Vážení spoluobčané,

V základní škole připravujeme na prázdniny rekonstrukci sociálních zařízení

konečně po několika letech „zimní“ měsíce jsou už pouze vzpomínkou a jaro

v pavilonu tělocvičen a ZUŠ. Dále škola podala žádost o dotaci z fondů EU

je tady už i podle kalendáře. Tradičně je to čas, kdy vrcholí přípravné práce

na projekt „Rozvoj odborného vzdělávání a řešení bezbariérovosti“, který řeší

na plánovaných akcích pro letošní rok. Jako první zahájíme výsadbu parku

modernizaci učeben fyziky a chemie a vybudování výtahu v učebnovém pavilonu.

v ulici Nivnické na bývalé skládce zeminy. Současně chceme vysadit novou zeleň

Na podzim plánujeme výstavbu druhé travnaté plochy na fotbalovém stadionu.

u cyklostezky pod Baťou, kde jsme přes zimu vykáceli staré nebezpečné topoly.

Také projektujeme vyčištění, rozšíření a opravu rybníka vedle myslivny.

Máme hotový projekt výsadby zeleně v extravilánu obce – větrolamy na Kaménce,

Dlouhodobým cílem je příprava lokalit pro výstavbu rodinných domků. Nejdále

Babí hoře, nad myslivnou a ve Dřínku, kde vzniknou i dva mokřady. Pokud uspějeme

jsme v ulici Boršické, kde bychom snad po prázdninách mohli začít s pracemi.

se žádostí o dotaci, tak bychom chtěli tyto práce stihnout ještě na podzim.

V ulici Vinohradská je hotová studie a pokud dojde k dohodě s majiteli dotčených

Také Státní pozemkový úřad (SPÚ) intenzivně pracuje na přípravě výstavby

pozemků o jejich prodeji, do podzimu bychom rádi připravili projekt pro výstavbu.

vodní nádrže mezi panelovou cestou na Padělcích a kanálem od Boršic, nyní probíhá

Nejsložitější je situace v ulici Polní, kde je přes 30 vlastníků. Zatím na naši nabídku

vodoprávní řízení a je předpoklad, že by vlastní práce mohly začít také na podzim.

někteří ani nereagovali. Věřím ale, že snad najdeme společně také řešení, které

SPÚ má také dokončený projekt polní cesty C15 vč. odvodnění a doprovodné

umožní i v této lokalitě připravit inženýrské sítě.

zeleně, která začíná za mostem na Slavkov panelovou cestou, pokračuje po trase

Nejen pro mládež vybudujeme po velikonocích v hájku discgolfové hřiště.

stávajících polních cest Dílce, Tábořiska, Gálka až nad Babí horu. Odtud pokračuje

Do prázdnin na bývalém parketu osadíme workoutové hřiště a venkovní cvičební

dolů kolem Kravského zbytku k brodu přes potok u kapličky u sv. Anny. Povrch bude

stroje. Připravili jsme i architektonickou studii úprav centra obce, kterou v nejbližší

z asfaltu a celková délka je 5 km. Realizace by měla proběhnout v příštím roce.

době zveřejníme k připomínkování veřejnosti. Po dokončení bude sloužit jako

Výstavbu další polní cesty C11 z ulice Vinohradské po silnici na Vlčnov, chystáme

podklad pro postupnou proměnu celého prostranství.

sami. Uvnitř obce začneme nejprve (cca v červnu) s opravou silnice a chodníku

Další akci, která se částečně dotkne hlavně motoristů, je oprava silnice

v ulici Záhumenické. V těchto dnech podáme žádost o územní rozhodnutí na stavbu

do Slavkova, vč. rekonstrukce mostu, kterou připravuje ŘSZK Zlín. Pokud vše

lávky přes potok v ulici Zahradní a místní komunikace od lávky do ulice Na Okluku.

půjde podle plánu, mělo by se zde pracovat ve druhém pololetí. Při všech těchto

Tuto složitou akci chceme dokončit také letos.

rozsáhlých úkolech se budeme, stejně jako jiné roky, věnovat intenzivně běžné
každodenní údržbě obce (úklid, sečení trávy, drobné opravy, údržba majetku).
Problémy nám začínají dělat skupinky
mládeže, které se pohybují večer obcí a zůstává
po nich občas poškozený majetek obce
a nepořádek, např. na nových dětských hřištích.
Prosím tedy rodiče, aby se zajímali, co dělají jejich,
mnohdy ještě školou povinné děti, po večerech
a v jakém stavu přicházejí domů. Obracím se
i na spoluobčany, aby pokud budou svědkem
nějakého nevhodného chování, toto oznámili
neprodleně mně nebo místostarostovi, případně
zavolali přímo Policii ČR.
Přeji Vám sluníčkem prohřáté jaro a krásné
velikonoční svátky.
Ing. František Hajdůch, starosta obce

Dolněmčanský zpravodaj
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Z jednání Rady obce
Anonymizace provedena v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb.

Výpis usnesení
47. schůze Rady obce Dolní Němčí
konaná dne 5. 12. 2016 v kanceláři obecního úřadu
Usnesení č. 47/2016/04
Rada obce D. N. schvaluje zařazení žádosti p. Ing. R. H. Uh.
Brod o pronájem bytu v DCHB D. Němčí do seznamu žadatelů.
Usnesení č. 47/2016/05
Rada obce Dolní Němčí doporučuje ZO schválit úpravu
rozpočtu obce č. 4 na rok 2016.

Usnesení č. 48/2016/03
Rada obce Dolní Němčí schvaluje smlouvu se spol. E.ON
Distribuce, a.s. F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice
o přeložce zařízení distribuční soustavy č. 13007838.
Výpis usnesení
49. schůze Rady obce Dolní Němčí
konaná dne 11.1.2017 v kanceláři obecního úřadu
Usnesení č. 49/2017/02
Rada obce Dolní Němčí schvaluje zařazení žádosti p. S.
B., Uherský Brod, o pronájem bytu v DCHB Dolní Němčí
do seznamu žadatelů.

Usnesení č. 47/2016/06
Rada obce Dolní Němčí doporučuje ZO schválit rozpočet obce
na rok 2017.

Usnesení č. 49/2017/03
Rada obce Dolní Němčí schvaluje zařazení žádosti p. M.
M., Záhorovice, o pronájem bytu v DCHB Dolní Němčí
do seznamu žadatelů.

Usnesení č. 47/2016/07
Rada obce Dolní Němčí doporučuje ZO schválit prodej
pozemků p.č. 2996, 2997, 2998 v k. ú. Dolní Němčí žadatelům
za cenu dle znaleckého posudku.

Usnesení č. 49/2017/04
Rada obce Dolní Němčí schvaluje částku na sponzorské dary
do tombol na plesy v roce 2017 v celkové výši 10.000,- Kč.

Usnesení č. 47/2016/08
Rada obce Dolní Němčí schvaluje program 12. ZO Dolní
Němčí dne 15. 12. 2016.
Usnesení č. 47/2016/09
Rada obce Dolní Němčí doporučuje ZO schválit bezúplatný
převod pozemků p.č. 3792/3, 3792/2 v k.ú. D. N. od Zl. kraje.
Usnesení č. 47/2016/10
Rada obce Dolní Němčí schvaluje mimořádnou odměnu pro
ředitele ZŠ a ZUŠ za rok 2016.
Usnesení č. 47/2016/11
Rada obce Dolní Němčí schvaluje přijetí účelově určených
darů pro ZŠ a ZUŠ Dolní Němčí.
Usnesení č. 47/2016/12
Rada obce Dolní Němčí schvaluje pravidla příspěvku
na narozené dítě s platností od 1. 1. 2017.
Usnesení č. 47/2016/13
Rada obce Dolní Němčí schvaluje žádost o provozování
výherních hracích přístrojů f. Štístko, a.s., Praha 4 , na období
1. 1. 2017 do 31. 10. 2017.
Usnesení č. 47/2016/14
Rada obce Dolní Němčí schvaluje příspěvek ve výši 10.000,Kč na vydání publikace ,, Kraje očima dětí“, ve které
budou prezentovány práce žáků ZŠ a ZUŠ Dolní Němčí.
Výpis usnesení
48. schůze Rady obce Dolní Němčí
konaná dne 16. 12. 2016 v kanceláři obecního úřadu
Usnesení č. 48/2016/02
Rada obce Dolní Němčí schvaluje přidělení bytu č.302 v DCHB
Dolní Němčí p. M. M., Hluk od 19. 12. 2016.
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Usnesení č. 49/2017/05
Rada obce Dolní Němčí schvaluje nájemní smlouvu k části
pozemku p. č. PK 1066/1 o výměře 195 m2 s panem J. T.
za částku 1000,- Kč + DPH ročně na období od 1. 1. 2017 do 31.
12. 2021.
Usnesení č. 49/2017/06
Rada obce Dolní Němčí schvaluje ,,Dodatek smlouvy o svozu
a uložení komunálního a jiného odpadu na skládku na rok
2017“ s firmou Rumpold UHB, s.r.o., Uh. Brod.“
Usnesení č. 49/2017/07
Rada obce Dolní Němčí schvaluje smlouvu s TVS na rok 2017
na pořízení zpravodajských šotů z akcí v obci.
Usnesení č. 49/2017/08
Rada obce Dolní Němčí rozhodla nabídnout SVK Uh. Hradiště
k převodu do majetku vodovodní řad Na Okluku.
Usnesení č. 49/2017/09
Rada obce Dolní Němčí bere na vědomí zápis z jednání komise
životního prostředí a rozhodla pověřit komisi ŽP navržením
revitalizace zeleně v obci.
Usnesení č. 49/2017/10
Rada obce Dolní Němčí schvaluje zařazení žádosti o poskytnutí
veřejné finanční podpory z rozpočtu obce Dolní Němčí na rok
2017 od MPS Dolněmčané do seznamu žadatelů.
Usnesení č. 49/2017/11
Rada obce Dolní Němčí schvaluje zařazení žádosti o poskytnutí
veřejné finanční podpory z rozpočtu obce Dolní Němčí na rok
2017 od ZO ČZS Dolní Němčí do seznamu žadatelů.
Usnesení č. 49/2017/12
Rada obce Dolní Němčí schvaluje zařazení žádosti o poskytnutí
veřejné finanční podpory z rozpočtu obce Dolní Němčí na rok
2017 od MSCHPH Dolní Němčí do seznamu žadatelů.
Dolněmčanský zpravodaj

Usnesení č. 49/2017/13
Rada obce Dolní Němčí schvaluje výpůjčku kulturního domu
ZO ČSZ o.s. Dolní Němčí na uspořádání akce ,, Posezení u vína
– košt“ dne 20. 5. 2017.

Usnesení č. 50/2017/09
Rada obce Dolní Němčí schvaluje cenovou nabídku firmy
AUTOBAZAR PRAŽAN, Uh. Brod, na odprodej nákladního
vozidla ŠKODA PIC UP.

Usnesení č. 49/2017/14
Rada obce Dolní Němčí schvaluje vyvěšení záměru na pronájem
pozemku p. č. 3165 o výměře 686 m2.

Usnesení č. 50/2017/10
Rada obce Dolní Němčí schvaluje vyvěšení záměru na pronájem
restaurace Rozkvět od 1.7.2017 do 30. 6. 2022.

Usnesení č. 49/2017/15
Rada obce Dolní Němčí souhlasí s přijetím účelových
sponzorských darů pro MŠ Dolní Němčí dle přílohy.

Usnesení č. 50/2017/11
Rada obce Dolní Němčí schvaluje zařazení žádosti p. M. K.,
Dolní Němčí a p. S. T., Dolní Němčí, o pronájem obecního bytu
v Dolním Němčí do seznamu žadatelů.

Usnesení č. 49/2017/16
Rada obce Dolní Němčí schvaluje cenovou nabídku fi. AGPOL
s.r.o., Olomouc na zhotovení projektu pro stavební povolení
na výstavbu polní cesty C 11.
Usnesení č. 49/2017/17
Rada obce Dolní Němčí schvaluje smlouvu o nájmu s Oblastní
charitou Uh. Brod na dobu neurčitou od 1. 1. 2017.
Usnesení č. 49/2017/17
Rada obce D. Němčí schvaluje Směrnici pro tvorbu a čerpání
prostředků ze sociálního fondu obce D. Němčí od roku 2017.
Výpis usnesení
50. schůze Rady obce Dolní Němčí
konaná dne 2. 2. 2017 v kanceláři obecního úřadu
Usnesení č. 50/2017/02
Rada obce Dolní Němčí schvaluje zařazení žádosti p. M. H.,
Uh. Brod, o pronájem bytu v DCHB Dolní Němčí do seznamu
žadatelů.
Usnesení č. 50/2017/03
Rada obce Dolní Němčí schvaluje zařazení žádosti p. M. K.,
Vlčnov, o pronájem bytu v DCHB Dolní Němčí do seznamu
žadatelů.
Usnesení č. 50/2017/04
Rada obce Dolní Němčí schvaluje zařazení žádosti p. A. K.,
Vlčnov, o pronájem bytu v DCHB Dolní Němčí do seznamu
žadatelů.
Usnesení č. 50/2017/05
Rada obce Dolní Němčí schvaluje zařazení žádosti p. V. J.,
Uh. Brod, o pronájem bytu v DCHB Dolní Němčí do seznamu
žadatelů.
Usnesení č. 50/2017/06
Rada obce Dolní Němčí schvaluje výpověď nájemní smlouvy
na byt č.5 v DCHB Dolní Němčí p. B. Z., D. Němčí k 5. 2. 2017.
Usnesení č. 50/2017/07
Rada obce Dolní Němčí schvaluje SRPŠ Dolní Němčí výpůjčku
KD na uspořádání Rodičovského plesu dne 20. 1. 2018.
Usnesení č. 50/2017/08
Rada obce Dolní Němčí schvaluje Římskokatolické farnosti
Dolní Němčí pronájem KD na uspořádání 11. Farního plesu
dne 27. 1. 2018.
Dolněmčanský zpravodaj

Usnesení č. 50/2017/12
Rada obce Dolní Němčí zamítla žádost Spolku Lungta, Praha
1 o připojení se k mezinárodní kampani ,,Vlajka pro Tibet“.
Usnesení č. 50/2017/13
Rada obce Dolní Němčí schvaluje zařazení žádosti Centra pro
zdravotně postižené Zlínského kraje, Zlín o poskytnutí veřejné
finanční podpory z rozpočtu obce Dolní Němčí na rok 2017,
do seznamu žadatelů.
Usnesení č. 50/2017/14
Rada obce Dolní Němčí schvaluje žádost Svazu města a obcí ČR
o finanční příspěvek ve výši 3.000,- Kč na varhany do katedrály
sv. Víta v Praze.
Usnesení č. 50/2017/15
Rada obce Dolní Němčí schvaluje zařazení žádosti AUDIOHELP
z.s., Uh. Brod o spolufinancování projektu poradna a středisko
pro sluchově postižené na rok 2017 do seznamu žadatelů.
Usnesení č. 50/2017/17
Rada obce Dolní Němčí schvaluje smlouvu zakládající právo
provést stavbu a smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení
služebnosti mezi ČR- Státní pozemkový úřad, Uh. Hradiště,
Obcí Dolní Němčí a Povodím Moravy, s.p., Brno.
Usnesení č. 50/2017/18
Rada obce Dolní Němčí doporučuje ZO schválit prodej
parcely č. 1066/86 o výměře 60 m2, která vznikla dle GP
1201-446/2016, vypracovaného firmou Geomma, s.r.o.,Uh.
Brod za cenu 19.180,- Kč, stanovenou znaleckým posudkem
Ing. Martina Dufky.
Usnesení č. 50/2017/19
Rada obce Dolní Němčí doporučuje ZO zvolit do funkce
přísedícího Okresního soudu v Uh. Hradišti na funkční období
2017 - 2021 p. J. M., Dolní Němčí a p. L. C., Dolní Němčí.
Usnesení č. 50/2017/20
Rada obce Dolní Němčí schvaluje žádost OMS Uh. Hradiště
na pronájem KD za účelem konání zkoušek z myslivosti dne
18. 3. 2017.
Usnesení č. 50/2017/21
Rada obce Dolní Němčí schvaluje žádost spol. CHABI
production s.r.o, na pronájem KD, k pořádání kulturní akce
dne 21. 10. 2017.
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Usnesení č. 50/2017/22
Rada obce Dolní Němčí schvaluje přidělení bytu č. 305 v DCHB
Dolní Němčí od 6.2.2017 p. S. B., Uh. Brod.
Usnesení č. 50/2017/23
Rada obce Dolní Němčí schvaluje zařazení žádosti KST Dolní
Němčí o poskytnutí veřejné finanční podpory z rozpočtu obce
Dolní Němčí na rok 2017 do seznamu žadatelů.
Usnesení č. 50/2017/24
Rada obce Dolní Němčí projednala návrh a cenovou nabídku
firmy HEPA group s.r.o., Praha 3 - Žižkov na vybudování
DiskGolf Parku v hájku a schválila jeho realizaci a pověřuje
starostu podpisem smlouvy o dílo.
Usnesení č. 50/2017/25
Rada obce Dolní Němčí projednala možnost odprodeje
plynovodní přípojky do dílen OÚ a pověřila starostu
a místostarostu k jednání a přípravě podkladů ke smlouvě
s firmou GasNet, s.r.o., Plynárenská 499/1, 60200 Brno .
Usnesení č. 50/2017/26
Rada obce Dolní Němčí schvaluje cenovou nabídku
Dopravoprojektu Ostrava, a.s. na vypracování projektu pro
DSP- PDPS na lávku pro pěší přes potok Okluky Dolní Němčí.
Usnesení č. 50/2017/27
Rada obce Dolní Němčí schvaluje vyhlášení výběrového řízení
na výsadbu zeleně na bývalé skládce zeminy v ulici Nivnická.
Usnesení č. 50/2017/28
Rada obce Dolní Němčí schvaluje podporu k rozvojovému
záměru Oblastní charitě Uh. Brod - č. RZ 2018 74 – Sociálně
aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním
postižením.
Usnesení č. 50/2017/29
Rada obce Dolní Němčí schvaluje podání žádosti na MZe
na vybudování čtyř odpočinkových míst u cyklostezek.
Usnesení č. 50/2017/30
Rada obce Dolní Němčí schvaluje vzor dopisu majitelům
pozemků v lokalitě Polní II. na jejich odprodej pro vybudování
ZTV a výstavbu rodinných domů.
Usnesení č. 50/2017/31
Rada obce Dolní Němčí schvaluje odpisový plán na rok 2017.
Výpis usnesení
51. schůze Rady obce Dolní Němčí
konaná dne 23. 2. 2017 v kanceláři obecního úřadu
Usnesení č. 51/2017/02
Rada obce Dolní Němčí schvaluje zařazení žádosti p.J. H.,
Nivnice,o pronájem bytu v DCHB Dolní Němčí do seznamu
žadatelů.
Usnesení č. 51/2017/03
Rada obce Dolní Němčí schvaluje zařazení žádosti p.H.
Š., Uherský Brod, o pronájem bytu v DCHB Dolní Němčí
do seznamu žadatelů.
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Usnesení č. 51/2017/04
Rada obce Dolní Němčí schvaluje zařazení žádosti p. J.
V., Uherský Brod, o pronájem bytu v DCHB Dolní Němčí
do seznamu žadatelů.
Usnesení č. 51/2017/05
Rada obce Dolní Němčí schvaluje zařazení žádosti p. L. S.,
Prakšice, o pronájem bytu v DCHB Dolní Němčí do seznamu
žadatelů.
Usnesení č. 51/2017/06
Rada obce Dolní Němčí schvaluje zařazení žádosti p.M.
Š.,Uherský Brod, o pronájem bytu v DCHB Dolní Němčí
do seznamu žadatelů.
Usnesení č. 51/2017/07
Rada obce Dolní Němčí schvaluje zařazení žádosti p. V.
Š., Uherský Brod, o pronájem bytu v DCHB Dolní Němčí
do seznamu žadatelů.
Usnesení č. 51/2017/08
Rada obce Dolní Němčí schvaluje zařazení žádosti p. M. T.,
Uh. Brod - Havřice,o pronájem bytu v DCHB Dolní Němčí
do seznamu žadatelů.
Usnesení č. 51/2017/09
Rada obce Dolní Němčí schvaluje zařazení žádosti NK
Dolněmčan, z.s., o poskytnutí veřejné finanční podpory
z rozpočtu obce Dolní Němčí na rok 2017, do seznamu žadatelů.
Usnesení č. 51/2017/10
Rada obce Dolní Němčí schvaluje výpůjčku prostor Muzea
na Mlýně Národopisnému krúžku Dolněmčan na Pečení
chleba dne 1. 7. 2017 .
Usnesení č. 51/2017/11
Rada obce Dolní Němčí schvaluje přijetí finančního daru
pro ZŠ a ZUŠ Dolní Němčí v rámci Projektu Obědy dětem
od nadačního fondu „Drab foundation-nadační fond“
Usnesení č. 51/2017/12
Rada obce Dolní Němčí schvaluje vyvěšení záměru na prodej
pozemků p.č, st. 1202/1 a 4170.
Usnesení č. 51/2017/13
Rada obce Dolní Němčí doporučuje ZO schválit smlouvu
o právu provést změnu stavby ,,Silnice II/498: Dolní Němčí –
Slavkov“, s ŘSZK, Zlín.
Usnesení č. 51/2017/14
Rada obce Dolní Němčí schvaluje smlouvu o dílo na projekt
inženýrských sítí v ulici Boršické s projekční kanceláří
Ing. Miroslava Sekaniny, Uh. Brod.
Usnesení č. 51/2017/15
Rada obce Dolní Němčí schvaluje program 13. Zastupitelstva
obce dne 8. 3. 2017.
Usnesení č. 51/2017/16
Rada obce Dolní Němčí schvaluje zápisy do kroniky obce
za roky 2013 a 2014.
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Usnesení č. 51/2017/17
Rada obce Dolní Němčí schvaluje cenovou nabídku
Ing. Kunčíka, na projekt opravy silnice a chodníku v ulici
Záhumenické.
Usnesení č. 51/2017/18
Rada obce Dolní Němčí schvaluje Smlouvu o podmínkách
napojení, o spolupráci a součinnosti při realizaci plynárenského
zařízení a o smlouvě budoucí nájemní s firmou GasNet, s.r.o.,
Ústí nad Labem.
Usnesení č. 51/2017/19
Rada obce Dolní Němčí schvaluje odpisový plán ZŠ a ZUŠ
na rok 2017.
Usnesení č. 51/2017/21
Rada obce Dolní Němčí schvaluje smlouvu o dílo na realizaci
veřejné zeleně v ulici Nivnická, s firmou Florstyl s.r.o., Kunovice.
Usnesení č. 51/2017/22
Rada obce Dolní Němčí schvaluje podání žádosti o dotaci
z OPŽP na akci„Realizace prvků ÚSES v k.ú. Dolní Němčí“.

Pozvánka na připravované akce
březen – červen 2017
30. 3.
13. 4.
5. 5.
6. 5.

7. 5.
20. 5.
25. 5.
27. 5.
10. 6.

Evropa na dosah - cestopisná beseda
- 18.00 hodin– přísálí KD
Reflexy – taneční zábava - KD
Předhodové zpívání – mužský pěvecký sbor
Dolněmčané - 20.00 hodin – KD
DAP Salus s.r.o. Brno pořádá diskotéku
IGNITION - vystoupí DJ Shefa, Chris P., Johny
Gregory, Showtime, Dia. Velká scéna, profi zvuk
a světla – 20.00 - kulturní dům
Taneční zábava se skupinami FOCUS rock (Zlín)
a Kabát revival (UH) – 20.00 – kulturní dům
Posezení u vína – kulturní dům
Akademie – ZŠ a ZUŠ Dolní Němčí - KD
Memoriál Karla Bartoše v šachu - KD
Dětský den
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Ze života Národopisného
krúžku Dolněmčan
Poklidným tempem vstoupil soubor do mrazivého nového
roku, plného očekávání, jaké akce a zážitky nám letošek přinese.
Hned na počátku roku proběhla členská schůze, během
které došlo k velkým změnám na organizačních postech.
Svých funkcí ve vedení krúžku se kvůli velkému časovému
vytížení vzdali Lenka Bídová a Jiří Miloš. Po hlasování na jejich
místa nastoupili dlouholetí, zkušení tanečníci Šárka Došková
a Petr Šimčík. Další personální změna proběhla u funkce
pokladníka, kterým se stala Markéta Kadlčková. Markéta
vystřídala po několika letech velmi dobré práce paní Michaelu
Poláškovou (roz. Jančovou). Děkujeme odcházejícím členům
vedení za jejich práci a přejeme nově nastoupivším pevné
nervy a spoustu vydařených akcí.
První akcí souboru pod novým vedením, byla nedávná
tradiční fašanková obchůzka s večerním pochováváním basy.
Můžeme říct, že se akce povedla a proběhla bez větších zádrhelů.
Touto cestou bych chtěla poděkovat všem členům souboru
a jejich rodinám za čas, který celé akci obětovali a za pohoštění,
které během obchůzky po obci nachystali. Velké poděkování
patří také Dechové hudbě Dolněmčanka, která nás ochotně
doprovodila spolu s našimi vlastními „tyrolskými muzikanty“.
Velké poděkování patří také Ivaně Slovákové, Petře Kadlčkové,
Šárce Doškové st. a Nikole Štěpaníkové za pomoc s provozem
baru a Svatopluku „Svaťovi“ Tinkovi za zajištění technického
zázemí během večerní zábavy. A nesmíme zapomenout ani
na obecní úřad, který krúžek již dlouhá léta podporuje.
Jako soubor pociťujeme drobné zklamání z dlouhodobějšího
nezájmu některých našich spoluobčanů o předvádění
a zachování lidových tradic v naší obci. Fašanková obchůzka
je jednou z takových akcí. Měli bychom si uvědomit, že lidová
kultura a tradice jsou v naší obci stále živé a měli bychom
na to být hrdí. Národopisný krúžek Dolněmčan se snaží
takové akce provozovat a udržovat je neustále v podvědomí
spoluobčanů. Jsme vždy velmi šťastní, když lidové tradice
a zvyky přináší radost nejen nám, krůžkařům, ale především
Vám, našim spoluobčanům. Budeme potěšeni, pokud se k nám
do fašankového i jiného průvodu připojíte i Vy, příznivci lidové
kultury obce Dolní Němčí.
Protože nadcházející jarní období vybízí k úklidu, rozhodli
jsme se i my v krúžku udělat ve věcech pořádek. Během
měsíce března nás čeká časově i organizačně velmi náročná
inventarizace krojů a jejich kompletace. Tímto prosíme všechny,
kteří tančili v krúžku Dolněmčan a zapomněli naší tetině Marii
Ježkové nedopatřením vrátit některou zapůjčenou krojovou
součástku, projděte své krojové šatníky a přineste nám krojové
součástky, které patří do správy krúžku. Také bychom chtěli
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poprosit Vás, kteří máte doma kroj nebo jednotlivé krojové
součástky a víte, že je nosit nebudete a nemáte pro ně využití,
nevyhazujte je, ale poskytněte krúžku Dolněmčan. Krojovou
součástku zrekonstruujeme a připravíme k použití pro krúžek
Dolněmčan.
Čas v souboru plyne rychleji než voda v dolněmčanském
potoce a není čas na odpočinek. S radostí se těšíme
na Velikonoce. Třetí květnový víkend nás pak čeká velké
vystoupení v Uherském Hradišti s názvem Vesnický folklór.
Na jednom pódiu v Kulturním domě v Uherském Hradišti
se společně přestavíme s Folklorním studiem Buchlovice,
Cimbálovou muzikou Rubáš a Folklorním souborem
a cimbálovou muzikou Pentla z Boršic. Program bude z části
pojat recesisticky, takže se můžete těšit na spoustu zábavy. Víc
už Vám prozradit nemůžu a zvu Vás srdečně na představení.
Přejeme Vám hezké jaro, spoustu důvodů, proč se smát
a těšíme se na viděnou na dalších folklorních akcích.
Šárka Došková, člen vedení souboru

Mužský pěvecký sbor
Dolněmčané Vás zve na

PŘEDHODOVÉ ZPÍVÁNÍ
v pátek 5. května 2017 od 20:00 hodin
Kulturní dům Dolní Němčí
Letos Vám zazpívají mužské pěvecké sbory z
Dolního Němčí, Domanína, Tupes,
Újezdce u Luhačovic a Vlčnova.
Hraje cimbálová muzika Strýci ze Strání.

ZŠ a ZUŠ

Hledáme do svých řad členy!
Máš chuť si zatančit a zazpívat? Pokud Ti
bylo 15 let a máš v pátek čas, neváhej a přijď.
Kdy: každý pátek od 20:00 hodin
Kde: klubovna KD, vchod přes zahrádku Devil
Music bar
Kontakt: www.dolnemcan.cz
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Vážení rodiče a přátelé školy,
asi největší událostí mimoškolní činnosti, kterou žila velká
většina deváťáků a jejich rodičů, byla lednová polonéza.
Za výborně zvládnutou náročnou choreografií stojí dvě
ženy: Simona Synčáková a Šárka Došková. Jejich trpělivost,
důslednost i zkušenosti zajistily, že tradiční rodičovský ples
byl bohatě navštíven a všichni „plesající“ byli spokojeni. Chci
poděkovat nejen výše zmíněným ženám, ale také výboru SRPŠ
v čele s Mgr. Veronikou Ježkovou za perfektně odvedenou práci
při organizaci celé akce. Kromě plesu, akademie, koncertu,
bruslení, lyžařského kurzu, olympiád a dalších soutěží, jsme
absolvovali celou řadu vzdělávacích programů. Níže můžete
nalézt pouze výběr z těchto akcí. Podrobnosti jsou tradičně
uvedeny na www.zsdolninemci.cz. Deváťáci již podali přihlášky
na střední školy a já jim rád přeji hodně štěstí a úspěchů při
přijímacích zkouškách, budoucí prvňáčci se pomalu chystají
k zápisu, který se letos uskuteční až 19. dubna. K 1. únoru jsme
získali cca 830 000,- Kč v rámci projektu Personální podpora
ZŠ Dolní Němčí. Jeho zaměřením je osobnostně profesní rozvoj
pedagogů, společné vzdělávání žáků, čtenářská a matematická
gramotnost; nově zavádíme funkci školního asistenta, později
k němu přibude i speciální pedagog.
Ať je pro vás přicházející jaro příjemným potěšením!
Mgr. Milan Kvasnička, ředitel ZŠ a ZUŠ

. Lyžařský kurz

Ve dnech 8. – 13. 1. 2017 se uskutečnil tradiční lyžařský kurz
sedmáků a části osmáků. Jezdíme na Horní Bečvu, ubytování
máme v rekreačním středisku Pekárny a lyžujeme na svahu
Rališka, kde je malý vlek i sedačková lanovka. Jelo celkem 42
žáků, měli jsme skvělé sněhové podmínky, zvládli jsme všichni
Dolněmčanský zpravodaj

závěrečný slalom, bojovali jsme s pořádkem na pokojích
i v soutěži masek.

motýlek. Na památku na slavnostní večer si kluci odnesli stuhu
z látky šatů své partnerky a děvčata doslala od svých tanečníků
krásnou růži. I přes značnou nervozitu naučenou choreografii
zvládli na výbornou a za svůj výkon sklidili velký potlesk.
Děkujeme pořadatelům ze SRPŠ, sponzorům, rodičům a celým
rodinám za jejich podporu a pochopení.

Simona Synčáková
Slalom, kategorie Pravá + Levá: 1. Kamil Kotačka, 2. Martin
Baroň, 3. Oliver Mikulička,
kategorie Zelená + Modrá: 1. Barbora Ševčíková, 2. Nela
Haluzová, 3. Tereza Ševčíková.
Pořádek na pokojích: 1. Natálie Prachmanová, Heda
Turečková, Sabina Vondráková, Eliška Kadlčková, 1. Nikola
Baroňová, Nicol Poláchová, Barbora a Tereza Ševčíkovy,
1. Jiří Kolář, Adrian Uher, Michal Tureček, Přemysl Bobčík,
2. Marie Stojaspalová, Tina Turečková, Lenka Doležalová, 2.
Alena Pfeiferová, Lucie Bršlicová, Tereza Jančová.
Masky: 1. Kouzelníci (Přemysl Bobčík, Adrian Uher), 2.
Pláž (Jiří Kolář, Kamil Kotačka, Michal Tureček), 3. Pantomima
(Sabina Šumšalová, Marie Stojaspalová).
Mgr. Milan Kvasnička

. Polonéza žáků 9. tříd

Říjen je měsíc, kdy začínáme pravidelně nacvičovat
polonézu. Učíme se správnému držení těla, trénujeme správné
kroky a rytmus, posloucháme hudbu, vymýšlíme choreografii.
Tanečníci se letos pochlubili velmi náročnou choreografií,
která zahrnovala jak tradiční polonézu, tak i valčík, polku
a waltz. V nádherně vyzdobeném sále předvedlo své taneční
umění pod vedením Simony Synčákové a Šárky Doškové
celkem 21 párů. Děvčata měla barvu šatů jasně červenou
a jejich taneční partneři zvolili bílou košili, černé šle a černý
Dolněmčanský zpravodaj

. Matematická olympiáda

V prosinci loňského roku se konalo školní kolo Matematické
olympiády 5. a 9. tříd. Soutěž byla dobrovolná a mohli se tudíž
přihlásit všichni žáci, kteří chtěli. Do okresního kola postoupili
za 5. ročník: Ladislav Hladík, Tereza Jemelíková, Matěj Mikel
a Aleš Šenkár a za 9. ročník: Viktorie Pavelková a Kateřina
Baroňová.
Okresní kolo Matematické olympiády se konalo 24. 1. 2017.
Z důvodu nemoci naši školu reprezentoval za 5. ročník pouze
Matěj Mikel.
Obrovského úspěchu dosáhli obě dívky 9. ročníku. Viktorie
Pavelková získala 4. místo a Kateřina Baroňová získala dělené
6. místo.
Všem, kteří se do soutěže zapojili, děkujeme za účast
a oběma dívkám gratulujeme k vynikajícím výsledkům
a výborné reprezentaci naší školy.
Mgr. Pavlína Bobčíková

. Olympiáda z anglického jazyka

Ve dnech 8. – 10. 2. 2017 se konala olympiáda z AJ žáků
3. – 5. ročníku, účastnilo se jí celkem 89 žáků. Toto jsou
nejúspěšnější řešitelé: III. třída: Viktorie Haluzová, IV. A Marek
Bartoň, Valerie Macků, IV. B Kryštof Šumšal, Martin Žufánek,
V. třída Ladislav Hladík.
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Nejlepší lezci na 1. stupni:
Jméno		
třída
1.
Alena Umlaufová 2. třída
2.
Kryštof Miklánek 5. třída
3.
Vivien Straková 3. třída

Počet metrů
110
97
90

Nejlepší lezci na 2. stupni:
Jméno		
třída
1.
Libor Tinka
9. B
2.
Přemysl Bobčík 7. B
3.
Roman Bobčík 8. B

Počet metrů
400
380
250

V uplynulých dnech se uskutečnilo školní kolo olympiády
z anglického jazyka pro žáky II. stupně. Vítězové jednotlivých
kategorií jsou: 8. – 9. ročník: 1. Nicolas Marek, 2. David
Podroužek, 3. Radka Pospíšková, Jan Gregor. 6. – 7. ročník.
1. Anežka Žufánková, 2. Anna Tomancová, Martin Baroň 3.
Tobiáš Šmejdíř, Dominika Gregorová.
Vítězové jednotlivých kategorií nás reprezentovali v okresním
kole. Nicolas byl velmi úspěšný a okresní kolo vyhrál. Jemu i ostatním
blahopřejeme a přejeme hodně radosti s anglickým jazykem.

Celkem se soutěže zúčastnilo z 1. stupně 41 lezců. Z 2. stupně
se zúčastnilo 34 lezců + 2 učitelé. 1. stupeň vyšplhal 1 679 metrů
a 2. stupeň vyšplhal 2 840,5 metrů. Lezeme na hory2
Kristýna Zlomková

. Recitační soutěž

Mgr. Jana Špaňhelová, Mgr. František Ježek

. Školní parlament

Náš parlament pořádal akci, která se jmenovala LEZEME
NA HORY - ZDOLÁVÁME VRCHOLY. Akce se konala
20. 2. 2017 ve velké tělocvičně. Šplhali zájemci ze všech tříd
a společně se nám podařilo vyšplhat 4 549,5 metrů. Děkujeme
všem žákům za společné zážitky. Přehled jsme zpracovali
do tabulky.

V pondělí 20. 2. se uskutečnila recitační soutěž pro žáky 1.
až 3. ročníku a v úterý 21. 2. pro žáky 4. a 5. ročníku. Soutěže
se zúčastnilo celkem 30 žáků.
Porota složená z vyučujících I. stupně vybrala a odměnila
tyto žáky: 1. ročník 1. Bobčíková Klára, 2. Ondruch Šimon,
3. Pochylý Alexandr. 2. ročník 1. Mitáček Marek, 2. Vávrová
Adéla, 3. Halík Richard. 3. ročník 1. Tomancová Alžběta, 2.
Sokolová Adéla, 3. Zderčíková Kamila. 4. ročník 1. Klabačka
Jan, 2. Gregorová Adéla, 3. Halík Adam. 5. ročník 1. Mitáčková
Kristýna, 2. Mikel Matěj, 3. Mikulková Lucie.
Všichni ocenění recitátoři z 2. až 5. ročníku postoupili
do okrskového kola.
Tato soutěž se konala i pro žáky II. stupně a to v pondělí 21.
února 2017. Soutěže se zúčastnili tito žáci:
Monika Nevařilová, Markéta Beníčková, Anežka Žufánková,
Adéla Supová, Kateřina Simandlová, Marie Stojaspalová,
Tomáš Zlomek, Nela Haluzová, Dominika Gregorová, Veronika
Uhrová a Vítězslav Klabačka. Po okrskové soutěži, která se
konala v Hluku, postupují do dalšího kola Jan Klabačka,
Vítězslav Klabačka, Alžběta Tomancová a Marie Stojaspalová.
V. Vystrčil, J. Mitáčková

. Veselý den v 1. třídě

V pátek 24. 2. bylo v naší třídě ještě veseleji než jindy. Místo
prvňáčků zasedli do lavic víly, netopýr, pirát, včelař, voják,
strašidla, sportovci, králíček, kočička, beruška, princezny
i tanečnice. Přišel k nám dokonce i tučňák a další pěkné
masky. V tento den jsme si ve škole připomněli masopust
neboli fašank. Zazpívali jsme písničky, tancovali a naučili se
veselá říkadla, která k této lidové tradici patří. Zábavu jsme si
užili i ve vyučování. Po celý den jsme plnili nejrůznější úkoly,
soutěžili jsme, luštili tajenky a hlavně užili si hodně legrace.
8

Dolněmčanský zpravodaj

Naši školu jsme reprezentovali na turnaji školních družin
v Uherském Hradišti, kde holky i kluci bojovali s vypětím
všech sil. Atmosféra byla výborná hlavně díky fanouškům
z řad rodičů.
Druhý velký úspěch máme z poháru základních škol, který
se konal v Uherském Brodě. V krajském kole turnaje nás
reprezentoval tým děvčat. Holky bojovaly ze všech sil a domů se
vracely nejen s úsměvem a spokojeností ze hry, ale i s diplomem
a pohárem. Velkou odměnou jim byla i hodnotná cena
v podobě setu 6 ks florbalových hokejek. Adriana Kadlčková,
Alžběta Tomancová, Nikol Horáková, Nelly Horáková, Lucie
Zimčíková, Viktorie Haluzová, Matěj Bradáč, Jakub Hibler,
Kristian Miloš, Adam Bartoš, Štěpán Pěrka i Antonín Horák
si zaslouží velkou pochvalu a dík za skvělou reprezentaci naší
školy.

Mgr. Jana Pacholová

. Školní družina

Pro každou základní školu je školní družina velmi důležitou
součástí. Mnozí z Vás si jistě řeknou, že je to jen taková
„hlídárna“ dětí. Paní vychovatelky si prohlíží časopisy, lakují
nehty, popíjí kávičku a děti si samy hrají. Kdo měl někdy své
dítě ve školní družině, tak ví, že tomu tak zdaleka není.
Děti přijdou do ranní družiny v 6.30 hodin, jsou mnohdy
nevyspalé, unavené a je na vychovatelkách je namotivovat
na vyučování. Odpoledne po vyučování přijdou opět unavené
z celodenního sezení v lavicích. V družině očekávají, že vybijí
energii aktivním odpočinkem, tedy pohybem. Opět jsou tu paní
vychovatelky, které si vyslechnou jejich zážitky ze školy, potěší
raněnou dušičku, protože kamarádi se jim posmívali, utřou
slzičky, které se spustily, když dostaly špatnou známku, změří
teplotu, pomohou zavázat tkaničky, utřou nos, najdou ztracený
cvičební úbor, vyřeší bitku mezi kluky, pomůžou s úkolem,
poradí s prvními školními láskami, pomazlí se, pohladí, ...
Teprve potom přijde na řadu hlavní zájmová činnost plavání, tělesná výchova, tvoření, hraní, soutěžení, zpívání
aj. Družiny už dávno nejsou místem, kde jsou děti pouze
hlídány a kde čekají jen na to, až si je rodiče vyzvednou. Jsme
rádi, když i rodiče si uvědomují, že je pro jejich dítě lepší,
aby se po vyučování věnovalo organizovaným aktivitám pod
dohledem, než trávilo čas někde na ulici v partě.
Každé oddělení pracuje podle svého tematického plánu,
který je přizpůsoben věku a počtu dětí, ročnímu období,
tradicím a svátkům, např. roční období, Vánoce, Velikonoce,
karneval, zdravá strava, lidské tělo, zvířata, vesmír apod.
Mezi novinky v naší družině patří rozloučení s paní
vychovatelkou Simonou Tomíkovou, kterou nahradila paní
vychovatelka Lenka Zimčíková. Smajlíčková družina má
nového křečka Lumpíka. Za sebou máme mezi dětmi oblíbený
karneval, který byl jako každoročně plný her, soutěží a tance.
Polovina školního roku je za námi a my už máme spoustu
sportovních zážitků.
Dolněmčanský zpravodaj
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Mastercheff Dolní Němčí udělal tradici, snad se tedy můžeme
po prvním úspěšném ročníku těšit na opakování nejen zábavné,
ale i osvětové soutěže.
Organizátoři Mastercheffa Dolní Němčí (zleva): Renáta
Zimčíková, Julie Cmolová, Anna Tomancová, Tomáš Zouhar,
Katka Simadlová, Markéta Beníčková, mimo snímek - Tomáš
Tkáč, Pavel Brencus, Denis Straka.
Bc. Pavla Mudráková

Z činnosti ZUŠ
od prosince do března 2017

Děkujeme všem rodičům, sponzorům a fanouškům naší
školní družiny a přejeme hezký příchod jara.
Synčáková Simona

. Ekocentrum Pantoflíček

Z aktivit Ekocentra Pantoflíček bych ráda vyzvedla zásluhy
Týmu pro přírodní budoucnost, tedy žákyň a žáků, kteří se
účastní celostátní soutěže s tématem klimatické změny - CO2
Liga. Každý měsíc obdrží tým nový soubor úkolů na jedno
téma. První téma, teorii klimatické změny, tým zvládl skvěle
a v hodnocení se umístil vysoko. V lednu a únoru děti řešily téma
jídlo a jeho dopady na klimatickou změnu. Zjistily a naučily se
spousty zajímavých věcí. Tak např. odpověděly na otázku "kolik
kilometrů nacestuje náš oběd?". Když si dáváme ve školní
jídelně guláš, suroviny k jeho přípravě mají za sebou 1 163 km.
Kdyby byl guláš vyroben z lokálních surovin, urazí suroviny
pouze 300 km. To je rozdíl, který má vliv nejen na klima. Díky
tomuto úkolu víme, proč je dobré jíst regionální potraviny:
nezatíží nás emisemi z dopravy, podpoří místní farmáře, zvýší
zaměstnanost v regionu, potraviny nemusí být tolik chemicky
ošetřované a ozařované, aby vydržely transport.
Aby o těchto svých poznatcích členové týmu informovali
své spolužáky, uspořádali pro ně kuchařskou soutěž
MASTERCHEFF DOLNÍ NĚMČÍ, kde se vařilo pouze
z regionálních potravin. Soutěžily čtyři dvoučlenné týmy
ze tříd 6. A (Monika Bilíková, Adéla Supová), 6. B (Monika
Nevařilová, Tomáš Zlomek), 8. A (Kevin Krzepicki, Vítězslav
Klabačka) a 8. B (Aneta Dufková, Richard Vaněk). Pokrmy
žáků byly tak výtečné, že komise rozhodla o udělení čtyř
prvních míst. Tým pro přírodní budoucnost by rád ze soutěže
10

Od začátku zimního měsíce prosince se všechny obory
naší ZUŠ intenzivně připravovaly na Vánoční výstavu, která
proběhla ve dnech 3. a 4. prosince 2016 a dále na Akademii,
která se uskutečnila v dopoledních hodinách pro žáky a učitele
ZUŠ dne 8. prosince v Kulturním domě v Dolním Němčí.
Program byl opravdu pestrý. Akademii zahájil komorní soubor
ZUŠ, který pod vedením p. uč. Hany Miklášové nacvičil 2
vánoční koledy, a to Štědrý večer a Půjdem spolu do Betléma
v úpravě pro souborovou hru. V tomto čísle se představili tito
žáci: Marie Stojaspalová, Johana Rusňáková, Sabina Šumšalová,
Markéta Beníčková, Monika Bilíková, Karolína Uhrová, Viktor
Macalík a rovněž vybraní zpěváci z hudební nauky, kteří
si koledy s chutí zazpívali. Provedené skladby měly krásný
zvuk díky zajímavým zvukům elektronických kláves a dalším
hudebním nástrojům jako jsou: zobcová flétna, chimes apod.
Následoval taneční obor – mladší žákyně, které pod
vedením nové p. uč. Miliny Veprentsove nacvičily velmi
pěkné pásmo „Svatá Lucie“. Ladné pohyby dívek byly vhodně
doplněny hudbou Antonia Vivaldiho. Tanec opět vystřídala
hudba. Vystoupily tři žákyně: Justýna Nováková zahrála
na klavír, Iveta Križanová na housle a Veronika Petrana
Uhlířová zazpívala písně o zimě. Literárně-dramatický obor si
připravil pod vedením nové p. uč. Ireny Cigánkové v prvním
vstupu úsměvný příběh Josefa Čapka „O vánocích, které
nechtěly být“, ve kterém bylo slyšet, jak velmi žáci zapracovali
na svém mluveném projevu a rovněž bylo vidět, jak je hraní
příběhu baví. V tomto příběhu se představili úplně noví žáci
LDO – kteří vytvořili skvělou 10člennou skupinu. Program
dále pokračoval vystoupením hudebního oboru a tentokrát
zahrála na klávesy Adéla Sokolová, na klavír Veronika Petrana
Uhlířová a jemný zpěv předvedla Sabina Šumšalová. Po krátké
pauze se představil taneční obor, tentokrát s pásmem „Brain
storm“, které zatančily na velmi jemnou hudbu starší žákyně.
I v této skupině byl zaznamenán velký pokrok v ladném držení
těla a koordinaci pohybů. Tanec opět vystřídala hudba a jako
první se v druhé části představily děti z Přípravné hudební
výchovy, které pod vedením p. uč. Kolajové nacvičily několik
Dolněmčanský zpravodaj

písniček. Ladislav Hladík zahrál na kytaru a Martin Baroň
nechal naplno rozeznít elektronické klávesy. Protože se vše
pěkně střídalo, následoval opět literárně-dramatický obor,
který tentokrát předvedl příběh s názvem „České vánoce“.
Jednalo se o projekt žáků a p. učitelky a žáci ho pojali opravdu
velmi pravdivě a také s patřičným humorem. Hudební obor
se postaral o závěrečný blok vystoupením Marie Stojaspalové,
která zahrála na klavír, Lucie Bršlicová zazpívala ve vánočním
duchu, Jakub Tinka zahrál s p. uč. Antonínem Daníčkem dvě
vánoční koledy na trubku a celou Akademii uzavřel kytarový
soubor třemi krásnými skladbami, které nacvičil pod vedením
p. uč. Michaely Pavelkové. Klavírní spolupráci zajistily během
Akademie p. uč. Hrobařová a Kolajová.

V prosinci se uskutečnily na naší ZUŠ hudební besídky žáků
kytarové třídy p. uč. Marie Dufkové, a to v pátek 9. prosince
V Dolním Němčí a ve středu 14. prosince na odloučeném
pracovišti ve Strání. V programu 9. 12. vystoupili všichni
žáci z třídy v Dolním Němčí: Andrášková Lucie, Andrášková
Natálie, Beníčková Markéta, Halík Adam, Kvasnička Petr,
Mikulková Lucie, Mikéska David, Martišová Veronika,
Turečková Heda, Šmejdíř Tobiáš, Šmejdířová Michaela a Talský
Petr. Úvod i závěr besídky patřil paní učitelce Marii Dufkové,
která zahrála na kytaru velmi náročné skladby. Dále zazněly
lidové písně, krátké instruktivní skladby i skladby náročnější
a také koledy. Nechybělo ani kytarové duo. Celým programem
provedl posluchače moderátor Petr Kvasnička.

Ve Strání se 14. prosince také představily všechny děti,
které zde hrají na kytaru: Popelka Erik, Tomanová Karolína,
Adámková Eva, Vintrová Valentýna, Drobný Daniel a Šimková
Amálie, která se postarala i o jemné průvodní slovo. Ani na této
hudební besídce nechyběla hra paní učitelky na kytaru, což
posluchači velmi ocenili.

Ve čtvrtek 15. prosince v 17.00 hodin se uskutečnil Vánoční
koncert vybraných žáků hudebního oboru ZUŠ. V programu
se představili tito žáci: Komorní soubor ZUŠ pod vedením
p. uč. Hany Miklášové; Klárka Bobčíková, Justýna Nováková,
Pavel Chladil, Veronika Petrana Uhlířová a Marie Stojaspalová
– klavír; Adéla Sokolová a Karolína Uhrová – EKN; Iveta
Križanová – housle; Veronika Martišová, Lucie Bršlicová,
Veronika Petrana Uhlířová a Sabina Šumšalová – zpěv; Sabina
Šumšalová – kytara; Tomáš Kadlček a Jakub Tinka – trubka.
Na programu zazněly drobné i rozsáhlejší instruktivní skladby,
lidové písně a koledy. Jednotlivá čísla připravili tito vyučující:
Antonín Daníček, Lukáš Frýbort, Aneta Gajdůšková, Radek
Hais, Jarmila Hrobařová, Klára Kolajová a Hana Miklášová.
V pondělí 19. prosince v 16.30 hodin proběhla velmi pěkná
předvánoční besídka žáků hudebního oboru na odloučeném
pracovišti ve Vlčnově. Vystoupili zde žáci p. uč. Marka Teimera
Dolněmčanský zpravodaj
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Dne 24. ledna proběhla v odpoledních hodinách kytarová
a dechová besídka žáků p. uč. Michaely Pavelkové, Antonína
Daníčka a Lukáše Frýborta. Vystoupili tito žáci: Andrejka
Mikulková, Magdalenka Miklánková, David Vaněk, Eliška
Bartošová, Vanessa Kadlčková, Tobiáš Kučera, Anna
Tomancová, Charlota Míšková, Tina Turečková a Tadeáš Slabý.

– zobcová flétna, klávesy, klavír; Radka Haise – housle a p. uč.
Veroniky Zaorálkové – sólový zpěv. V programu zazněly
drobné instruktivní skladby, vánoční písně a také koledy. Hráči
se představili nejen sólově, ale vytvořili i pěkná dua a nechyběl
ani flétnový soubor. Na této hudební besídce účinkovali mimo
jiných (žáci ZUŠ Uherský Brod) za ZUŠ Dolní Němčí: Aneta
Kadlčíková, Karolína Stašková, Berenika Kolková, Jolana
Šimková, Alžběta Ondrůšková, Ondřej Moštěk, Tomáš Mlýnek
a Veronika Zemková.
Dne 19. prosince v odpoledních hodinách, zavítali žáci
hudebního a literárně-dramatického oboru ZUŠ Dolní Němčí
do místního Domu s pečovatelskou službou, aby potěšili svým
uměním seniory – starší spoluobčany obce. Podařilo se nám
vytvořit velmi příjemnou a přátelskou atmosféru. V úvodu se
představili žáci hudebního oboru: Filip Baroň zahrál na klávesy
koledu Rychle bratři. Tereza Jemelíková zahrála na kytaru
koledy Štěstí zdraví a Jak jsi krásné. Veronika Petrana Uhlířová
zazpívala vánoční písně Co to ten slavíček a Už je zima mráz
a zahrála i na klavír Menuet a koledu U Betléma. Housle nechala
rozeznít Iveta Križanová písní Bílé vánoce a koledou Narodil se
Kristus Pán. Posledním hudebním číslem byly koledy Štědrý
večer a Dej Bůh štěstí, které zahráli na trubku Tomáš Kadlček
a Jakub Tinka. Literárně-dramatický obor zahrál představení
„O vánocích, které nechtěly být“ a také „České vánoce“.
V měsíci lednu se uskutečnily dvě besídky žáků, kteří
navštěvují výuku hry na klavír a klávesy u p. uč. Hany
Miklášové, a to nejprve v úterý 10. ledna na pracovišti
v Dolním Němčí. Vystoupili tito žáci: Vojtěch Mudrák, Matyáš
Bobčík, Terezka Švehlíková, Sofie Vondráková, Karolína
Uhrová, Simona Juřenová, Veronika Juřenová a Magdaléna
Zimčíková. O týden později v pondělí 16. ledna pak proběhla
besídka na odloučeném pracovišti ve Strání. Svá vystoupení
zde předvedly tyto děti: Veronika Žajglová, Taťána Popelková,
Dominika Dufková, Monika Podolanová, Anna Vrbová
a Ladislav Kolaja. Děti vystoupily nejen sólově, ale i v souborové
hře a zahrály společně skladby Pátá a Halleluja….

Poslední hudební besídka se uskutečnila 30. ledna
v podvečer a vystoupili na ní žáci p. uč. Bednářové, Černíčkové,
Gajdůškové, Hrobařové, Kolajové p. uč. Haise. Přestože byla
velká nemocnost žáků, vystoupilo jich 13 se svými výkony:
zpěv – Johan Šídlová, housle – Eliška Jurásková, klávesy – Filip
Baroň, Martin Baroň, Vojtěch Bohun, Pavel Beníček, Barbora
Bahulová, klavír – Monika Bilíková, Markéta Beníčková,
Romana Marečková, kytara – Nicole Švardalová, Tereza
Jemelíková a Iveta Valková.
V sobotu 21. ledna 2017 se konal tradiční Rodičovský
ples v Kulturním domě v Dolním Němčí a v předtančení se
předvedly starší žákyně našeho tanečního oboru ZUŠ pod
vedením p. uč. Miliny Veprentsove. Toto vystoupení bylo pro
žákyně velmi silným uměleckým zážitkem.

V druhém pololetí se děti výtvarného oboru ZUŠ zapojily
do mezinárodní výtvarné soutěže na téma „Zelený svět - Ze
života hmyzu“ vyhlášené SR. Žáci od 4. - 9. třídy studovali
život hmyzu a pak jej ztvárnili perokresbou domalovávanou
akvarelem. V současné době chystají žáci práce k odeslání
do Bánské Bystrice. Nejmenší děti procvičují kresbu různými
prostředky a vyzkoušely si tvoření obrázků formou plstění
obarvené ovčí vlny. Poslední prácí byla papírová koláž na téma
zima a zimní sporty.
Děti 4. - 6. třídy vytváří projekt „Voda“ a zpracovávají náměty
ryb a vodních živočichů včetně hmyzu. V současné době si děti
po skupinkách navrhly obrázky jako ilustrace pohádky a tyto
12
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Děvčata 7. - 9. třídy začínají kreslit náměty z naší obce
a vybírají si charakteristické stavby naší obce. Tyto kresby,
perokresby a malby budou otištěny v tištěné knize a elektronické
knize o Dolním Němčí v projektu „Malovaný kraj“.
V dubnu plánuje vyučující výtvarného oboru výtvarné
dílny spojené se spaním ve škole, a to pro děti odloučeného
oboru v Horním Němčí a děti v Dolním Němčí.
Dne 24. února 2017 se uskutečnilo Okresní kolo soutěže ve hře
na klavír v ZUŠ Uherský Brod. Naši ZUŠ zde reprezentovaly
dvě žákyně z pracoviště v Dolním Němčí, a to Simona Juřenová
I. kategorie (ze třídy Hany Miklášové) a Veronika Petrana
Uhlířová I. kategorie (ze třídy Kláry Kolajové). Obě děvčata
získala 3. místo ve své kategorii a zahrála si na krásné křídlo
značky Yamaha, které zdobí sál ZUŠ v Uherském Brodě. Účast
na této soutěži byla pro děvčata jistě silným hudebním zážitkem

obrázky překreslují na stěny v odpočívárně a chodbě u sauny
v našem bazéně. Tento týden budou malovat tyto obrázky
barvami. Jedna stěna je kombinovaná malba s keramickými
plackami ryb.
Dolněmčanský zpravodaj

a my jim děkujeme za vzornou reprezentaci školy a přejeme
mnoho dalších hudebních úspěchů.
V nejbližší době čeká naši ZUŠ účast na Okresním kole
soutěže ve hře na kytaru, která proběhne v ZUŠ Uherský
Ostroh a které se zúčastní Ladislav Hladík ze třídy p. uč. Lukáše
Frýborta. Přejeme hodně úspěchů a pěkný zážitek z kytarového
soutěžení.
V následujících měsících se činnost v naší ZUŠ bude
zaměřovat na přípravu Jarního koncertu, Výchovného koncertu
pro MŠ, Absolventského koncertu a především na přípravu
Akademie, která se uskuteční v měsíci květnu a na které se
představí opět i taneční a literárně-dramatický obor.
Za ZUŠ Klára Kolajová a Alena Růžičková
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Mateřská škola
Je polovina školního roku za námi a můžeme si říct, co se
nám v mateřské škole podařilo u nejmladších dětí, co se nám
nedaří a na co je potřeba se zaměřit. Většina dětí už nemá
s adaptací problémy. O to víc se teď musíme snažit rozvíjet
jejich sebeobsluhu, samostatnost, společenské návyky a ostatní
činnosti. Zkuste si jen na chvíli představit, že máte v šatně,
v umývárně, při svačině, či obědě více než 20 dětí a všechny
chtějí všechno a hned. Pak pochopíte, že alespoň částečná
samostatnost je při vstupu do MŠ pro děti důležitá. Je pravda,
že spoustu věcí v dnešní době dělají rodiče za děti. Pokud děti
umí pustit vodu, obléct pyžamo, zapnout mikinu, obout boty,
jsou šťastné, že to umí samy a nemusí čekat, až na ně přijde
řada. Nechceme, aby to vyznělo negativně, ale snažme se
všichni dohromady, aby se děti v mateřské škole cítily šťastné
a spokojené. Když dětem něco slíbíte, dodržte to. Neustupujte
ze svých požadavků. Buďte jim oporou a mějte svá pravidla,
která máme i my ve školce. Na zavolání, ať poslechnou! Veďte je
k řádnému umývání rukou, pustit vodu, namydlit, opláchnout,
zastavit vodu. Při příchodu do MŠ se nebojte hlasitě pozdravit
– vzor rodičů. Nebojte se ve slušnosti říct si svůj názor. Pokud
dětem něco vadí, učte je se domlouvat. Používejme slůvko
prosím a děkuji. Co se týká pracovních činností, dávejte dětem
papír, ať skládají, stříhají, kreslí pastelkami, ale i štětci. Učí se
přitom správnému uchopování a držení tužky. Nedávejte dětem
často tablet, více si zpívejte písně, říkejte si básničky, listujte
v knihách a encyklopediích. To je to, co dětem v dnešní době
nejvíce chybí. A na závěr, které kulturní akce nás čekají? Je to
hudební pohlazení s p. Vojkůvkou, návštěva knihovny v Dolním
Němčí. Už se moc těšíme, má to tam paní Jana Daňková moc
hezky zařízené. Pak nás čeká divadlo „ Jak vodník Kapička
o vodu přišel“ v kině Hvězda a výlet do Kněždub. Přejme si
všichni, ať vaše, ale i naše děti vyrůstají v dobrém kolektivu dětí
i zaměstnanců mateřské školy.
Za třídu „Berušek„ zapsala Vlková Jarmila a Válková Eva.

. Oznámení pro rodiče

Zápis do mateřské školy v Dolním Němčí na školní rok
2017/2018 se koná 10. května 2017 od 8.00 - 15.30 hod. v
ředitelně mateřské školy. Bližší informace k zápisu budou
zveřejněny na web. stránkách www.msdolninemci.cz.
14

Dolněmčanský zpravodaj

MS LANKA Dolní Němčí
Co nás čeká v roce 2017
Myslivecký spolek zhodnotil svoji činnost za uplynulý rok
18. 3. 2017 na myslivecké chatě. V ten samý den se u nás konaly
v kulturním domě zkoušky mladých myslivců. Mezi 40 adepty
jsme měli také jednoho zástupce od nás, který taky úspěšně
složil zkoušky. Naši členové odpracovali za rok 2016 téměř 1400
brigádnických hodin. Jedná se hlavně o údržbu našeho areálu
a o naši honitbu, kterou máme pronajatou od Honebního
společenstva Lanka Dolní Němčí. Přikrmování zvěře, udržování
mysliveckého zařízení, čištění vodních zdrojů v přírodě,
vyvážení vody do umělých napáječek apod., je automatickou
povinností každého člena spolku. Trošku nás mrzí, že někteří
spoluobčané nám naše úsilí ničí tím, že nám naše myslivecké
zařízení poškozují a dopouštějí se tím minimálně přestupku,
dle zákona o myslivosti. Další takovou neřestí jsou vycházky
s volně pobíhajícími psy po honitbě a v neposlední řadě také
motorkáři. Nastávají jarní měsíce a s tím se rodí i nová mladá
zvěř, tak se podle toho prosím chovejme. Dne 27. 5. 2017 se
u nás uskuteční klubové zkoušky psů (KCHČF ). Další větší
akcí, která nás čeká, bude Červencová noc a to 22. 7. 2017, tak
doufám, že počasí bude přát. V případě nepříznivého počasí se
akce bude konat v kulturním domě.
Kdo může nabídnout v jarních měsících slepičí kvočnu, nechť
se obrátí na kteréhokoliv z myslivců (dohoda jistá). Děkujeme.
Josef Tinka, předseda MS
Záběry z fotopasti

Zabíjačka 2017 - štamgasti ze Mlýna

Dolněmčanský zpravodaj

Tetičky
Opět nadešel čas bilancovat činnost ženského pěveckého
sboru Tetičky. Téměř každý měsíc zpíváme v okolních obcích.
Na hodech v Horním Němčí jsme zpívaly při příležitosti křtu
zajímavého sešitu jedné šikovné děvčice Jitky Bartošové,
v Nivnici na jarmarku, ve Slavkově na folklorním dnu a taky
v Korytné při křtu CD mužského pěveckého sboru.
Velká akce se konala při příležitosti 50 let NK Dolněmčan.
Do programu bylo zařazeno čepení nevěsty. To je vždy
záležitostí Tetiček. Den poté jsme zpívaly při rozsvěcování
vánočního stromu a taky při celostátní akci Česko zpívá koledy.
Vánoční koledování na Muzeu je už blízko Vánoc a tak
i atmosféra bývá velice sváteční. Samozřejmě účast Tetiček je
nezastupitelná. Zpíváme koledy, zvlášť přispíváme k večerní
besedě ve vytopené jizbě, při kyselici, cukroví, svařáku, kde
pokračuje neorganizovaná beseda.
Na druhý svátek vánoční, na Jána, se v sále koná slavnost
Žehnání vína. Každý rok probíhá jiný program, tentokrát
vyplnila večer cimbálová muzika se svým vánočním
programem. Vyzdobit stoly, připravit malé občerstvení, to
je úkol Tetiček. Taky zajišťují po žehnaní vína roznesení
požehnaného vína mezi stoly.Tato akce, kterou organizuje náš
pan farář, otec Petr, se stala již tradicí.
Největší akcí Tetiček bývá ples seniorů. Letos se konal
31. ledna. Už od rána ženy připravovaly sál a také výstavu
vyšívaných obrazů. Přes počáteční obavy, aby bylo co vůbec
vystavovat, sešlo se tolik obrazů, až je skoro nebylo kam
dát. Od rána jsme si pochvalovaly, že počasí je příznivé, ale
kolem třetí hodiny odpoledne začal poletovat sníh a večer
v šest hodin bylo už napadáno bezmála 10 cm. I přes neustálé
zametání chodníků zaměstnanci OÚ, se tato situace podepsala
na menší účasti seniorů. Celý večer vyhrávala dechová kapela
Dolněmčanská pětka, zpívali muži se sboru Dolněmčané
a také Tetičky. Hlavním číslem programu byla moravská
beseda, kterou zatancovali členové Old Stars. Tento název sice
bývalí členové dolněmčanského krúžku nepoužívají , ale i tak
měli obrovský úspěch a díky tomu, že byli v kroji, tak zaplnili
polovinu sálu. Patří jim velký dík. Odměnou všem účinkujícím
byl guláš a pivo. V menším počtu k nám zavítali, již tradičně,
přátelé z Hluku. I když účast nebyla velká, na atmosféře
a náladě to na ničem neubralo. Také tombola byla bohatá,
za což děkujeme všem, kteří nás podpořili. Náš velký dík patří
taky obci za poskytnutí prostor v kulturním zařízení.
Děkujeme.
Marie Ježková
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Probíhající rekonstrukce

Naše
knihovna
je otevřena všem
Zajímáte se o historii, ruční práce, encyklopedie? Rádi
si přečtete zajímavou knihu nebo jen tak listujete časopisy?
Přijďte do knihovny a staňte se jejím čtenářem. Registrační
poplatek je symbolický: děti, studenti a důchodci platí ročně
30 Kč, dospělí 50 Kč.

V polovině ledna jsme v knihovně začali s vnitřním
upravováním přistavěné budovy. Po vymalování a položení
koberce mohly být z části přemístěny knižní regály a postupně
přemísťovány knihy. Byly vyrobeny nové regály na literaturu
pro mládež, a ráz knihovny se značně změnil. Vznikl prostor
pro čtenáře a návštěvníky, kteří chtějí v knihovně pobýt nějaký
čas, sednout si do křesla, číst si a nebo jen tak rozjímat mezi
knihami. V nejbližší době nás bude ještě čekat přestěhování
dětského koutku a počítačové místnosti.

Akce v knihovně

Dne 10. 2. 2017 proběhlo v knihovně Valentýnské pletení
srdíček z papíru pro děti. Akce se zúčastnilo 20 dětí, vyrobily si
srdíčka pro své nejbližší a strávily příjemné tvořivé odpoledne.
Pro dospělé chystáme další lekci tvořivého večera, tentokrát
na velikonoční téma a pro děti z mateřské školy divadelní
pásmo pohádek v podání dětí ze základní školy Horní Němčí.

Něco ze statistiky

V Místní knihovně Dolní Němčí bylo ke konci roku
2016 evidováno 339 registrovaných uživatelů (z toho 86
registrovaných uživatelů do 15 let) a přibylo celkem 304
nových knih. K tomuto datu čítal knihovní fond celkem
12 467 svazků. Nákup knih a jejich technické zpracování
je realizováno prostřednictvím Knihovny Bedřicha Beneše
Buchlovana v Uherském Hradišti. Obnovu knihovního fondu
a pořizování nových knih podporuje jak Obec Dolní Němčí,
tak projekt Česká knihovna, která skýtá možnost výběru knih
v hodnotě 6 000 Kč (pro rok 2016), a to literatury českých
autorů, prostřednictvím Moravské zemské knihovny v Brně.

Jaké nabízí knihovna služby?

Kromě půjčování knih je možné si v knihovně vypůjčit také
periodika - časopisy. V současné době do knihovny dochází
28 periodik: např. týdeník Vlasta, Květy, Magazín Dnes, dále
také Receptář, Zahrádkář, Domov, dTest, Burda, Kreativ aj.,
regionální (Malovaný kraj a zpravodaje měst a obcí např.
Hluk, Nivnice, Slavkov, Strání, Uherský Brod). Děti si mohou
vypůjčit Čtyřlístek, Méďu Pusíka nebo Sluníčko.
V knihovně je rovněž možné navštívit zdarma veřejný
internet a je tu připojení wi-fi. Taky je tady možnost tisku
a kopírování dokumentů, černobíle A4/3 Kč, barevně A4 /5 Kč.
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NOVÉ KNIHY V KNIHOVNĚ
Beletrie:
Nestydaté neviňátko - Dán Dominik
Nitranská brána smrti - Vondruška Vlastimil
Dobronínské morytáty - Vondruška Vlastimil
Zlodějka knih - Zusak Markus
Země odpoledního slunce - Woodová Barbara
Zázrak v plechovce - Payne C.D.
Podzimní trůn - Chadwicková Elizabeth
Ukolébavka - Mcbain Ed
Skořápky na vodě - Pospíšilová Jarmila
Playground - Kepler Lars
Všechno nebo nic - Urbaníková Eva
Dětská literatura:
Kneblová Hana - Učíme se číst s Josefem Ladou
Brontík- kamarád z pravěku - Brezina Thomas
Dívka v sedle - Blacker Terence
Strašidelná knihovna - Butlerová D.H.
Velkej frajer Nate startuje - Peirce Lincoln
Jana Daňková, knihovnice

Dolněmčanský zpravodaj

Zahrádkáři v lednu

... máme větší knihovnu

Leden je pro zahrádkáře klidoví měsíc. V těchto mrazivých
dnech je třeba se správně zahřát. To nejlépe zvládnete na Koštu
slivovice u zahrádkářů.
Letos se sešlo 18 vzorků a tak mělo 20 přítomných co dělat.
Vše dobře zhodnotili, dobře se i najedli a pobavili. Vítězem se
stal Ladislav Stojaspal.
V únoru jsme si udělali domácí zabíjačku. Pochutnat si
na mozečku, ovaru, polévce, jitrnicích a tlačence, to nikdo
neodolá!
V březnu proběhne Výroční schůze a přednáška se stříháním
stromků v zahradě pod hřbitovem.
V květnu, a to 20. 5. nás čeká Košt vina v novém kabátě.
Degustátoři, kteří hodnotí všechny vína tentokrát budou sami
návštěvníci a vítěz bude znám až na konci koštu.
V červnu zahájíme prázdniny s našimi dětmi hraním
a opékáním špekáčků v zahradě u zahrádkářů.
Alena Angelína Světinská

Dolněmčanský zpravodaj
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NEMOVITOSTI – INZERCE

POMOCNÍCI V ZAHRADĚ
Jednoduchý návod jak přirozené pomocníky v zahradě
získáme a udržíme předkládá Metodika Českého svazu
ochránců přírody pod názvem „Podpora biodiverzity
v zahradách a sadech“.
Cituji: hromada starých větví ze stromů a keřů uložená
někde na kraji zahrady významně podpoří biodiverzitu.
Poskytne skvělý úkryt pro ježky, rejsky, ale také ropuchy, užovky
a některé druhy zpěvných ptáků. Tedy pro všechny, kteří mají
jako potravu hmyz, různé červy, krtonožky atd. a pomohou
nám tak snížit riziko poškození či zničení našich zeleninových,
ovocných a květinových rostlin.
Stejně tak si v této hromadě může vystavit zemní hnízdo
i čmeláci. Pokud necháme v hromadě i silnější kusy dřeva
a jeho ztrouchnivělé části využijí jej k přezimování či nakladení
potomstva samotářské včely, kutilky, zlatěnky, zlatoočka
a slunečka. Tedy hmyz, který nám opyluje květy rostlin, má
jako potravu mšice a jiné drobné škůdce. Je vhodné aby část
hromady byla osluněná a část ve stínu.
Nachystáme tím také i našim dětem velmi zajímavé zákoutí
k poučení a poznávání.
Ing. Miloš Šťastný, Komise životního prostředí

Uzávěrka příštího čísla
Zpravodaje bude 31. 5. 2017.
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 Naléhavě hledám ke koupi
rodinný dům v Dolním Němčí,
případně blízkém okolí. Finance
zajištěny. Volejte nebo sms na tel:
737 905 611

 Sháním ke koupi byt na trase
Dolní Němčí - Uherský Brod.
Kontakt na tel: 604 547 716
Ceník a podmínky pro zveřejnění inzerce v obecním
zpravodaji schválený Radou obce Dolní Němčí 15. 8. 2016
Celá stránka (A4) komerčního ČB inzerátu: 5 000 Kč
Půl stránky (A5) komerčního ČB inzerátu: 3 000 Kč
Čtvrt stránky (A6) komerčního ČB inzerátu: 1 500 Kč
Menší než (A6) komerčního ČB inzerátu s možností
manipulace inzerátu do textu:		
500 Kč
Inzeráty typu hledám, pronajmu, prodám, koupím, děkuji:
- pro občany Dolního Němčí
zdarma
- pro cizí občany			
500 Kč
Inzerce politických stran a hnutí:
NE
Úhrada za komerční inzerát se vybírá předem.
Inzerci (ČB) předávejte v požadovaném rozměru ve formátech
pdf, eps, jpg, tiff v tiskovém rozlišení 300 dpi (úrovně šedé).
V příspěvcích nevkládejte do textu obrázky, ale přiložte je jako
samostatné soubory. Za grafické zpracování a obsah si odpovídá
inzerent. Po dohodě lze grafiku zpracovat u vydavatele LK print.
Dolněmčanský zpravodaj

8. DUBEN
SOBOTA
2017
Informace u místostarosty.
Sraz v 8.30 hod. u nákupního střediska
Pracovní ochranné pomůcky částečně zajištěny
Na závěr akce občerstvení na Myslivecké chatě

Čištění Pajsarůvkového kanálu
Povodím Moravy

Čištění a následná výsadba porostu za firmou Baťa
Dolněmčanský zpravodaj
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Vítání občánků

Farní ples

Fašanková obchůzka

Rodičovský ples

Žehnání vína

Valentýnské pletení z papíru

Dětský karneval

Otevírání Betléma

Periodický tisk územního samosprávného celku vydává čtvrtletně nákladem 950 výtisků obec Dolní Němčí, Nivnická 82. Vyšlo 29. 3. 2017. Registrováno Ministerstvem kultury č. MK ČR E 13136.
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