Vážení spoluobčané,
první polovina roku se blíží ke svému konci, a to je doba,
kdy Vás každoročně informujeme, jak jsme pokročili v plnění
našich letošních záměrů.
Jako první jsme dokončili výsadbu zeleně podél cyklostezky
do Hluku. V těchto dnech jsme zahájili práce na zateplení
budovy obecního úřadu a rozbíhají se práce v ulici Pod Svahy,
kde nejdříve SVK Uh. Hradiště vymění kanalizaci a následně
obec dokončí rekonstrukci zbývající části komunikace a nové
chodníky.
Během června začneme i práce na výměně bytových jader
v domě č.p. 656. Díky schválené dotaci nyní dokončujeme
výběrové řízení na sběrný dvůr a kompostéry, které by měly být
dodány během prázdnin a poté předány do užívání přihlášeným
zájemcům.
Pokročila i příprava cyklostezky do Nivnice. Máme
už územní rozhodnutí a je zahájeno stavební řízení.
Protože i naše partnerské obce v projektu Nivnice a Slavkov
úspěšně pokračují v přípravě svých úseků, je reálný předpoklad,
že stavbu v příštím roce zrealizujeme. Stejně tak pokračuje
zdárně v přípravě opravy silnice z Nivnice i Zlínský kraj.

Dolněmčanský zpravodaj

V posledním zpravodaji jsem avizoval, že v dubnu
se uskuteční projednávání nového návrhu uspořádání pozemků
v rámci pozemkových úprav. Toto se přesunuje na konec června
a v těchto dnech by majitelé dotčených pozemků měli dostávat
pozvánky na jednání, které bude probíhat v kulturním domě.
Zastupitelstvo obce bude na nejbližším zasedání schvalovat návrh
„Plánu společných zařízení“. Poté bude následovat vypracování
návrhu nového uspořádání pozemků, který bude opět se všemi
vlastníky projednán.
V následujících měsících se uskuteční opět několik zajímavých
akcí, jejich přehled najdete uvnitř zpravodaje. Přeji vám pěkné
a pohodové prázdninové měsíce, snad i s letním počasím.
Ing. František Hajdůch, starosta obce

POZVÁNKA
Obecní úřad zve všechny občany na
XIV . zas e dání Zas tu pitels tva o b c e
Dolní Němčí, které se bude konat ve čtvrtek
13.6. 2013 v 19.00 hodin v přísálí KD.
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Z jednání Rady obce

Anonymizace provedena v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb.

Usnesení
ze 46. schůze Rady obce Dolní Němčí, konané
dne 28. února 2013 v kanceláři obec. úřadu.
Usnesení č. 46/2013/01
Rada obce Dolní Němčí neschvaluje vyvěšení moravské vlajky
na budově obecního úřadu dne 5. července 2013 při příležitosti
oslav 1150. výročí příchodu slovanských věrozvěstů svatých
Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu.
Usnesení č. 46/2013/02
Rada obce Dolní Němčí doporučuje Zastupitelstvu obce Dolní
Němčí schválit se společností HD GEO, s.r.o., GEODETICKÉ
PRÁCE, GIS, P.O. Box 14, 763 21 Slavičín Nevšová 4, Smlouvu
č. 014130002518/002 o zřízení práva odpovídající věcnému
břemenu umístění zařízení distribuční soustavy realizované
pod názvem: „Dolní Němčí, přípojka do 50m, Kulík“ na
obecním pozemku parcelní číslo PK 1065/12 v katastrálním
území Dolní Němčí.
Usnesení č. 46/2013/04
Rada obce Dolní Němčí schvaluje ZO ČZS Dolní Němčí
výpůjčku kulturního domu ve dnech 12. května a 18. května
2013 k pořádání degustace a koštu vín.
Usnesení č. 46/2013/05
Rada obce Dolní Němčí neschvaluje občanskému sdružení
Český klub nedoslýchavých HELP, Mariánské nám. 2187,
Uherský Brod, finanční příspěvek na činnost v roce 2013.
Usnesení č. 46/2013/06
Rada obce Dolní Němčí schvaluje ZO ČSOP 63/03 Buchlovice,
Kostelní 403, 687 08 Buchlovice, finanční příspěvek na činnost
v roce 2013 ve výši 1.000,- Kč.
Usnesení č. 46/2013/08
Rada obce Dolní Němčí schvaluje předčasné ukončení provozu
VHP JOKER CLASSIC, výr. č. AJC31118308 a VIDEO
GAMES, výr. č. AVG31118333 v restauraci Na Mlýně, Hlucká
č.p. 15, Dolní Němčí, společnosti Štístko, a.s., V potočkách
1020/6, 143 00 Praha – Modřany, ke dni 28.2.2013.
Usnesení č. 46/2013/09
Rada obce Dolní Němčí povoluje společnosti Auto Games,
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, Hlucká č.p. 15,
Dolní Němčí, na období od 1. března 2013 do 31.12. 2013.
Usnesení č. 46/2013/10
Rada obce Dolní Němčí schvaluje Smlouvu o založení práva
stavebníka A. C., Dolní Němčí, umístit a provést stavbu
plynovodní přípojky na obecním pozemku parcelní číslo
2280/1 v k. ú. Dolní Němčí do rodinného domu.
Usnesení č. 46/2013/11
Rada obce Dolní Němčí schvaluje Výroční zprávu o poskytování
informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím za rok 2012.
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Usnesení č. 46/2013/13
Rada obce Dolní Němčí schvaluje uspořádání Vánočního
koncertu s dechovou hudbou Vracovjáci za cenu 20.000,- Kč,
který se bude konat v sobotu 21. prosince 2013 v 15:00 hod.
v kulturním domě.
Usnesení č. 46/2013/15
Rada obce Dolní Němčí schvaluje podání žádosti o podporu
v rámci Operačního programu Životní prostředí, oblast
podpory 3.2.1. Realizace úspor energie, na zateplení objektu
hasičské stanice Dolní Němčí.
Usnesení č. 46/2013/16
Rada obce Dolní Němčí schvaluje nákup technologického
zařízení na dávkování síranu železitého PIX 113 od společnosti
ProMinent Dosierttechnik CS, s.r.o., se sídlem Sibieského 1,
770 10 Olomouc, pro ČOV Dolní Němčí ve výši 42.565,- Kč
bez DPH a jeho montáž ve výši 5.250,- Kč bez DPH.
Usnesení č. 46/2013/17
Rada obce Dolní Němčí schvaluje Smlouvu o dílo č. 01/13 s Ing.
Ladislav Alster – Projektová kancelář A – S, Družby 1381, 769
01 Holešov, jejímž předmětem je vypracování dokumentace
pro realizaci a výběr dodavatele stavby „Cyklostezka Dolní
Němčí“ za cenu 63.000,- Kč + DPH s termínem plnění
do 30. srpna 2013.
Usnesení č. 46/2013/18
Rada obce Dolní Němčí schvaluje Výzvu a zadávací
podmínky pro výběrové řízení na stavbu „Místní komunikace
a chodníky, ulice Pod Svahy, Dolní Němčí“a rozhodla o oslovení
následujících dodavatelů stavby:
SVS – CORRECT spol. s r.o., Bílovice 513
Tufír ŠLOSAR LUBOMÍR Ing., Na Drahách 881, Kunovice
EKOSTAV – KARTUSEK VLADIMÍR, Velehradská 1905,
Staré Město
Usnesení č. 46/2013/21
Rada obce Dolní Němčí rozhodla nepřipojit se k mezinárodní
akci „Vlajka pro Tibet“.
Usnesení č. 46/2013/22
Rada obce Dolní Němčí schvaluje cenovou nabídku
Ing. Jaroslava Kunčíka, Školní 115, 687 34 Uh. Brod – Těšov,
za vypracování projektové dokumentace na akci „Místní
komunikace a chodníky, ulice Pod Svahy, Dolní Němčí“ ve výši
37.147,- Kč, včetně DPH.
Usnesení č. 46/2013/23
Rada obce Dolní Němčí doporučuje Zastupitelstvu obce
Dolní Němčí zrušit věcné předkupní právo k pozemkům
parcelních čísel 1295/26, 1294/3, 2276/122, 1293/7 a 1295/31
v katastrálním území Dolní Němčí, určené v kupní smlouvě.
Usnesení
ze 47. schůze Rady obce Dolní Němčí, konané
dne 6. března 2013 v kanceláři obec. úřadu.
Usnesení č. 47/2013/01
Rada obce Dolní Němčí rozhodla, že obec Dolní Němčí
ze svých prostředků zakoupí 7 kusů lajblů pro mužský pěvecký
sbor „Dolněmčané“.
Dolněmčanský zpravodaj

Usnesení č. 47/2013/04
Rada obce Dolní Němčí doporučuje Zastupitelstvu obce Dolní
Němčí schválit rozdělení hospodářského výsledku Mateřské
školy, Dolní Němčí, okres Uherské Hradiště, Školní č.p. 706,
následujícím způsobem:
do fondu odměn přidělit částku 21.000,- Kč
do fondu rezerv přidělit částku 82.734,- Kč
Usnesení č. 47/2013/06
Rada obce Dolní Němčí doporučuje Zastupitelstvu obce Dolní
Němčí schválit rozdělení hospodářského výsledku Základní
školy a Základní umělecké školy, Dolní Němčí, okres Uherské
Hradiště, Školní č.p. 606, následujícím způsobem:
do fondu odměn přidělit částku 17.861,- Kč
do fondu rezerv přidělit částku 90.000,- Kč.
Usnesení č. 47/2013/07
Rada obce Dolní Němčí doporučuje Zastupitelstvu obce Dolní
Němčí schválit program 13. zasedání Zastupitelstva obce Dolní
Němčí dle přílohy tohoto zápisu.
Usnesení č. 47/2013/08
Rada obce Dolní Němčí schvaluje Ženskému pěveckému sboru
„Tetičky“ finanční příspěvek na činnost v roce 2013 ve výši
10.000,- Kč.
Usnesení
ze 48. schůze Rady obce Dolní Němčí, konané
dne 28. března 2013 v kanceláři obec. úřadu.
Usnesení č. 48/2013/01
Rada obce Dolní Němčí schvaluje paní Veronice Ježkové,
Boršická č.p. 848, Dolní Němčí, pronájem kulturního domu
v sobotu 4. května 2013 k pořádání hodové zábavy.
Usnesení č. 48/2013/02
Rada obce Dolní Němčí schvaluje instalaci nového osvětlení
v malé tělocvičně ZŠ a ZUŠ Dolní Němčí, okres Uherské
Hradiště, které bude sloužit potřebám KST Dolní Němčí.
Usnesení č. 48/2013/03
Rada obce Dolní Němčí schvaluje Klubu stolního tenisu Dolní
Němčí, Na Výsluní II, č.p. 748, finanční příspěvek na činnost
klubu v roce 2013 ve výši 40.000,- Kč.
Usnesení č. 48/2013/04
Rada obce Dolní Němčí neschvaluje Asociaci rodičů a přátel
zdravotně postižených dětí v ČR, o.s., Klub „RADOST“
Prostějov, finanční příspěvek na činnost v roce 2013.
Usnesení č. 48/2013/05
Rada obce Dolní Němčí schvaluje Římskokatolické farnosti
Dolní Němčí, Kostelní č.p. 34, sponzorský dar ve výši 6.000,Kč na pořádání Dětského dne v sobotu 8. června 2013.
Usnesení č. 48/2013/07
Rada obce Dolní Němčí schvaluje zařazení žádosti paní L. K.,
Uherský Brod, o pronájem bytu v domě s chráněnými byty
do seznamu žadatelů.
Usnesení č. 48/2013/08
Rada obce Dolní Němčí schvaluje Římskokatolické farnosti
Dolněmčanský zpravodaj

Dolní Němčí, Kostelní č.p. 34, pronájem kulturního domu
k pořádání VII. Farního plesu v sobotu 25. ledna 2014.
Usnesení č. 48/2013/09
Rada obce Dolní Němčí schvaluje pronájem bytu č. 12 v půdní
vestavbě ZŠ a ZUŠ Dolní Němčí, Školní č.p. 606, Dolní Němčí,
paní K. B., Š. Nájem se sjednává od 1. května 2013 do 30. dubna
2015. Pokud nájemce po dobu trvání nájmu bytu nebude
v prodlení se zaplacením nájemného dle této smlouvy nebo
nebude v prodlení se zaplacením úhrad za plnění spojených
s užíváním bytu nebo jejich záloh dle této smlouvy nebo pokud
nájemce neporuší svou povinnost nájemce bytu vyplývající
ze zákona nebo z této smlouvy, prodlužuje se nájem bytu o dobu
dvou let. Pokud nájemce v následujících letech splní podmínku
citovanou v předchozí větě tohoto odstavce, prodlužuje
se nájem bytu vždy o dobu dvou let. Cena nájmu je 45,- Kč/
m2. Nájemce zaplatí na účet pronajímatele u České spořitelny,
a.s.. pobočka Hluk, č.ú. 1543041399/0800 nejpozději
do 26. dubna 2013 pronajímateli vratnou kauci ve výši
15.000,- Kč k zajištění zaplacení nájemného a úhrad za plnění
poskytovaná v souvislosti s nájmem bytu. Pronajímatel
je oprávněn kauci použít k úhradě pohledávek na nájemném
dle této smlouvy a k úhradě pohledávek za plnění poskytovaná
v souvislosti s užíváním bytu a k úhradě jiných svých
pohledávek vůči nájemci v souvislosti s nájmem bytu, zejména
při skončení nájmu dle této smlouvy na vedení bytu do stavu
v jakém tento nájemce od pronajímatele převzal. Nájemce
je povinen doplnit kauci na původní výši, pokud pronajímatel
tyto peněžní prostředky oprávněně čerpal a to do 30 dnů ode
dne, kdy ho pronajímatel vyzve k doplnění kauce. Vratnou
kauci, popř. její část, která nebude v souladu s touto smlouvou
použita na úhradu nároků pronajímatele dle této smlouvy,
je povinen vrátit pronajímatel nájemci do 1 měsíce ode dne,
kdy nájemce byt vyklidí a předá pronajímateli.
Usnesení č. 48/2013/10
Rada obce Dolní Němčí schvaluje pronájem bytu č. 13 v půdní
vestavbě ZŠ a ZUŠ Dolní Němčí, Školní č.p. 606, Dolní Němčí,
panu M. M., Dolní Němčí. Nájem se sjednává od 1. května
2013 do 30. dubna 2015. Pokud nájemce po dobu trvání nájmu
bytu nebude v prodlení se zaplacením nájemného dle této
smlouvy nebo nebude v prodlení se zaplacením úhrad za plnění
spojených s užíváním bytu nebo jejich záloh dle této smlouvy
nebo pokud nájemce neporuší svou povinnost nájemce
bytu vyplývající ze zákona nebo z této smlouvy, prodlužuje
se nájem bytu o dobu dvou let. Pokud nájemce v následujících
letech splní podmínku citovanou v předchozí větě tohoto
odstavce, prodlužuje se nájem bytu vždy o dobu dvou let. Cena
nájmu je 45,- Kč/m2. Nájemce zaplatí na účet pronajímatele
u České spořitelny, a.s.. pobočka Hluk, č.ú. 1543041399/0800
nejpozději do 26. dubna 2013 pronajímateli vratnou kauci
ve výši 12.000,- Kč k zajištění zaplacení nájemného a úhrad
za plnění poskytovaná v souvislosti s nájmem bytu.
Pronajímatel je oprávněn kauci použít k úhradě pohledávek na
nájemném dle této smlouvy a k úhradě pohledávek za plnění
poskytovaná v souvislosti s užíváním bytu a k úhradě jiných
svých pohledávek vůči nájemci v souvislosti s nájmem bytu,
zejména při skončení nájmu dle této smlouvy na vedení bytu do
stavu v jakém tento nájemce od pronajímatele převzal. Nájemce
je povinen doplnit kauci na původní výši, pokud pronajímatel
tyto peněžní prostředky oprávněně čerpal a to do 30 dnů ode
dne, kdy ho pronajímatel vyzve k doplnění kauce. Vratnou
kauci, popř. její část, která nebude v souladu s touto smlouvou
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použita na úhradu nároků pronajímatele dle této smlouvy,
je povinen vrátit pronajímatel nájemci do 1 měsíce ode dne,
kdy nájemce byt vyklidí a předá pronajímateli.
Usnesení č. 48/2013/11
Rada obce Dolní Němčí schvaluje úpravu č. 1 rozpočtu obce
Dolní Němčí na rok 2013 dle přílohy tohoto usnesení.
Usnesení č. 48/2013/12
Rada obce Dolní Němčí schvaluje následující ceny za užívání
hřišť na školním hřišti pro děti do 15-ti let:
- tenisový kurt			
50,- Kč/hod.
- házená, malá kopaná, florbal
100,- Kč/hod.
- volejbal, nohejbal, basketbal
50,- Kč/hod.

Usnesení č. 49/2013/08
Rada obce Dolní Němčí schvaluje výjimku z počtu žáků
v 6. třídě ZŠ a ZUŠ Dolní Němčí, okres Uherské Hradiště,
na 32 žáků.
Usnesení č. 49/2013/09
Rada obce Dolní Němčí schvaluje zařazení žádosti pana O. Š.,
Liberec, o pronájem obecního bytu, do seznamu žadatelů.
Usnesení č. 49/2013/11
Rada obce Dolní Němčí doporučuje Zastupitelstvu obce Dolní
Němčí zrušit věcné předkupní právo k pozemkům parcelních
čísel 1117/1, 1294/16 a 1295/27 v katastrálním území Dolní
Němčí, určené v kupní smlouvě.

Usnesení č. 48/2013/13
Rada obce Dolní Němčí schvaluje koupi žacího traktoru
Snapper ELT2040RD od společnosti Albera Morava s.r.o.,
Ořechová, 687 65 Strání za cenu 69.900,- Kč, včetně DPH.

Usnesení č. 49/2013/13
Rada obce Dolní Němčí schvaluje společnosti Centrum služeb
postižených Zlín, obecně prospěšná společnost Zlín, finanční
příspěvek ve výši 2.000,- Kč na činnost v roce 2013.

Usnesení č. 48/2013/14
Rada obce Dolní Němčí schvaluje výsledek inventarizace obce
za rok 2012 a vyřazení navrženého majetku obce Dolní Němčí
likvidační komisí.

Usnesení č. 49/2013/14
Rada obce Dolní Němčí schvaluje písemnou výzvu k podání
nabídky a zadávací podmínky pro výběrové řízení na akci
„Rekonstrukce bytových jader bytového domu č.p. 656, byty
2+1 a 3+1 v Dolním Němčí“ a oslovení následujících firem
k podání nabídek:
HOKR STAVBY s.r.o, Předbranská 415, 688 01 Uherský Brod
SANIZO, spol. s r.o., Zátiší 1958, 688 01 Uherský Brod
TUFÍR, spol. s r.o., Na Drahách 881, 686 01 Kunovice

Usnesení
ze 49. schůze Rady obce Dolní Němčí, konané ve čtvrtek
18. dubna 2013 v 16:00 hod. v kanceláři obecního úřadu.
Usnesení č. 49/2013/01
Rada obce Dolní Němčí schvaluje zařazení žádosti K. R., Dolní
Němčí, o pronájem většího bytu, do seznamu žadatelů.
Usnesení č. 49/2013/02
Rada obce Dolní Němčí schvaluje zařazení žádosti pana
J. N., Hostětín o pronájem bytu v domě s chráněnými byty,
do seznamu žadatelů.
Usnesení č. 49/2013/03
Rada obce Dolní Němčí schvaluje zařazení žádosti paní J.
L., Bojkovice, o pronájem bytu v domě s chráněnými byty,
do seznamu žadatelů.
Usnesení č. 49/2013/04
Rada obce Dolní Němčí schvaluje zařazení žádosti pana F. K.,
Uherský Brod, o pronájem bytu v domě s chráněnými byty,
do seznamu žadatelů.
Usnesení č. 49/2013/05
Rada obce Dolní Němčí nedoporučuje Zastupitelstvu obce
Dolní Němčí schválit změnu využití území na pozemcích
parcelních čísel 534/1 a 534/2 v k. ú. Dolní Němčí, majitelky
pozemků paní M. H., Dolní Němčí, z plochy krajinná zeleň na
plochy pro bydlení.
Usnesení č. 49/2013/06
Rada obce Dolní Němčí nedoporučuje Zastupitelstvu obce
Dolní Němčí schválit změnu využití území na pozemcích
parcelních čísel 538 a 460/11 v k. ú. Dolní Němčí, majitele
pozemků pana M. H., Dolní Němčí, z plochy krajinná zeleň
na plochy pro bydlení.
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Usnesení č. 49/2013/15
Rada obce Dolní Němčí schvaluje za vítěze výběrového řízení
na akci „Zateplení budovy Obecního úřadu v Dolním Němčí“
společnost HOKR STAVBY s.r.o., Babí Louka 2503, 688 01
Uherský Brod s cenovou nabídkou 1.120.293,- Kč bez DPH
a pověřuje starostu s místostarostou podpisem smlouvy o dílo.
Usnesení č. 49/2013/16
Rada obce Dolní Němčí schvaluje za vítěze výběrového řízení
na akci „Dolní Němčí – Místní komunikace a chodníky
– Ulice Pod Svahy“ společnost Vodohospodářské stavby
Javorník – CZ s.r.o., Benátky 17, 698 01 Veselí nad Moravou,
s cenovou nabídkou 897.798,- Kč bez DPH a pověřuje starostu
s místostarostou podpisem smlouvy o dílo.
Usnesení
z 50. schůze Rady obce Dolní Němčí, konané
dne 16. května 2013 v kanceláři obecního úřadu.
Usnesení č. 50/2013/01
Rada obce Dolní Němčí schvaluje ukončení nájmu bytu č. 10
v bytovém domě č.p. 656 ul. Vinohradská s paní L. H., Dolní
Němčí, dohodou ke dni 30.6.2013.
Usnesení č. 50/2013/02
Rada obce Dolní Němčí povoluje panu Otmaru Kiliánovi,
Mikulášovo nám. 2, 625 00 Brno, provoz pouťových atrakcí na
hodech v roce 2014.
Usnesení č. 50/2013/03
Rada obce Dolní Němčí povoluje panu Michalu Kadlčíkovi,
664 61 Rajhradice 209, provoz pouťových atrakcí na hodech
v roce 2014.
Dolněmčanský zpravodaj

Usnesení č. 50/2013/04
Rada obce Dolní Němčí schvaluje uhradit Městu Kunovice,
nám. Svobody 361, 686 04 Kunovice, neinvestiční náklady
za dojíždějícího žáka ve výši 2.000,- Kč.
Usnesení č. 50/2013/05
Rada obce Dolní Němčí schvaluje Českému svazu včelařů, o.s.,
ZO Nivnice, finanční příspěvek ve výši 4.000,- Kč na činnost
v roce 2013.
Usnesení č. 50/2013/06
Rada obce Dolní Němčí schvaluje finanční příspěvek ve výši
4.000,- Kč na pořádání Slavností bratrství Čechů a Slováků
na Javořině.
Usnesení č. 50/2013/07
Rada obce Dolní Němčí souhlasí s uzavřením Mateřské školy,
Dolní Němčí, okres Uherské Hradiště, v době od 15. července
do 17. srpna 2013.
Usnesení č. 50/2013/09
Rada obce Dolní Němčí schvaluje úplatu ve výši 280,- Kč/měsíc
za předškolní vzdělávání na školní rok 2013/2014 v Mateřské
škole, Dolní Němčí, okres Uherské Hradiště.
Usnesení č. 50/2013/10
Rada obce Dolní Němčí schvaluje zařazení žádosti paní R. Š.,
Dolní Němčí, o pronájem obecního bytu, do seznamu žadatelů.
Usnesení č. 50/2013/12
Rada obce Dolní Němčí schvaluje bezplatné užívání sportovišť
na školním hřišti žáky místní ZŠ a ZUŠ v Dolním Němčí
po dobu hlavních prázdnin. Podmínkou je účast dospělé
osoby, která bude zodpovídat za dodržování provozního řádu
školního hřiště.
Usnesení č. 50/2013/15
Rada obce Dolní Němčí schvaluje Smlouvu č. 11093656
o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí
ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí ve výši
27.334,30 Kč na spolufinancování akce „Dolní Němčí –
Doplnění biokoridoru podél Okluky“.
Usnesení č. 50/2013/16
Rada obce Dolní Němčí schvaluje za vítěze výběrového
řízení na akci „Rekonstrukce bytových jader byt. domu
čp. 656, byty 2+1 a 3+1 v Dolním Němčí“, společnost HS Stavby
s.r.o., Bajovec 448, 688 01 Uherský Brod, s cenovou nabídkou
1.368.000,- Kč bez DPH.
Usnesení č. 50/2013/17
Rada obce Dolní Němčí schvaluje písemnou výzvu k podání
nabídky a zadávací podmínky pro výběrové řízení na akci
„Sběrný dvůr v Dolním Němčí“ a oslovení následujících firem
k podání nabídek:
HOKR STAVBY s.r.o, Předbranská 415, 688 01 Uherský Brod
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.
Usnesení č. 50/2013/18
Rada obce Dolní Němčí schvaluje písemnou výzvu k podání
nabídky a zadávací podmínky pro výběrové řízení na dodávku
Dolněmčanský zpravodaj

kompostérů v rámci akce „Sběrný dvůr v Dolním Němčí“
a oslovení následujících firem k podání nabídek:
ELKOPLAST CZ, s.r.o., Štefánikova 2664, 760 01 Zlín
JRK Waste Management, s.r.o., Armánda 779/8, 911 01 Trenčín,
Slovenská republika
MEVA – BRNO, s.r.o., 24.dubna 428, 664 43 Želešice
Usnesení č. 50/2013/19
Rada obce Dolní Němčí schvaluje změnu rozpočtu obce
Dolní Němčí, spočívající v navýšení rozpočtové a výdajové
části rozpočtu obce Dolní Němčí o dotaci Zlínského kraje
ve výši 20.000,- Kč pro Základní školu a Základní uměleckou
školu, Dolní Němčí, okres Uherské Hradiště na zabezpečení
a financování soutěží a přehlídek.
Usnesení č. 50/2013/20
Rada obce Dolní Němčí zařazuje Základní školu a Základní
uměleckou školu, Dolní Němčí, okres Uherské Hradiště,
Školní č.p. 606 a Mateřskou školu, Dolní Němčí, okres Uherské
Hradiště, Školní č.p. 706, do systému separace odpadů v obci
Dolní Němčí pro komoditu papír a plast.
Ing. Miroslav Kadlček, místostarosta
Ing. František Hajdůch, starosta

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ
Upozorňujeme občany, že se v poslední době
objevují v naší obci podomní prodejci, kteří se
pod záminkou prodeje zboží snaží vniknout do
domu. Zvažte proto, koho do domu pouštíte,
abyste tak předešli zbytečným krádežím.
V případě pochybností volejte
na obecní úřad, tel. číslo 572 648 721
nebo na Policii ČR linku 158.

POZVÁNKA

na připravované akce ČERVEN – ZÁŘÍ 2013
8.6.2013 Dětský den „u hasičky“
22.6.2013 Memoriál J. Přikryla-turnaj starých pánů
6.7.2013 Oslavy 80. výročí založení fotbalového
klubu – hřiště TJ
6.7.2013 Pečení chleba - Muzeum Na Mlýně
27.7.2013 Červencová noc - myslivecká chata
28.7.2013 Pouť ke sv. Anně
28.7.2013 Setkání Čechů a Slováků na Velké Javořině
17.8.2013 Dožínky
24.8.2013 Hospoda cup – III. ročník turnaje
v malé kopané
31.8.2013 Vaření trnek – Muzeum Na Mlýně
1.9.2013 Loučení s prázdninami
7.9.2013 Slovácké slavnosti vína a otevřených
památek Uh. Hradiště
8.9.2013 Výstava ovoce, zeleniny a květin v areálu
zahrádkářů
5

Ani dvě cedule se zákazem ukládání odpadu neodradí občany v ul. Vinohradská

Zákaz vylepování plakátů na plochách k tomuto účelu nevyhrazených.

I mistr tesař se utne: "... ten smrk se při silném větru nevyvrátí"
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a) Ano (jaký)……………………………………………………………………………………………
b) Ne

4. Znáte projekt, který MAS ve vaší obci nebo jiné obci podpořila ? (zakroužkujte)

3. Vaše aktuální zaměstnání (zakroužkujte)
Zaměstnaný
Podnikatel, OSVČ
Student
Senior
Mateřská dovolená
Nezaměstnaný

2. Váš věk (zakroužkujte)
10 - 18
18 – 25
26 – 40
40 – 60
60 a více

Slavkov, Strání, Suchá Loz, Uherský Brod, Vlčnov

Bánov, Březová, Bystřice pod Lopeníkem, Dolní Němčí, Horní Němčí, Korytná, Nivnice,

1. Podtrhněte (zvýrazněte) obec, ve které bydlíte

Základní informace

Možnosti doručení dotazníku do 30.6.2013:
Osobně či poštou na sídlo MAS Východní Slovácko, č.p. 72, 687 53 Suchá Loz
Na obecní /městský úřad ve Vaší obci
Elektronické vyplnění na www.masvychodnislovacko.eu, odkaz „Integrovaná strategie
území 2014 - 2020“, případně e-mailem na strategie@masvychodnislovacko.eu

Prosíme Vás o co nejúplnější písemné vyplnění dotazníku a předem děkujeme za ochotu a
spolupráci.

Vážení občané, dovolujeme si Vás oslovit jménem občanského sdružení Místní akční
skupiny Východní Slovácko (MAS Východní Slovácko), která funguje od roku 2005 na principu
partnerství veřejného, neziskového a soukromého sektoru a za dobu svého trvání se podařilo
rozdělit v našem regionu dotace za více než 40 mil. Kč.
Naším cílem je i nadále napomáhat k rozvoji regionu aktivitami, které vedou k
podpoře projektů s přínosem pro naše území. V současné době zpracováváme Integrovaný
plán rozvoje celého území pro období 2014 - 2020 a rádi bychom Vás tímto požádali o
spolupráci a vyplnění tohoto dotazníku. Pouze na základě poznání Vašich názorů, přání a
potřeb budeme moci orientovat potřebné aktivity tím správným směrem.

Integrované rozvojové strategie 2014 - 2020

Dotazník pro obyvatele regionu MAS Východní Slovácko k přípravě nové

MAS VÝCHODNÍ SLOVÁCKO
Suchá Loz č. p. 72, 687 53 Suchá Loz
IČO: 270 15 777
www.masvychodnislovacko.eu

Dotazník pro občany k vyplnění.
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Oblasti

Dobrá

Spíše
špatná

Nedostatečná

…………………………………………………………………….

…………………………………………………………………….

…………………………………………………………………….

…………………………………………………………………….

6. Čeho si nejvíce ceníte na místě (obci), kde žijete, případně co se povedlo ? (sousedské
vztahy, životní prostředí, trávení volného času, pracovní příležitosti, … )
…………………………………………………………………….

Výborná

SOUČASNOST - Jak hodnotíte současnou úroveň infrastruktury a kvality života ve
vaší obci / městě ? ( u každé oblasti zhodnoťte současnou situaci a označte X )

Kvalita života

Veřejné budovy - Školy, úřady, veřejná zdravotnická
zařízení atd.
Veřejné prostranství - Chodníky, náměstí, návsi,
parky, veřejná zeleň atd.
Zázemí pro volný čas - Dětská hřiště, sportoviště,
kulturní domy, sokolovny atd.
Místní komunikace - Silnice, cesty atd.
Dopravní obslužnost - Počet spojů, kvalita cestování,
cena, umístění zastávek atd.
Nemovité památky - Kostely, kapličky
Negativní společenské jevy - Kriminalita, sociální
vyloučení, závislosti, nemoci atd.
Mateřské a základní školy - Dopravní dostupnost,
kapacita, kvalita výuky, modernizace škol atd.
Zdravotní péče - Dopravní dostupnost, ordinační
hodiny, lékárna, specializovaní lékaři, atd.
Životní prostředí - Třídění odpadu, ochrana ovzduší,
ČOV, kanalizace, vodovod atd.
Služby pro specifické skupiny obyvatel - Rodiče na
mateřské, senioři, zdravotně postižení atd.
Péče o krajinu a místní produkce - Moderní a
udržitelné zemědělství, lesnictví, rybářství, farmářské
trhy atd.
Cestovní ruch - Naučné stezky, ubytovací kapacity,
cyklostezky, propagace CR atd.
Konkurenceschopnost místních podnikatelů Modernizace provozoven, inovace, sociální podnikání
atd.
Zaměstnanost a vznik pracovních míst - Tvorba
pracovních míst, rekvalifikační programy, veřejně
prospěšné práce atd.
Kvalitní bydlení - Bydlení pro mladé rodiny, sociální
byty atd.
Aktivity občanů - Spolky, neziskové organizace,
pořádání kulturních a sportovních akcí atd.

5.

MAS VÝCHODNÍ SLOVÁCKO
Suchá Loz č. p. 72, 687 53 Suchá Loz
IČO: 270 15 777
www.masvychodnislovacko.eu
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Oblasti

Aktivity občanů - Spolky, neziskové organizace, pořádání
kulturních a sportovních akcí atd.

Negativní společenské jevy - Kriminalita, sociální vyloučení,
závislosti, nemoci atd.
Mateřské a základní školy - Dopravní dostupnost, kapacita, kvalita
výuky, modernizace škol atd.
Zdravotní péče - Dopravní dostupnost, ordinační hodiny, lékárna,
specializovaní lékaři, atd.
Životní prostředí - Třídění odpadu, ochrana ovzduší, ČOV,
kanalizace, vodovod atd.
Služby pro specifické skupiny obyvatel - Rodiče na mateřské,
senioři, zdravotně postižení atd.
Péče o krajinu a místní produkce - Moderní a udržitelné
zemědělství, lesnictví, rybářství, farmářské trhy atd.
Cestovní ruch - Naučné stezky, ubytovací kapacity, cyklostezky,
propagace CR atd.
Konkurenceschopnost místních podnikatelů - Modernizace
provozoven, inovace, sociální podnikání atd.
Zaměstnanost a vznik pracovních míst - Tvorba pracovních míst,
rekvalifikační programy, veřejně prospěšné práce atd.
Kvalitní bydlení - Bydlení pro mladé rodiny, sociální byty atd.

Dopravní obslužnost - Počet spojů, kvalita cestování, cena,
umístění zastávek atd.
Nemovité památky - Kostely, kapličky

Veřejné prostranství - Chodníky, náměstí, návsi, parky, veřejná
zeleň atd.
Zázemí pro volný čas - Dětská hřiště, sportoviště, kulturní domy,
sokolovny atd.
Místní komunikace - Silnice, cesty atd.

Bodování (1 – 17)

Budoucnost – Navrhněte, do kterých oblastí by se mělo nejvíce investovat či věnovat
pozornosti . ( vyplňte: 1 – nejvíce, 17 - nejméně )

Veřejné budovy - Školy, úřady, veřejná zdravotnická zařízení atd.

7.
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Jméno a příjmení:
Tel.
Email:
V jaké oblasti: (např. sociální, životní prostředí, rozvoj podnikání,
cestovní ruch, veřejná správa, apod.)

MAS Východní Slovácko

Pavel Rada (tel. 605 820 358)
Milan Bauka (tel. 604 164 264)

b. ne

a. ano

(v případě ANO – uveďte, prosím, identifikační údaje)

Chtěl byste se podílet (názory, podněty, zkušenostmi)
na přípravě strategie MAS pro období 2014 – 2020 ?

o …………………………………………………………………….

o …………………………………………………………………….

o …………………………………………………………………….

o …………………………………………………………………….

o …………………………………………………………………….

náves, vybudovat zastávku, rekonstrukce veřejného osvětlení, vybudovat sběrný dvůr,
apod.)

Vypište, co je podle Vás potřeba nejdříve konkrétně vybudovat
(provést) ve Vaší obci. Vypište záměry (např. vybudovat dětské hřiště, opravit

Děkujeme

9.

8.
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Literární klenot
Slovácka v ohrožení
Malovaný kraj je vlastivědný
a národopisný časopis, který
se čtenářům představil už
v roce 1946. Tehdy byl založen
skupinou slováckých patriotů
v čele s Františkem Hřebačkou,
který je širší veřejnosti znám coby
autor lidových písní pod jménem
Fanoš
Mikulecký.
Původní
koncepce časopisu byla z velké
míry určována romantickým
pohledem zakladatelů na jejich
domovinu. Přispěvatelé rekrutující
se z řad odborné veřejnosti
i obyčejných venkovanů se snažili
nejen
zachycovat
bohatství
lidové kultury, ale čtenáře také
podněcovat
k
zachovávání
a podpoře venkovských tradic.
Byť romantický náboj
Malovaného kraje byl časem utlumen ve snaze dodat periodiku
serióznější charakter, časopis šíří étos buditelství dodnes.
V současné záplavě dravých komerčních plátků tuto vlastnost
lze považovat za přednost. Malovaný kraj můžete vzít do rukou
bez toho, abyste měli strach, že na vás po náročném dnu opět
dýchne atmosféra upachtěné doby. Čtenáře čekají pozitivně
ladění texty s národopisnou a vlastivědnou tematikou, a to
bez jinde všudypřítomných reklam.V celobarevném časopisu
mapujícím oblast jihovýchodní Moravy si můžete počíst nejen
o slovácké lidové kultuře či osobnostech folklorního dění,
ale také se dozvěděl ledacos o moravské přírodě, architektonických
památkách či umělcích majících ke Slovácku osobnější vztah.
Časopis uveřejňuje také básně regionálních literátů doplněné
vkusnými ilustracemi nebo úsměvné příběhy zasílané lidmi
ze slováckých vesnic. Můžete zde narazit i na rozhovory
se zajímavými osobnostmi nebo na články recenzující regionální
knižní či hudební produkci. Další výhodou Malovaného kraje
je, že většina jeho textů nestárne, a proto se k nim dá vracet
i po letech jako do literárního archivu moravského Slovácka.
Časopis v současné době vychází šestkrát do roka jako
dvouměsíčník. Vydává ho občanské sdružení s podporou
krajů, některých slováckých mikroregionů, měst, obcí
či nadací. Je však smutným obrazem dnešní doby, že právě
tento časopis rok co rok zápasí o holé přežití. I přes uvedenou
podporu je obtížné najít stabilní finanční zdroje. Z pouhého
předplatného si časopis na sebe nevydělá a zatím jen hrstka
slováckých obcí je ochotna jej každoročně finančně dotovat.
O podpoře ze strany regionálních firem nemluvě. Na žádosti
o mecenášství tohoto druhu nereagují a pokud ano, tak většinou
záporně. Kdyby byl Malovaný kraj časopisem o hokeji, fotbale
nebo rallye, snad by redakce existenční problémy nemusela
řešit. Ovšem nejen těmito sporty by měla být společnost
živa. Mnozí lidé si neuvědomují, jak je koncepční podpora
regionální kultury pozitivní a jak je pro charakter regionu
existence takového časopisu důležitá. Lidé, kteří Malovaný
kraj po druhé světové válce zakládali, věděli, proč tak činí,
Dolněmčanský zpravodaj

a jistě by se divili, že v dnešní mnohem
blahobytnější době bude periodiku
hrozit zánik. Investice do kvalitní kultury
se přitom vrací dvojnásobně. Byť
se nejedná o dividendy finanční, jsou
pro společnost důležité. Žehráme
nad úpadkem morálky, nad snižující
se kvalitou vzdělávání. Kultura kultivuje
člověka a vnáší do nevybíravého tržního
světa jiné impulsy než jen materiální. Snad
si to politikové, starostové i potenciální
donátoři uvědomí. Tento regionální
klenot mezi časopisy potřebuje jejich
podporu. Pokud ona nebude, Slovácko
přijde o literární vzácnost, kterou
pak už někdo jiný stěží vzkřísí. Malovaný
kraj je regionálním dědictvím, které
bychom měli zachovat. Jeho zánik by byl
smutným dokladem volnotržní anarchie,
která z lidí přemýšlivých dělá lehce
ovladatelné jedince krmené nekvalitními
produkty. Malovaný kraj má kvalitu
prověřenou léty. Proto si zaslouží náš
zájem, ochranu i podporu.
Petr Slinták
autor je členem redakční rady Malovaného kraje
www.malovanykraj.cz

Hody byly, hody budů...
Tak se zpívá v jedné písničce. Samozřejmě, že hody byly
a i když nebyly s právem, přesto se nedá říct, že se nic nedělo.
Už v pátek pořádal mužský pěvecký sbor Dolněmčané
předhodové zpívání za účasti pěti mužských sborů. Pozvání
přijali zpěváci z Hrubé Vrbky, Nedakonic, SvatobořicMistřína, Strání a samozřejmě Dolněmčané. Večer doplňovala
i cimbálová muzika Strýci ze Strání. Byl to večer plný krásných
písní, muziky a dobré nálady. Celý tento pořad organizačně
zajišťovaly „Tetičky“.
Nedělní krásné ráno probudila místní dechová hudba
Dolněmčanka, která prošla budíčkem celou dědinu. Část
muzikantů hrála i při mši svaté. Zpíval i kostelní sbor, krásně.
Tuto hodovou mši sloužil P. Josef Nuzík, generální vikář
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olomoucké arcidiecéze, rodák ze Strání. Mše byla slavnostní
i tím, že všichni ministranti přišli v kroji, také několik dětí
a část členů krůžku Dolněmčan i „Tetičky“. Díky.
Odpoledne již tradičně patří hody dětem na muzeu
„Na mlýně“. Pořad začal ve tři hodiny. Před plným nádvořím
diváků se roztancovaly děti z Dolněmčánku a také hosté ze Suché
Lozi „Slatinka“. Děti nikdy nezklamou svou bezprostředností.
Na závěr zazpívaly několik písní i „Tetičky“. Muzeum bylo pro
zájemce otevřeno až do večera.
V úterý 21. května uspořádaly „Tetičky“ svoje již desáté
setkání seniorů u příležitosti Dne matek. Ve vyzdobeném sále,
za hojné účasti maminek i babiček, probíhal od šesti hodin
program. Zahájily děti z mateřské školy, moc šikovné, třeba
pochválit i paní učitelky.
Dále vystoupily děti z Dolněmčánku. Svoje vystoupení
zahájily netradičně. Předvedly se svým sólovým zpěvem,
ale také tancem. Poprvé zkusily sólový zpěv letos v březnu
na horněmčanském slavíčku. Zpívat před plným sálem a na
mikrofon, činí potíže i dospělým. Děti byly bezprostřední,
třeba je pochválit i za odvahu.
Samozřejmě mužský pěvecký sbor Dolněmčané nezklamal,
jako vždy. Zazpívaly si i „Tetičky“, slovem i vtipy provázel člen
ženského sboru Fera Šmíd. Pauzy mezi zpěvem vyplňoval
harmonikář ze Suché Lozi pan A. Adamec. Příjemná nálada
vládla celý večer. Bohužel v osm hodin jde v televizi český
Dalas, Ordinace v růžové zahradě a ženy se jedna po druhé
zvedly a odešly.
Zůstali jen věrní a zpívalo se dál.

Marie Ježková

Čtvrté předhodové zpívání
u nás
Přiblížil se počátek měsíce května a tak jako každý rok
přiblížily se u nás „hody“. Po úspěšných třech ročnících jsme
i letos pokračovali v započatém díle a to „Předhodovým
zpíváním“, které se uskutečnilo v zařízení místního kulturního
domu.
Na letošní zpívání jsme pozvali mužské pěvecké sbory
z Hrubé Vrbky, Nedakonic, SEN ze Strání, Svatobořice-Mistřín
a samozřejmě jsme vystupovali i my Dolněmčané. Zpestření
programu, tak jak v loni, jsme svěřili cimbálové muzice „Strýci
ze Strání“, kteří svým hudebním přednesem, ale i zpěvem,
hodně přispěli k dobrému zážitku večera všech návštěvníků.
Po první části vystoupení mužských sborů, vystoupil u nás
již známý zpěváček Jožin Zámečník ze Strání a jeho písně byly
publikem oceněny velkým a dlouhotrvajícím potleskem.
Pak následovala druhá část vystoupení sborů, která byla
ukončena, tak jak v předchozích ročnících a to písní „Eště byly
čtyry týdně do hodú“ a dalšími písněmi všech zúčastněných
sborů. Ke zpěvu se přidal celý sál, zvláště při písni „Veselá
je dědina“.
Po vystoupení mužských sborů vyhrávali Strýci ze Strání
ke zpěvu a pro mnohé i k tanci. Až do pozdních nočních hodin.
Letošní předhodové zpívání bylo hodnoceno velmi dobře
a hodně návštěvníků toto hodnotilo jako nejúspěšnější
z dosavadních.
Závěrem chceme poděkovat všem sponzorům a příznivcům
předhodového zpívání a to „Obci Dolní Němčí; Nadačnímu
fondu zdraví a vzdělání; firmě SANIZO s.r.o.; Agro Okluky
Dolní Němčí a.s.; restauraci Rozkvět; firmě KASKO; ČSP
pobočka Dolní Němčí; p. Kubincovi; p. Straňákovi; p.Bartošovi“,
protože bez jejich přispění by se zpívání v takovém rozsahu
nemohlo uskutečnit. Poděkování si zaslouží i ženy z pěveckého
sboru „Tetičky z Dolněmčí“, které se ujaly výzdoby stolů v sále,
pokladny a hlavně bufetu.
Tedy ještě jednou všem sponzorům, ale i návštěvníkům
patří velké poděkování od mužského pěveckého sboru
„Dolněmčané“ a věříme, že v předhodovém zpívání budeme
dále pokračovat a těšíme se na páté předhodové zpívání v roce
2014.
Za mužský pěvecký sbor „Dolněmčané“
zpracoval Jaroslav Matůš
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Jak jsme prožívali jaro
v mateřské škole

První dolněmčanský slet čarodějnic
Filipojakubská noc z 30. dubna na 1. května je už tradičně
pojímaná jako noc Valpuržina, kdy se čarodějnice slétávaly
na svoje čarodějné sabaty, které se konaly na významných
kopcích a vrcholech.
U nás nemáme sice moc velkých kopců, zato pár pěkných
rovinek, například u zahrádkářů, a tam se také letos konal
náš první celostátní slet čarodějnic všech kategorií Satores
megeres.
Sraz účastnic byl v místním žlebu, kde se všechny scházely
s očekáváním, co bude a co nás čeká, neboť se jednalo o první
slet. Každá účastnice obdržela letový průkaz, bez kterého
nebylo možno odstartovat, a po upozornění a krátkém
hudebním pořadu v místním rozhlase následoval společný
přelet do čarodějnického doupěte u zahrádkářů.
Tady byl pro všechny účastníky připraven program – nejdřív
hromadné zaklínadlo, aby se otevřela čarodějná brána, pak
uvítací projev, seznámení s programem, krátká instruktáž
o létání a dopravních prostředcích a poté veselice s hudbou
DJ Skařupy.
Každý účastník také dostal zadarmo špekáček s chlebem,
který si opekl na připraveném ohništi, které udržovali celý večer
naši tři pomocníci, a na tomto ohni byla také za všeobecného
oplakávání upálena nejstarší čarodějnice, aby byla tradice
dodržena.
Podle ohlasů malých i velkých čarodějnic i přihlížejících
diváků se letošní první slet čarodějnic vydařil a proto doufáme,
že příští rok opráší svá košťata ještě více čarodějnic všech
věkových kategorií a poletí s námi, neboť bychom tuto akci
za podpory obecního úřadu opět rádi zopakovali. A jenom
krátké upozornění na závěr – mopy nejsou povoleny!!!
za kulturní komisi Dáša Multánová

Letos si s námi paní Zima dlouho zahrávala, proto jsme
s radostí přivítali první pohlazení slunečními paprsky.
Vše kolem nás, živá i neživá příroda se probouzela mílovými
kroky. Děti v mateřské škole si oblíbily vycházky k potoku, kde
jsme pozorovali první podběl, kačenky s kačery a vliv dešťů
na hladinu potoka. Přivítali jsme také čapí rodinku, která
se k nám každý rok vrací z teplých krajů.
Díky rodičům ochotným přispět na dobro věci jsme se už po
několikáté zapojili do charitativního projektu SIDUS. Výtěžek
z prodeje časopisů a samolepek slouží k zakoupení zdravotních
přístrojů potřebných pro onkologicky nemocné děti.
„Společně dokážeme cokoliv“ - aneb pojďme stvořit
barevnější svět, byl název výtvarné soutěže, do které jsme
se zapojili. Děti svými výtvarnými díly přispěly k vytvoření
obřího leporela, které bude vystaveno v Muzeu kuriozit
v Pelhřimově. V měsíci dubnu jsme shlédli v Domě dětí
v Hluku pohádku „Jak kašpárek ke své Rozárce přišel“, kterou
nám zahrál spolek Emil, tvořený maminkami na mateřské
dovolené z Hluku.
U příležitosti Dne země nám žáci Základní školy v Dolním
Němčí vyhrabali a vyčistili zahradu, za což jim patří poděkování.
Navštívila nás také paní Junaštíková a předvedla nám se svým
psem prvky kanisterapie. Zároveň dětem vysvětlila jak se mají
k pejskům správně chovat a co dělat, když potkáme cizího
psa. V průběhu celého školního roku sbíráme plastová víčka
pro „Aničku“, čímž děti zároveň také vedeme k tomu, myslet
na své nemocné kamarády. V květnu také proběhl v naší
mateřské škole sběr papíru, a proto děkujeme všem, kteří
se zapojili. Výtěžek použijeme na zakoupení nových hraček.
Ke Dni matek si všechny děti s paní učitelkami připravily
pro maminky besídky, dárečky a malé dílničky. Bylo to moc
pěkné odpoledne. Děti z tanečního kroužku si nacvičily pásmo
ke Dni matek, se kterým vystoupily v úterý v přísálí kulturního
klubu. Na toto vystoupení nás pozval dolněmčanský sbor
„Tetičky“. Jako dárek děti z tanečního kroužku vyrobily srdíčka
z hlíny. S tímto programem děti z tanečního kroužku vystoupily
i v úterý dopoledne v charitativním domě v Dolním Němčí.
Děkujeme všem obyvatelům za vřelé přijetí, bohatý potlesk
a sladké odměny.
Starší děti se zúčastnily 23. května ekologické přednášky v ZŠ
s ukázkou exotických zvířat. Mohly si prohlédnout i pohladit
živá zvířata např. chameleona, činčilu, krajtu a dozvěděly
se zajímavosti o jejich způsobu života.
Ve vestibulu mateřské školy paní učitelky z keramického
kroužku uspořádaly výstavku, na které byly prezentovány
práce dětí za celý školní rok a také tablo s fotografiemi dětí,
které v tomto školním roce ukončí předškolní vzdělávání v naší
mateřské škole. Přejeme jim hodně úspěchů ve škole a v dalším
životě.
Dále bychom chtěli poděkovat rodičům, kteří neodmítnou
a pomohou, když je potřeba něco udělat pro mateřskou
školu. Paní Bršlicové a Bobčíkové za vyčištění pískoviště,
paní Štraňákové, která nám věnovala sukýnky pro děti na hry
a rodičům, kteří nám nosí papíry na kreslení pro děti.
V závěru školního roku nás ještě čeká oslava Dne dětí
s opékáním a dětskou olympiádou, 14. června fotbalový turnaj
mateřských škol na hřišti TJ v Dolním Němčí za účasti mužstev
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Ze života školy
Pyžamový den
Na naší škole se konala netradiční akce: Pyžamový den, který
pořádali žáci devátých tříd. V pyžamech, županech a nočních
košilích přišli do školy jak žáci, učitelé i pan školník. Cílem
akce bylo zpříjemnit si den ve škole v pohodlném oblečení,
s plyšákem a polštářem v lavici. Pro žáky bylo motivací taky
to, že kdo byl v nočním úboru, nebyl zkoušený u tabule.
Navíc, na každého zúčastněného čekala sladká odměna.
Chtěli bychom poděkovat všem, kteří se akce v hojném počtu
účastnili. Pohladilo nás to na srdci a doufáme, že při další
podobné akci bude účast velká.

ze Slavkova, Újezdce a Uherského Brodu.
20. června pojedeme na společný celodenní výlet na zámek
v Malenovicích, kde je pro nás připraveno představení Princ
Bajaja s ukázkou zbraní a rytířské výzbroje.
27. června se uskuteční na Obecním úřadě v Dolním Němčí
slavnostní rozloučení s předškoláky za přítomnosti pana
starosty a rodičů dětí.
A je tu konec školního roku!
Přejeme všem dětem a rodičům krásné prázdniny plné
sluníčka, pohody a radostí.
Za mateřskou školu
Eva Válková, Jarmila Vlková, Martina Kulíková

. Oznámení pro rodiče
Mateřská škola bude v době hlavních prázdnin uzavřena
od 15. 7.-16. 8. 2013. Provoz bude opět zahájen 19. 8. 2013.
Kadlčková Eva, ředitelka
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Jolana Michalcová, Monika Karafiátová, 9. roč.

Soutěž Poznej a chraň
V pondělí 8. dubna se šest žákyň z pátého ročníku zúčastnilo
regionálního kola přírodovědné soutěže Poznej a chraň,
kterou organizuje Ekocentrum Čtyřlístek ze Zlína. Tato soutěž
probíhala v Uherském Hradišti v prostorách Ekocentra Trnka.
Soutěžily tyto žákyně, které se rozdělily do dvou týmů:
1. tým: Markéta Kadlčková, Markéta Hučíková,
Eliška Grebeníčková
2. tým: Romana Marečková, Denisa Karlíková,
Adéla Grebeníčková
Dolněmčanský zpravodaj

K těmto úspěchům moc gratulujeme a všech soutěžícím
děkujeme za účast.
Bc. Tomáš Roubalík, Mgr. Edita Jinková,
Mgr. Pavlína Bobčíková,
Holkám z 1. týmu se podařilo umístit se na krásném 4. místě
a postoupily do krajského kola, které se konalo v Želechovicích
u Zlína.

Okresní kolo matematické olympiády,
anglického jazyka a zeměpisu
20. 2. 2013 se uskutečnilo okresní kolo anglické olympiády
na ZŠ UNESCO v Uherském Hradišti. V tvrdé konkurenci
se náš žák 9. třídy, Jakub Černý, umístil na třetím místě.
14.3. se konalo v naší škole okresní kolo zeměpisné
olympiády. David Kovařík ze 6. třídy získal 7. místo, Vojtěch
Mahel z VIII. B po vítězství ve své kategorii postoupil do
krajského kola, kde obsadil 5. místo.
17. 4. proběhlo ve Starém Městě okresní kolo matematické
olympiády šestých, sedmých a osmých tříd. Naši školu zde
reprezentovali za 6. třídu: Ivan Fábry a Anna Stojaspalová,
za 7. třídu: Karolína Bršlicová, Tomáš Daněk a Pavel Bobčík,
za 8. třídu: Vojtěch Mahel, Pavel Stojaspal a Marek Dula.
Úspěšnými řešiteli se stali Ivan Fábry, Pavel Stojaspal a Vojtěch
Mahel, který ve své kategorii získal krásné první místo.
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Výlet do Londýna
Je 28. 3. 2013 Zelený čtvrtek. Všichni mají prázdniny, lenoší
a nás devět s naším panem učitelem Ježkem, jedeme do Londýna
– metropole světa. Já jsem se tak těšila, že jsem nemohla ani
dospat. Vyjeli jsme s autobusem o půl osmé od školy. Jeli jsme
přes Německo, Belgii až do francouzského přístavu Calais, kde
jsme nastoupili na trajekt.
Dojeli jsme do anglického přístavu Dover, kde jsme
znovu nasedli do autobusu a jeli jsme do Londýna.
Konečně jsme tu, po dlouhé 24hodinové cestě. Byl to pro
mě zajímavý a zvláštní pocit být poprvé v takovém městě.
Jako první jsme viděli Westminster Abbey, Big Ben a London
Eye a šli jsme po ulici Downing street. Viděli jsme Buckingham
palace, výměnu stráží a St. James park a byli jsme v čínské Soho
čtvrti.
Prošli jsme si celý Londýn. Na London Eye jsme čekali
dlouhou dobu, protože tam čekalo mnoho lidí, ale stálo to za
to. Nasedli jsme do kabinky a celý Londýn jsme měli jakoby
„na dlani“. Svítilo sluníčko celý den, takže jsme měli krásný
výhled. Trvalo to asi půl hodiny a potom jsme jeli autobusem
na místo, kde si pro nás přijeli lidi z hostitelských rodin.
Já jsem se na tu rodinu těšila asi nejvíc. Pro nás si dojel pán
s jeho synem. Jeli jsme autem do jejich domu.
Naše rodina se jmenovala family Day a bydleli ve čtvrti
Wellington. Měli 2 děti a pejska. Obávali jsme se, že nám
nebudou rozumět, ale naštěstí všechno bylo v pohodě, protože
už byli zvyklí na to, když někdo neumí moc dobře anglicky.
Druhý den jsme jeli do městské části. Šli jsme k St. Paul
Catedral. Potom jsme šli na loďku, která nás převezla přes Temži
do Greenwiche. Byli jsme v muzeu a potom jsme šli k observatoři
a nultému poledníku, který rozděluje západní a východní
polokouli. A tady náš výlet končí. Nasednout do autobusu
a jedem domů. Opět jsme jeli trajektem z Doveru do Calais
a přes Belgii a Německo zpátky do České republiky. Cesta uběhla
celkem rychle, protože jsme si povídali zážitky nebo jsme spali.
Tak jsme tu v Dolním Němčí. Tady končí náš čtyřdenní výlet
do Londýna. Škoda, že to bylo jen na tak krátkou dobu, protože
13

Úklid se kromě dětských hřišť, parčíků, parkovišť, okolí kostela,
prodejny Jednota, restaurace Rozkvět, základní školy, domu
s chráněnými byty, areálu mateřské školy a „Rybníku“ týkal
také větrolamů za obcí.
Díky slunečnému počasí se brigáda vydařila a žáci se domů
vraceli s dobrým pocitem, že udělali něco prospěšného pro
svou obec.
Mgr. Jana Trtková

to byl ten nejlepší výlet, na kterém jsem kdy byla se školou.
Všichni jsme si to moc užili. Hned bych se tam znovu vrátila.
Ivana Karlíková, 8.B

Návštěva ve firmě Baťa
Dne 29. 4. 2013 měli žáci 3. tříd možnost poznat,
jak probíhá výroba bot. Navštívili továrnu Baťa v Dolním Němčí
a díky vstřícnosti a ochotě pana ředitele Dušana Kopiara viděli
na vlastní oči zrod boty od návrhu až po hotový výrobek.
Pan ředitel osobně provedl děti výrobní halou a svým poutavým
výkladem děti seznámil s tajemstvím vzniku boty. Pro děti
to byl jedinečný zážitek, řada z nich měla také neopakovatelnou
možnost poznat práci svých rodičů.
Za nevšední zkušenost děkují panu řediteli Kopiarovi žáci
a třídní učitelky III. tříd.

Den Země
Již se stalo tradicí, že žáci naší školy slaví Den Země prací.
Také letos se 30. dubna všichni žáci 2. – 9. ročníků naší
základní školy vrhli s metlami a hráběmi na úklid přidělených
stanovišť, které byly rozesety po celé obci. Během asi dvou
hodin bylo naplněno kolem 70 pytlů nejrůznějším odpadem,
listím, starou trávou a kamínky ze zimních posypů silnic.
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Den s lesy
Dne 15. 5. 2013 jsme se účastnili výletu do Modré, kde se konal
výukový program Den s lesy. Přijeli jsme tam a bylo zahájení
a byl tam i pan Zimovčák, který jezdí na velkém kole. Běhaly
tam kozy, prasata a selata, slepice. Potom jsme šli do tunelu,
kde kolem nás byla voda a plavaly tam 2 metrové ryby, pak jsme
jeli do lesa, kde jsme šli 5 km a na každém místě byla různá
stanoviště, kde jsme např. poznávali rostliny, šišky, sadili nové
stromky, viděli stahování dřeva s pomocí koní a sběr semen
ze šišek. Potom jsme přijeli zpátky do archeoskanzenu a opékali
si špekáčky.
Bylo tam moc pěkně!
Lucie Hiblerová, VI. třída

McDonald´s cup
Dne 16. května 2013 se v Uherském Hradišti uskutečnil
McDonald´s cup, největší fotbalový turnaj pro žáky základních
škol v republice. I my jsme zde měli své želízko v ohni.
Po jasném vítězství okrsku Uherský Brod, naši školu
reprezentovali žáci třetích tříd v sestavě Ambros Lukáš,
Dolněmčanský zpravodaj

Přehled studijních a učebních oborů našich deváťáků
Letos si podalo přihlášky na střední školy 36 žáků devátých
tříd a tři žáci páté třídy. Všichni deváťáci byli přijati v prvním
kole přijímacího řízení, dva žáci páté třídy na víceleté
gymnázium neuspěli, jeden žák byl přijat.
Na gymnázia a střední školy s maturitou přijali 26 žáků,
na tříleté učební obory 10 žáků. Předkládám stručný přehled
volených studijních a učebních oborů.

Baroň Martin, Bobčík Lukáš, Bobčík Petr, Bobčík Přemysl,
Hibler Tomáš, Karlík Dominik a Šlambor Josef. Naši žáci
zde předvedli skvělou formu a probojovali se až do finále,
kde trochu nešťastně prohráli, ale i tak skončili na krásném
druhém místě. Všem hráčům gratulujeme ke skvělému umístění
a do dalších zápasů přejeme hodně štěstí. Poděkování patří také
jejich trenérům Petru Ambrosovi a Jaroslavu Bobčíkovi.
Šárka Došková

Ocenění Simony Hlavenkové
Společnost SCIO, která spolupracuje s naší ZŠ a ZUŠ v oblasti
testování žáků nám zaslala velmi hezkou zprávu. Žákyně 9. B
třídy Simona Hlavenková získala ocenění za nejlepší výsledek
v testování matematiky mezi žáky devátých tříd základních
škola a víceletých gymnázií ve Zlínském kraji.

Gymnázia a střední školy
Gymnázia
-4
Stř. odborné školy
-3
Stř. průmysl. školy
-7
Obchodní akademie
-7
Stř. zdravotní školy
-2
Policejní škola
-2
Střední škola letecká
-1

Tříleté učební obory
zedník
obráběč kovů
klempíř
kuchař-číšník
elektrikář
opr. zeměd2l. strojů.
podlahář

-1
-2
-1
-2
-2
-1
-1

Mgr. Jana Stojaspalová – výchovný poradce

Základní umělecká škola
Výtvarná soutěž Móda 2013
Letos v březnu jsme se opět zapojili do výtvarné soutěže
pořádané ZŠ a MŠ Ostrožská Lhota na téma Móda. Této soutěže
se zúčastnila ŠD, žáci II. stupně a výtvarný obor ZUŠ. Téma
jsme podrobně rozebrali a ujasnili si možnosti výtvarného
zpracování. Některé děti se raději pustily do kresby a malby,
tedy plošných prací. Jiné zkusily toto téma zpracovat prostorově,
ať už přetvářením starých bot a šatů, či tvorbě z keramiky,
nebo tvorby z papírů, kůže a textilu. Originálního pojetí
se úspěšně zhostil Arnošt Mikulička, který si na přinesenou
krejčovskou figurínu vytvořil z papíru a kartonu model šatů
včetně doplňků, šperku a klobouku.
Výsledky našich žáků – výtvarná soutěž „MÓDA“
Plošné práce:
1.místo – Veronika Martišová, I.kategorie
2.místo – Nikola Kaňůrková, II.kategorie
1.místo – Anna Uhrová, Veronika Baroňová, III.kategorie
Prostorové práce:
3.místo – Tobiáš Huspenina, Jakub Kučera, I. kategorie
1.místo – Tereza Kadlčková, Lucie Hyblerová,
Aneta Bachůrková, II.kategorie
1.místo – Veronika Baroňová, III.kategorie
2.místo – Karina Valášková, Kateřina Zmidlochová,
Zbyněk Krhovský, Martin Bartoš, III.kat.
3.místo – Anna Tinková, III.kategorie
ocenění za kreativitu - Arnošt Mikulička, III.kategorie:
Ocenění žáci se v pátek 10.5.2013 zúčastnili slavnostního
vyhodnocení v ZŠ a MŠ v Ostrožské Lhotě, kde si převzali
diplomy a drobné ceny. Všem dětem, které se zapojily
do soutěže, děkujeme a oceněným gratulujeme.
Alena Růžičková

Dolněmčanský zpravodaj
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. Novinky z hudebního oboru
Jarní koncert
Tak jako každý rok se i letos uskutečnil tradiční jarní koncert
ZUŠ Dolní Němčí. Žáci se svými rodiči se sešli ve středu
17.4.2013 v 17 hodin v sále ZUŠ. Krásná jarní atmosféra, svěží
čerstvý vzduch protkaný vůní fialek, sluníčko svítící do sálu,
to všechno přispělo k pohodě a krásnému prožití koncertu.
Děti nám zahrály na klavír, elektrické klávesy, kytaru, zobcovou
flétnu a 3 žákyně zazpívaly sólově s doprovodem klavíru.
Celkem účinkovalo 16 žáků ze tříd: p.uč. Lenky Bednářová,
p. uč. Václava Marečka, p. uč. Ludmily Černíčkové, p. uč.
Antonína Daníčka, p. uč. Evy Peškové, p. uč. Václava Marečka
a p. uč. Anety Gajdůškové. I když byla znát tréma, účinkující
se nevzdali a úspěšně dokončili své vystoupení.
Děkujeme žákům za jejich krásná vystoupení i jejím
vyučujícím, kteří je na tento koncert připravili.

Hudební průzkum v mateřské škole
7. května 2013 proběhl v mateřské škole v Dolním Němčí
průzkum hudebnosti dětí předškolního věku. Tohoto
průzkumu se zúčastnilo celkem 26 dětí. Během průzkumu děti
zazpívaly píseň dle svého výběru, vytleskaly rytmus a vyjádřily
přání, na který hudební nástroj by chtěly hrát. Většina dětí
se trošku styděla, ale našel se i odvážný zpěvák, který bravurně
a hlasitě zazpíval hodovou píseň, stačilo už jenom ho obléct
do kroje.
Rádi bychom těmto dětem doporučili přípravnou hudební
výchovu a následně výuku na některý nástroj. Na naší ZUŠ
se vyučuje hra na klavír, elektrické klávesy, housle, zobcovou
flétnu, trubku a kytaru, dále pak sólový zpěv. Děti i s rodiči byli
pozváni na týden otevřených dveří v naší ZUŠ, který se koná
od 27. května do 31. května 2013. Kromě hudebního oboru
bude možné navštívit i výuku oborů literárně-dramatického,
tanečního a výtvarného. Rádi vás na naší ZUŠ uvítáme a těšíme
se na nové žáčky.

Novohradská flétna
10.5.2012 se na hradě v Nových Hradech (pobočka ZUŠ
Trhové Sviny) uskutečnil X. ročník mezinárodní flétnové
soutěže „Novohradská flétna“. Sjeli se sem žáci nejen z celé
republiky, ale i z Polska. Této soutěže se zúčastnila i žákyně ZUŠ
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Dolní Němčí Klárka Kadlčková (vyučující: Antonín Daníček),
která se umístila v pásmu třetích míst. Klára nasbírala mnoho
zkušeností a inspirací pro další studium zobcové flétny. Tímto
chceme poblahopřát a popřát hodně štěstí v dalším studiu
a hodně úspěchů v dalších soutěžích.

Výchovný koncert pro mateřskou školu
16.5.2013 se uskutečnil výchovný koncert pro mateřskou
školu v Dolním Němčí. Výchovného koncertu se zúčastnila
celá mateřská škola, nejen děti předškolního věku. Krátké
vystoupení žáků naší ZUŠ připravili vyučující jednotlivých
hudebních oddělení.
V příjemné atmosféře se děti seznámily s různými nástroji
i se způsobem, jak se na ně hraje a jak zní. Představily
se tyto nástroje: klavír, elektrické klávesy, kytara, housle,
viola, kontrabas, trubka, zobcová flétna sopránová, zobcová
flétna altová, příčná flétna a zpěv. Celkem účinkovalo 10 žáků
ze tříd Jakuba Špalka, Antonína Daníčka, Lenky Bednářové,
Marie Dufkové, Anety Gajdůškové a Jarmily Hrobařové.
Děti s velkým zájmem poslouchaly každé vystoupení, spolu
s účinkujícími si zazpívaly lidové písně a při hře klávesového
tria se začaly spontánně houpat a nakonec i tleskat. Kromě
toho děti poznávaly podle sluchu různé nástroje a zvuky, které
napodobovala na klávesy paní učitelka Hrobařová.
Věříme, že koncertík je natolik zaujal, že se nám nyní noví
žáčci jenom pohrnou. Velký dík patří všem účinkujícím,
ale hlavně paní učitelce Marii Dufkové za představení kytary,
panu učiteli Jakubu Špalku za představení houslí, violy
a kontrabasu, panu učiteli Antonínu Daníčku za představení
trubky a fléten, paní učitelce Jarmile Hrobařové za představení
klavíru, elektrických kláves a zpěvu. Dále poděkování patří
všem učitelům, kteří děti na koncertík připravili.
Děkujeme i paní učitelkám z MŠ, které přivedly děti
a spolupracovaly s námi.

Akademie ZUŠ Dolní Němčí
Tak jako každý rok v měsíci květnu, i letos se uskutečnila
Akademie ZUŠ Dolní Němčí. Ve středu 15.5.2013 žáci
hudebního, tanečního a literárně-dramatického oboru
předvedli, co se od posledního vystoupení naučili. Krásnou
výzdobu sálu kulturního domu nám zajistili žáci výtvarného
oboru pod vedením paní učitelky Růžičkové. Akademie
se uskutečnila ve dvou pásmech. Dopolední představení bylo
pro žáky ze ZŠ Dolní Němčí. Odpolední představení bylo pro
rodiče, sourozence a prarodiče, kteří mohli zhlédnout výkony
svých dětí.
Letošní akademie byla velmi vydařená, což potvrzoval velmi
emocionální potlesk posluchačů. Průvodní slovo elegantně
zvládla Karolína Zelinková. Kytarový soubor pod vedením paní
učitelky Pavelkové zahájil akademii písní Leonarda Cohena
Haleluja. Z tanečních čísel nejvíce oslovila diváky choreografie
nazvaná Hello Dolly, která byla velmi vtipná a díky bohatým
kulisám i pestrá a nápaditá. Výkony dramatického oboru nás
již tradičně oslovily svou vlastní tvorbou a oproti loňsku byl
velkým pokrokem srozumitelný projev, který dokazuje, že se
účinkující již naučili mluvit na mikrofon. Posluchače zaujala
i hudební čísla. Hru na klavír, flétnu, klávesy i zpěv odměnili
bohatým potleskem. Ten se ale nevyrovnal závěrečnému
mohutnému potlesku, kterým si posluchači vynutili přídavek
dvou zpěvaček, Jolany Michalcové a Aničky Tinkové.
Dolněmčanský zpravodaj

Děkujeme všem účinkujícím za jejich snahu a výkon
při vystoupení, dále i jejich učitelům, kteří je připravili. Věřím,
že se opět všichni shledáme při další školní akci. Tou nejbližší
bude absolventský a závěrečný koncert ZUŠ, který se koná
ve středu 29.5.2012 v tanečním sále ZUŠ Dolní Němčí.

Od 17.6. – 21.6. můžete přijít zapsat své děti do ZUŠ
do hudebního oboru, tanečního, výtvarného a dramatického.
Těšíme se na nové žáčky, muzikanty i zpěváčky a také na nové
tanečníky, malíře a herce.

soutěž, kdo najde v prostorách knihovny co nejvíce knih
s jejími ilustracemi. Děti jsme rozdělili do tří skupin a ony
se velmi snažily najít co nejvíce knížek pro své družstvo.
Další zábava, čtení, hry i soutěže pokračovaly po celou noc
a když už byli všichni dost unavení, šlo se spát. Druhý den
po snídani obdrželi spáči pamětní listy a upomínkové předměty.
Už dnes se těšíme na pátek 4. 4. 2014 - 14. ročník
Noc s Andersenem.

Za kolektiv ZUŠ Mgr. Lenka Bednářová
a Mgr. Jarmila Hrobařová

Z činnosti knihovny
Scénické čtení 22. 3. 2013
Herci Slováckého divadla Irena Vacková, David Vacke
a Jiří Hejcman přijali pozvání Místní knihovny a v prostorách
tělocvičny Základní školy Dolní Němčí předvedli formou
scénického čtení „Pohádku pošťáckou“ od Karla Čapka z knihy
Devatero pohádek. Dětem 1. - 3. tříd se jejich vystoupení velmi
líbilo, pobavilo je a děti přišly na to, že čtení nemusí být jenom
nuda, ale že si mohou hraním s knihou užít pořádnou zábavu.

OTEVÍRACÍ DOBA V DOBĚ LETNÍCH PRÁZDNIN:
Pondělí
9.00 - 11.30 12.30 - 18.00
Čtvrtek
9.00 - 11.30 12.30 - 18.00

Noc s Andersenem 2013
Pohádková Noc s Andersenem 2013 byla v naší knihovně
odložena o týden. Uskutečnila se 12. - 13. dubna, ale děti
o nic nepřišly. Ilustrátorka Helena Zmatlíková by se letos
dožila
90. let, a proto jsme při této příležitosti uspořádali
Dolněmčanský zpravodaj

POŽADAVKY na knihovnu můžete psát na:
e-mailovou adresu knihovna@dolni-nemci.cz
telefonovat na pevnou linku 572 649 111
nebo vhodit do schránky vedle dveří knihovny
(napsat jméno + adresu, popř. telefon atd.)
Pěkné prázdniny a příjemnou dovolenou Vám přeje
Marie Milošová - knihovnice
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Myslivecké sdružení LANKA
Dolní Němčí
Členové mysliveckého sdružení se od posledního vydání
zpravodaje činili velmi dobře. Stál před námi velký úkol a to
kvalifikační soutěž ohařů na memoriál Richarda Knolla, jeho
39. ročník (je to mistrovství republiky). Samotný memoriál
se uskuteční v naší obci, která bude centrem celé soutěže
a to ve dnech 30. 8. – 1. 9. 2013. Tomuto cíli jsme podřídili
veškerou brigádnickou činnost a to hlavně jak k úpravě chaty,
tak celého areálu, což se nám podařilo dobře zvládnout.
Dle ohlasů přítomných z celé republiky bylo zajištění celé
kvalifikace na vysoké úrovni. Celá akce trvala od pátku
10. 5. až do neděle 12. 5. 2013. V pátek bylo velmi pěkné počasí,
které ale bohužel nesedělo psům, protože bylo dost horko.
V sobotu se nám počasí začalo kazit a neděle už byla
pro vůdce a koronu tragédie, zas naopak toto lepší sedělo
psům. Z hlediska organizace bylo všechno zajištěno tak
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jak mělo být, ale bohužel mnoho zájemců o kynologii
to odradilo a korona byla velmi slabá, což se odrazilo na tom,
že všechna sdružení Popovice, Slavkov, Hluk a v neposlední
řadě i naše MS jsme všechny zásoby jak jídla tak pití neprodali.
Ale bohužel počasí se nedá poručit. Další akcí, která se v naší
obci uskutečnila, byly 16. 3. 2013 zkoušky adeptů (nových
myslivců). Ze 42 přihlášených se ke zkouškám dostavilo
38 a z tohoto počtu 4 neuspěli. Od nás se zkoušek zúčastnil
Ondra Stojaspal, který uspěl na výbornou. Dne 18. 5. proběhly
na naší střelnici malorážkové závody v rámci mysliveckého
sdružení. Zúčastnilo se 16 členů MS a jako nejlepší se umístil
Josef Dufka ml. s nástřelem 97 bodů ze 100 možných.
Z další naší činnosti je starat se hlavně o honitbu. Honitba
není svými rozměry nějak veliká, ale naší pílí dosahujeme
celkem dobrých výsledků. Velkým problémem je u nás
bezohledné ježdění jak motorkářů, tak v poslední době velmi
módních čtyřkolek. V době, kdy tento zpravodaj vyjde a myslím
si, že to bude v červnu, tak červen je měsíc myslivosti, ale je to
hlavně doba, kdy dochází k největšímu počtu kladení mláďat,
takže by měl být zachován klid v přírodě. Rovněž by měli omezit
naši občané vstup do honitby se svými čtyřnohými miláčky,
a to hlavně ve večerních a nočních hodinách, z důvodu svojí
bezpečnosti. Jelikož se u nás v honitbě ve větší míře začínají
objevovat divočáci, tak naši členové jsou nuceni se tomuto
lovu věnovat i v noci, aby nedošlo k nějakému zbytečnému
neštěstí. Naše myslivecké sdružení opět připravuje tradiční
Červencovou noc na 27. 7. 2013, kde k tanci bude hrát skupina
MADISON. Začátek je ve 20 hod. Všichni jste srdečně zváni
do prostředí našeho pěkného areálu.
		
předseda MS Lanka – Josef Tinka

Dolněmčanský zpravodaj

Chovatelé poštovních holubů
Závodní sezona nám již začala, ale bohužel moc nám
nepřeje počasí a to jak deště tak i větry, které to nám a hlavně
našim holubům stěžují. V letošní závodní sezoně máme celkem
21 závodů a to 13 závodů tuzemských, to je od 150 km do 400
km, 4 závody 550 km z Německa z Rottendorfu a 4 závody nad
750 km do 1100 km (Mayen, Leverkusen, Bad Bentheim – 850
km (Německo) a Oostende (Belgie) – 1100 km).
Základní organizace chovatelů poštovních holubů v Dolním
Němčí má 19 členů a tak je jednou z největších organizací
v oblastním sdružení Uherské Hradiště, jenom dvě základní
organizace jsou větší než je naše základní organizace.
Již máme za sebou 6 závodů a naši členové si vedou poměrně
dobře a jsou umístění na předních místech jak v pásmu
3, do kterého patří naše ZO, která má 120 členů a je 3. největší
v celém oblastním sdružení, které má 3 pásma. Celé oblastní
sdružení Uherské Hradiště má 230 členů. V průměru na závod
se nasazuje 3500 až 4500 holubů. Tak to by bylo jen v kostce
k naší závodní sezoně.
Ještě nás čekají ty dlouhé závody, kde musí dokázat ty jejich
kvality. Tyto kvality musí dokázat i na krátkých a středních
tratích, neboť se lítá na koeficienty a také na body a tak,
aby se chovatel prosadil se svými holuby jak v oblastním
sdružení, tak v celé České republice, tak i ve světě, musí tito
holubi ukázat špičkové umístění ve všech závodech.
Za ZO CHPH Dolní Němčí Jaroslav Kadlček

Zpráva z činnosti šachového
oddílu TJ Dolní Němčí
Šachová sezóna začíná na podzim a končí na jaře každého
roku, proto je na to nyní ideální doba se poohlédnout
a zrekapitulovat proběhnutou sezónu.
V současné době máme v soutěži jedno mužstvo, které hraje
okresní přebor Uherské Hradiště. Po úspěšné sezóně jsme tuto
soutěž přesvědčivě vyhráli se ziskem 27 bodů a postupujeme
do krajské soutěže Zlínského kraje. V soutěži jsme své soupeře
překonali v devíti zápasech a jen jednou jsme odešli poraženi.
V zápasech nastupovali a na jednotlivých šachovnicích
(za lomítkem je počet odehraných mistrovských partií) byli
úspěšní tito hráči: Podešva Antonín – 3,5 bodů/10, Světinský
Antonín ml. – 7,5 bodů/10, Pálka Bronislav (host) – 7,5 bodů/8,
Umlauf Josef – 0,5 bodu/3, Kadlček Petr – 5 bodů/8, Kunčík Petr
– 4,5 bodů/7, Kadlček Pavel – 4,5 bodů/6, Světinský Antonín
st. – 9,5 bodů/10, Karafiát Zdeněk – 1 bod/1, Šumšál Václav
– 6 bodů/7, Bartoš Jiří – 2 body/3, Soukeník František (host)
– 2 body/5, Světinský Antonín nejml. – 1 bod/1 a Světinský
Ladislav – 1 bod/1.
Dolněmčanský zpravodaj

1. Dolní Němčí
2. Vlčnov B
3. Boršice D
4. Mařatice
5. Velehrad
6. Bojkovice B
7. Staré Město G
8. Kunovice
9. Vlčnov C
10. Staré Město H
11. Ostr. Nová Ves

10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

901
631
622
451
433
325
325
244
316
226
028

55,5
45
45
44,5
40
42
38,5
36,5
34
31,5
26,5

27
21
20
17
15
11
11
10
10
8
2

Na novou sezónu se chceme náležitě připravit a hrát klidný
střed tabulky krajské soutěže.
Abychom mohli šachovou hru v Dolním Němčí rozvíjet,
připravujeme založení B mužstva, kde si přejeme postupně
zabudovávat mladé hráče, aby získávali cenné zkušenosti
v mistrovských zápasech.
Tímto vyzývám všechny zájemce o tuto královskou hru,
aby se aktivně zapojili do činnosti šachového kroužku místní
tělovýchovné jednoty. V současné době hráváme zápasy
a trénujeme ve velmi pěkných prostorách v přísálí kulturního
zařízení, ale do budoucna bychom uvítali samostatnou
šachistickou klubovnu se svým soukromím, tak jako tomu bylo
v bývalé staré škole u kostela.
Šachy jsou sport, který je možné aktivně hrát od brzkého
mládí do pokročilého věku. Je k tomu zapotřebí mít jen chuť
a udělat si trochu volného času. Soupeře můžete mít kdykoliv
k dispozici.
Výborně v dnešní době techniky funguje oficiální herní
stránka online šachová hra na internetu. Na oficiálních
stránkách ŠSČR: www.sscr.premiumchess.net můžete mít
turnaje během celého dne, oficiální Elo rating ŠSČR, turnaje
o prémiové body, vyspělou technologii proti podvádění, členství
v nejširší české šachové komunitě a můžete v kteroukoliv
hodinu uskutečňovat výzvy k partiím a zápasům.

Mikulášský turnaj pro žáky
Šachový oddíl nezapomíná na mládež, a pravidelně každým
rokem pořádá v sále kulturního zařízení v Dolním Němčí
Mikulášský turnaj pro žáky a žákyně. Turnaj se uskutečnil
8.12.2012, a je to jeden z turnajů, který se hraje v rámci velké

Zahájení turnaje, zleva Bobčík Jan - prezident TJ, Volčík
Stanislav ml. - hlavní rozhodčí, Světinský Antonín ml. – ředitel
turnaje a Volčík Stanislav st. – rozhodčí.
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ceny okresu Uherské Hradiště. Turnaj je otevřený a zúčastňují
se ho i žáci z okolních okresů. Hraje se sedmi kolově a každý
hráč má na partii 15 minut.
Turnaj je rozdělen na dvě kategorie, a to na mladší
do ročníku 2002 a na starší ročníku 1997 – 2001. V mladší kategorii
se turnaje zúčastnilo 27 žáků a z Dolního Němčí nastoupili
do turnaje tři žáci, a následně se umístnili: Bobčík Přemysl
na 3. místě se ziskem 5,5 bodu, Ambros Lukáš na 14. místě
se ziskem 3,5 bodu a Uher Adrian na 16. místě se ziskem
3,5 bodu. Ve starší kategorii se turnaje zúčastnilo 31 žáků
a z Dolního Němčí nastoupili do turnaje dva žáci, kteří
se umístili: Rusman Hynek se ziskem 4 bodů na 14. místě
a Uher Antonín se ziskem 3. bodů na 24. místě. Turnaj má
velmi dobrou pověst a zúčastňují se ho všichni začínající
šachisté z okresu.

Po těžkých bojích se do čela vyhoupl brněnský hráč
IM Vyskočil Neklan, ale v posledním kole remizoval s FM
Holemářem Davidem, což umožnilo se dostat na první příčku
Tomášovi Cagašíkovi, protože Tomáš nezaváhal a v posledním
kole porazil IM Jana Sosnu. Oba dva získali 7,5 bodu,
ale rozhodlo těsné pomocné hodnocení. Třetí příčku obsadil
IM Zpěvák Pavel, kterého spoluhráčsky podpořila manželka
Kateřina (4,5 bodu) a dcera Jana (5 bodů).
Takže, jeden z pěkných turnajů je za námi. Poděkování
patří pořadatelům, Obci Dolní Němčí, výboru TJ, sponzorům
(Bartoš Jiří – Pohostinství u Nemravů, Světinský Antonín
– GARDEN, Kadlček Pavel – Hoblinka) a věřme, že se nám
podaří příště překonat hranici sto hráčů.

Vítězové mladší a starší žákovské kategorie, mezi kterými
je i náš hráč Bobčík Přemysl

Zahájení
turnaje, zprava
starosta
ing. Hajdůch
František, ředitel
turnaje Světinský
Antonín a hlavní
rozhodčí turnaje
FM ing. Vrána
František

Memoriál Karla Bartoše - 19. ročník
Bartoš Karel, na jehož počest turnaj pořádáme
* 10.1.1969 **22.3.1993
V sobotu 25.5.2013 se odehrál v Dolním Němčí již tradiční
turnaj v rapidu, kde si každým rokem přijdou změřit své síly
šachisti nejenom z České republiky, ale i ze Slovenska. Hrálo
se na 9. kol a každý ze soupeřů měl na jednu partii 15 minut.
Letos zde startovalo úctyhodných devadesát jedna hráčů,
z toho tři mezinárodní mistři IM a pět fide mistrů FM. Letos
byl turnaj nejsilněji obsazený ze všech pořádaných ročníků.
V turnaji startovalo 22 hráčů překračující ELO 2100 bodů,
což už značí, že turnaj se stává čím dál, tím více populární.
Z Dolního Němčí do turnaje nastoupilo 11 šachistů, kteří
se umístili přibližně uprostřed hráčského pole.
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Prezident TJ Dolní
Němčí Jan Bobčík při
zahajovacím projevu,
dole zleva IM Sosna
Jan, vítěz čtyř ročníků
v dosavadní historii
a Podešva Antonín,
který šachy hraje na
invalidním vozíku.
Dolněmčanský zpravodaj

Překvapivě všichni, IM Pavel Zpěvák, IM Sosna Jan, IM Neklan
Vyskočil, FM František Vrána (v druhé řadě). Nechápu to,
ale všichni prohráli v třetím kole se slabšími hráči.

Bartoš Jiří je mladší bratr našeho bývalého hráče, na jehož
počest turnaj pořádáme.

Roman Burda z Neratovic (nalevo v triku s krátkým rukávem)
jezdí do Dolního Němčí už devatenáct let.

Světinský Antonín nejmladší se zamýšlí nad rozehranou pozicí.

Tři nejlepší na turnaji: Zleva: IM Zpěvák Pavel - 3, FM Cagašík
Tomáš - 1, IM Vyskočil Neklan - 2.
Celkový pohled na šachisty v sále kulturního zařízení.
Dolněmčanský zpravodaj

Antonín Světinský, předseda šachového oddílu
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Zhodnocení sezóny 2012/2013
KST Dolní Němčí
V dubnu letošního roku skončila další mistrovská sezóna
pro náš oddíl stolního tenisu KST Dolní Němčí. Po polovině
soutěže, jak jste byli informováni v prosincovém zpravodaji, nás
čekal těžký úkol udržet dosažené umístění. Po slibně rozehrané
první polovině se podařilo proměnit postup do vyšší soutěže
pouze mužstvu mužů „F“. Ostatní mužstva buď bojovala
o přední příčky tabulky nebo hrála v klidném středu tabulky.
Dá se říci, že si mužstva splnila stanovené cíle. Pouze se nepodařil
návrat našeho „C“ mužstva mužů do Krajského přeboru
1. tř., neboť zůstali těsně za postupovým 2. místem. Nejlepšího
výsledku v historii našeho oddílu se podařil v třetiligové soutěži
našemu „A“ mužstvu, které v konečné tabulce obsadilo skvělé
3. místo, když poprvé okusilo nadstavbovou část tzv. play off
o postup do 2. ligy.
„A“ družstvo mužů bojovalo v 3. lize sk. E po celou dobu
o přední příčky. Po polovině soutěže se dokonce objevilo
na první příčce, která však nebyla udržena a hráči se museli
sklonit před KST Ostrava „C“ a Siko Orlová „B“. Naše
mužstvo obsadilo v konečné tabulce 3. příčku za zisk 52 bodů
(14 výher, 2 remízy a 6 proher). Naši hráči předváděli po
celou sezónu výborné výkony, do posledního kola bojovali
o nejvyšší příčky, v domácím prostředí uhráli cennou remízu
právě s pozdějším vítězem KST Ostrava „C“. Poprvé v historii
se podařilo mužstvu postoupit do nadstavby tzv. play off,
kde se utkalo v semifinále hraném na 2 vítězná utkání s celkově
druhým Siko Orlová „B“. Po prohře na severu Moravy jsme
přivítali hráče z Orlové na první play off v Dolním Němčí.
Před mnoha příznivci nejenom z naší obce nakonec odešli
naši hráči těsně poraženi v poměru 9:8. I přes tuto prohru jde
o nejlepší výsledek našeho mužstva v ligové soutěži. Lídrem
a tahounem byl po celou dobu navrátivší se odchovanec
Ivo Mikulec, který obsadil 3. příčku v úspěšnosti všech hráčů
3. ligy sk. E (80,30 % úspěšnosti vítězných utkání - 53 výher/13
proher). Za „A“ mužstvo dále nastupovali v základu tito hráči:
Karel Orlovský – 68,66 %, Dušan Kubeš – 50 %, Pavel Daněk
– 34,04 %.

Foto semifinále play off, zleva: Orlovský Karel, Daněk Pavel,
Kubeš Dušan, Mikulec Ivo, Jančář Luděk
Družstvo mužů „B“ jako tradiční účastník Divizní soutěže
Zlínského kraje bojovalo ve středu mistrovské tabulky
a v konečném hodnocení obsadilo 7. příčku (55 bodů,
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10 výher, 3 remízy, 9 proher). Po první půlce soutěže se navrátil
po zranění Jan Sadílek, který se společně se svými spoluhráči
zasloužil o nakonec pěkné umístění v klidném středu tabulky.
Ve velmi dobrém světle se ukázal hráč Martin Kučera, který
v „B“ týmu zaskakoval z našeho „C“ za zmíněného Honzu
Sadílka a stal se plnohodnotným a platným hráčem. Za „B“
mužstvo nastupovali tito hráči: Jan Sadílek – 57,14 %, Luděk
Jančář – 50 %, Zdeněk Fibichr – 48,33 %, Martin Kučera –
46,97 %, Miroslav Bartoš – 45,59 %.
Družstvo mužů „C“ hrající Krajský přebor II. třídy
Zlínského kraje si dalo před sezónou úkol v podobě postupu do
Krajské soutěže I. třídy. Byť se mužstvo z počátku pohybovalo
na druhé postupové příčce, nakonec zůstalo těsně před branami
postupu, když obsadilo 3. místo za zisk 66 bodů (14 výher,
2 remízy, 6 proher). Postup unikl našim hráčům až na konci
sezóny ztrátou bodů ve smolných utkáních. Za „C“ mužstvo
nastupovali tito hráči: Martin Kučera – 82,14 %, Milan Ježek
– 58,57 %, Jiří Borýsek - 57,14 %, Jakub Matějíček – 54,22 %
a méně jak 50% odehranými utkáními Tomáš Čaník – 72,73 %,
Miroslav Bičan – 38,10 %.
V nejvyšší regionální soutěži (Regionální přebor I. tř.)
startovalo naše „D“ družstvo mužů. Po polovině soutěže
naše mužstvo mile překvapovalo a bylo na 1. příčce. Nadějné
umístění se však nepodařilo udržet, přesto může být naše
mužstvo s celkovým 5. místem spokojeno (56 bodů, 11 výher,
1 remíza a 10 porážek). Jistě by si udrželo nadějnou pozici
ve druhé polovině soutěže, kdyby neabsentoval z první poloviny
lídr mužstva Patrik Kašpárek a dále fakt, že hráči museli
zaskakovat ve vyšších soutěžích. Tahouny tohoto mužstva
se nakonec ukázali naši nadějní hráči Tomáš Čaník – 72,73
% a Miroslav Bičan – 71,11 %. Za mužstvo dále nastupoval
Miroslav Ježek – 36,54 % a s méně jak 50 % odehranými
utkáními Michal Kočiš – 73,91 %, Patrik Kašpárek – 73,68, Jan
Ježek – 66,67 %, Jan Salát – 31,25 %, Dominik Pitner – 29,41 %,
Petr Škařupa – 25 %.
Dalšími mužstvy hájící barvy KST Dolní Němčí
v regionálních soutěžích jsou 3 družstva mužů „E“ „F“ a „G“.
Všechna 3 družstva si splnila svůj předsezónní cíl. Hráči z těchto
mužstev, převážně ještě ve věku juniorů a žáků, získávali cenné
zkušenosti v mužských soutěžích. V Regionálním přeboru II.
tř. obsadilo „E“ družstvo 7. příčku (bilance 54 bodů, 10 výher,
2 remízy a 10 porážek – nastupovali především tito hráči:
Miroslav Ježek – 59,04 %, Petr Škařupa – 50 %, Dominik
Polách – 41,86 %, Dominik Pitner – 34,88 % a další hráči). „E“
mužstvo bylo sice po první polovině na 2. místě, které však
neudrželo, neboť hráči ze základu mužstva museli zaskakovat
ve vyšších soutěžích, přesto skončilo v klidném středu tabulky.
Družstvo „F“ jako jediné naše mužstvo hrající v Regionálním
přeboru IV. tř. postoupilo do vyšší soutěže. Po celou dobu
bojovalo o přední příčky. Sice v posledních kolech přišlo
o 1. místo, konečné 2. místo však zajistilo našim hráčům pro
příští sezónu účast v Regionálním přeboru III. tř. (bilance 71
bodů – 15 výher, 4 remízy, 3 prohry). O postup se zasloužili tito
hráči: Dominik Pitner – 74,70 %, Tomáš Tang Minh – 68,29 %,
Dominik Polách – 64 %, Josef Kolísek – 52,83 % a s méně jak
50 % odehranými utkáními Ondřej Kučera – 74,07 %, Petr
Škařupa – 58,33 % a Adolf Daniel – 25 %. V „G“ družstvu
nastupovali naši nejmladší talentovaní žáci, kteří zároveň hrají
regionální soutěž žáků pod vedením trenéra Jaroslava Uhra.
Tito ve 2. sezóně obsadili v základní soutěži Regionálního
přeboru V. tř. pěknou 7. příčku za 65 bodů (12 výher, 4 remízy,
9 proher) a oproti minulé sezóně si polepšili o 5 míst. Za „G“
nastupovali tito hráči: Ondřej Kučera – 92,86 %, jenž obsadil 1.
Dolněmčanský zpravodaj

místo v úspěšnosti celé soutěže, Josef Kolísek – 84,09, Antonín
Uher – 43,24 %, Robin Jurásek – 38,81 %, Adam Ďubašík –
31,88 % a dále Martin Bukvic, Adam Horňák.
V žákovských soutěžích (Regionální přebor žáků)
nastupovalo „A“ družstvo a „B“ družstvo žáků. „A“ družstvo
podle očekávání svádělo urputné boje o mistrovský titul
s mužstvem Komňa „A“, kterému v nadstavbové části podlehlo
a skončilo na pěkném 2. místě. „B“ družstvo mladších žáků
rovněž postoupilo do nadstavbové části soutěže a v konečné
tabulce obsadilo 7. místo, což lze považovat z celkového počtu
16 mužstev za pěkné umístění. V žákovských družstvech
nastupovali tito hráči: „A“ – Miroslav Bičan, Dominik Pitner,
Ondřej Kučera, Josef Kolísek, „B“ – Robin Jurásek, Antonín
Uher, Adam Ďubašík, Martin Bukvic, Adam Horňák.
Za zmínku jistě stojí i vystoupení naší mládeže na krajských
a republikových turnajích. V republikovém žebříčku mladších
žáků se neztratili naši nadějní hráči Miroslav Bičan, který
obsadil výbornou 4. příčku a Ondřej Kučera, který skončil
23. z téměř 200 hráčů. Mirku Bičanovi se dokonce podařilo vyhrát
celorepublikový turnaj v Jaroměři a obsadit 2. místo na turnaji
ve Vlašimi. Ondra Kučera bude přitom nastupovat v kategorii
mladších žáků i v nadcházejícím soutěžním ročníku. Další
úspěch zaznamenalo naše dorostenecké družstvo (ve složení
Martin Kučera, Tomáš Čaník a nadějný žák Miroslav Bičan)
na krajských přeborech ve Vsetíně, kde po boji obsadili celkové
2. místo.
Na podzim letošního roku bude zahájen soutěžní ročník
2013/2014, ve kterém bude cílem našeho oddílu potvrzení
dosavadních výsledků jednotlivých družstev, udržení postavení
žákovských družstev a také se opětovně pokusit o postup „C“
mužstva zpět do Krajské soutěže I. třídy. Dalším cílem bude
pokračování práce s mládeží a úspěšná reprezentace naší obce
v regionálních, krajských i ligových soutěžích.
Dále bych Vás chtěl, milí spoluobčané, seznámit s malým
jubileem. Náš oddíl stolního tenisu v Dolním Němčí slaví letos
„polokulaté“ narozeniny v podobě 45 let od založení tohoto
sportu v naší obci. Proto mi dovolte, jako organizačnímu
pracovníkovi, popřát oddílu stolního tenisu KST Dolní Němčí,
jeho funkcionářům, členům a hráčům všechno nejlepší
do dalších let sportovní činnosti, hodně úspěchů a pohody nad
zelenými stoly.
Oddíl KST Dolní Němčí děkuje Obci Dolní Němčí
a společnosti KASKO, spol. s r.o. za poskytnutí finančních
dotací pro uplynulou i budoucí činnost oddílu stolního tenisu
v naší obci. Zároveň děkujeme všem příznivcům stolního
tenisu za projevenou podporu.
za KST Dolní Němčí
Dušan Kubeš

Z činnosti TJ Dolní Němčí
V posledním období nebyly ze strany TJ Dolní Němčí
zveřejňovány ve Zpravodaji skoro žádné informace. Pokusím
se Vás ve zkratce informovat o dění v TJ Dolní Němčí.
Po skončení podzimní části soutěžního ročníku nastalo
určité uvolnění. Mužstva si užívala odpočinku. Příprava na
jarní část soutěže byla zahájena v prvních týdnech nového roku.
Kombinované mužstvo B-dospělých a dorostu se zúčastnilo
Zimního turnaje na umělé trávě Na Lapači. Sehrálo utkání
s kvalitními soupeři a po skončení turnaje se umístilo
na celkovém 3. místě.
A-mužstvo dospělých se zúčastnilo Zimního turnaje na
umělé trávě ve Veselí nad Moravou. Po skončení turnaje se naše
mužstvo celkově umístilo rovněž na třetím místě. Turnaje byly
kvalitní přípravou mužstev na jarní část mistrovských soutěží.
Je třeba vzpomenout družstva žáků a přípravky. V rámci
přípravy se zúčastňovala halových turnajů, které pořádaly
okolní oddíly – ve většině případů se naše družstva umístila
na popředních místech. Začátkem dubna startovala mladší
přípravka na mezinárodním fotbalovém turnaji ARSENAL
CUP Korňa na Slovensku, kde dosáhla rovněž velmi pěkného
umístění.
Šachový oddíl startoval v okresním přeboru družstev
a po skončení sezony postupuje do krajské soutěže jako vítěz
okresní soutěže. Gratulujeme a přejeme hodně úspěchů ve vyšší
soutěži. V sobotu 25. května uspořádal šachový oddíl
19. ročník Memoriál Karla Bartoše ve zkrácené hře. Memoriál
se uskutečnil tradičně v sále kulturního zařízení. Turnaje
se zúčastnilo 91 hráčů a celkovým vítězem se stal Cagašík
z Kroměříže.
V pátek 8. února 2013 se v sále kulturního domu uskutečnila
Valná hromada TJ Dolní Němčí, na které se zúčastnili členové
TJ Dolní Němčí a jako host i předseda Zlínského krajského
fotbalového svazu pan Vlastimil Hrubčík. V přednesených
zprávách o činnosti a finančním hospodaření se přítomní
seznámili se situací v Tělovýchovné jednotě, celkové činnosti
a výhledu do budoucna. V závěru Valné hromady byl zvolen
nový Výkonný výbor Tělovýchovné jednoty a Kontrolní
a revizní komise. Předsedou TJ Dolní Němčí byl na další
období zvolen dosavadní předseda pan Jan Bobčík. Dále byli
zvoleni dva místopředsedové – pan Ladislav Horňák a pan
Svatopluk Pěrka. Věříme, že činnost Tělovýchovné jednoty
se bude ubírat správným směrem.
Začátek jarní části soutěží byl poznamenán nepříznivým
počasím a odkládáním mistrovských utkání na náhradní
termíny. Dosavadní výsledky mistrovských utkání jednotlivých
mužstev z převážné části jistě znáte.
Z hlediska hráčského byly největší problémy se zajištěním
hráčů pro dorostenecké družstvo v krajském přeboru. Kádr
mužstva je složen z domácích hráčů, ale bylo nutné zajistit
výpomoc dorostenců z okolních oddílů.
V měsíci červnu se uskuteční Memoriál Josefa Přikryla
seniorů a následně oslava 80. výročí organizované kopané
v Dolním Němčí.
Ludvík Miloš - sekretář oddílu kopané
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KOŠT ODRŮDOVÝCH VÍN
Pořádání koštu vína se stalo pro zahrádkáře tradicí. Letos
jsme se do něj pustili již po třinácté. Je to čtrnáct dní plných
příprav a práce, nejprve s degustací. Posbírané vzorky se rozdělí
podle odrůd, a komise můžou začít s hodnocením. Letos bylo
k posouzení 383 vzorků, z toho 234 bílých, 126 červených
a 23 rosé a klaret.
Pak je třeba připravit pohoštění pro degustátory
a zúčastněné. Letos jich bylo téměř 70, což dalo zabrat hlavně
ženám s vařením a s obsluhou.
Kolem samotného koštu je taky spousta práce, připravit
sál, regály na víno, nachystat udírnu a hlavně převážení tolika
lahví vína do chlaďáku a zpět. Sestavit katalog, udělat plakáty,
připravit ocenění, diplomy a pohoštění.
Taky se poprvé zapojily děti ze základní školy, které nám
vyrobily krásné medaile pro šampióny vín, za což jim patří
velká pochvala.
Samotný košt proběhl 18. 5. 2013 v prostorách kulturního
domu. Ochutnávat vína, posedět si s přáteli a taky zazpívat
si při cimbálové muzice Rubáš přišlo asi 200 lidí. Všichni byli
spokojení a veselí až do pozdních nočních hodin.
Závěrem bychom chtěli poděkovat všem vinařům, kteří
zdarma věnovali vzorky svých vín a sponzorům, kteří přispěli
finančním či jiným darem na pořádání výstavy.
Děkujeme a těšíme se na další spolupráci v příštím roce a na
Váš neutuchávající zájem.
Zahrádkáři

Ceník a podmínky pro zveřejnění inzerce
v obecním zpravodaji od 1.1. 2013
celá stránka (180 x 265mm)
1/2 stránky (180 x 265mm)
1/4 stránky (180 x 265mm)
řádková inzerce (180 x 20 mm)
Ceny jsou včetně DPH.

1 500,- Kč
750,- Kč
380,- Kč
200,- Kč

Za grafické zpracování a obsah si odpovídá inzerent.
Inzerci předávejte v požadovaném rozměru ve formátech
pdf, eps, jpg, tiff v tiskovém rozlišení 300 dpi (úrovně šedé).
Po dohodě lze grafiku zpracovat u vydavatele LK print.

Uzávěrka příštího čísla
Zpravodaje bude 23.8. 2013.
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Monika Horká se umístila na 2. místě
a získala titul 1. vícekočka
Rádia Jih 2013.

Kočka Rádia Jih 2013
Dne 1.6. 2013 by se dožil
90-ti let náš drahý
a milovaný tatínek,
pan
Bohuslav Čech (kovář).
S láskou na něj
vzpomínají jeho děti
Milada, Marie, Bohuslav,
Jana a ostatní příbuzní.

Letošní první občánek
naší obce je Šimon Holub
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Takové byly letošní velikonoce

1. svaté přijímání

Pálení čarodějnic

Košt vín

1. svaté přijímání
Hodové atrakce

Hodové odpoledne na Muzeu

Vítání občánků - květen

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