,
nehody při přepravě radioaktivního materiálu, nesprávné uložení radioaktivního
materiálu apod.
9. Smogová situace a zdraví ohrožující zhoršení kvality ovzduší.
10. Epidemie nakažlivých onemocnění lidí a epizootie zvířat (např. salmonelóza, mor
prasat atd.)
11. Nedostatek vody a základních potravin.
Varování obyvatelstva
V případě hrozby nebo vzniku mimořádné události jste na tuto skutečnost upozornění
prostřednictvím varovného signálu „VŠEOBECNÁ VÝSTRAHA“. Tento signál je
vyhlašován kolísavým tónem sirény po dobu 140 vteřin a může zaznít třikrát po sobě v
cca tříminutových intervalech. Ostatní druhy signálů (sirén) v příští kapitole periodiky.

OSH Uherské Hradiště tel. 572 55 24 34 , www.osh-uh.net
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Dům dětí a mládeže v Hluku připravil akce:

DÁNSKO a LEGOLAND

v termínu 21. – 25. května 2014
Tradiční pětidenní poznávací zájezd do Dánska spojený
s dvoudenní návštěvou LEGOLANDU – pohádkové země
dětí, známého parku s mnoha atrakcemi, věrnými kopiemi
světoznámých staveb i uměleckých děl, měst, zvířat aj. věcí
postavených z milionů malých kostiček lega. Vhodní i pro
rodiče s dětmi.

Převratná hypotéka na bydlení
Všichni budou valit oči
na výhodnou sazbu

CYKLO GEOCACHINGOVÝ TABOR

v termínu 7. – 11. července 2014
Tábor zaměřený na pobyt spojený s cykloturistikou
a lovem pokladů - GEOCACHINGEM. Bude koupání,
vycházky, sportovní aktivity, soutěže, hry.. Ubytování
ve srubech autokempinku Žralok na úpatí Moravského krasu
(Prostějovsko) u Plumlovské přehrady.
Bližší informace a přihlášky obdržíte
v Domě dětí a mládeže, Boršická 145,
Hluk nebo na telefonu 572 581 584,
724 244 471, e-mail: ddmhluk@uhedu.cz
web: www.ddmhluk.cz.

od

2,09
%

*

Více v UniCredit Bank Expres
Masarykovo náměstí 101
Uherský Brod
tel.: 955 964 666
mob.: 777 754 949
www.splatkomat.cz

Uzávěrka příštího čísla
Zpravodaje bude 30. 5. 2014.
*Úroková sazba platí do odvolání a za podmínek stanovených bankou.
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Dětský karneval

Vítání občánků

Tříkrálové koledování
Šibřinky

Rodičovský ples

Fašanková obchůzka

Vánoční koledování

Farní ples

Vydává Obecní úřad Dolní Němčí nákladem 950 výtisků. Registrováno Ministerstvem kultury č. MK ČR E 13136.
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