Vážení spoluobčané,
je za námi první polovina letošního roku, proto je na
místě informovat Vás o tom, jak se nám daří plnit naše
letošní záměry. Práce na naší největší akci cyklostezce
do Nivnice se podařilo provést podle plánu, a proto
ji během prázdnin už bude možné využívat v plném
rozsahu, pouze s menším omezením u přejezdu silnice
u odbočky na Vlčnov. Bude tak možné sledovat postup
prací na rekonstrukci silnice do Nivnice. Zde platí už dříve
dohodnutý termín úplné uzavírky od 1. 7. 2014 – 31. 8.
2014. Z tohoto důvodu dochází ke změně jízdních řádů,
které budou zveřejněny na zastávkách, na webových
stránkách ČSAD Uherské Hradiště i na stránkách obce.
Objížďka na Uh. Brod povede přes Hluk a Vlčnov. Současně
s těmito stavbami jsme z našich zdrojů dokončili napojení
chodníku z obce k zastávkám autobusů a výměnu
veřejného osvětlení mezi křižovatkou a Zevosem.

Koncem května byly zahájeny v minulém zpravodaji
popisované práce na hřbitově. Protože dodavatel
už začíná postupně pracovat v uličkách mezi hroby,
žádám Vás o zvýšenou opatrnost při pohybu na hřbitově.
V ulici Na Okluku jsme dokončili prodloužení vodovodu.
Menší zpoždění nabrala příprava prací v ulici Polní.
Termín jejich zahájení se posouvá na prázdninové měsíce.
V květnu jsme zakoupili našim hasičům zásahové vozidlo,
na které jsme obdrželi dotaci od Zlínského kraje ve výši
400 000,- Kč. Celková cena byla 1 064 000,- Kč + DPH.
V pozemkových úpravách se dokončuje návrh nového
uspořádání pozemků k závěrečnému schvalování.
U územního plánu je ukončeno projednávání s dotčenými
orgány státní správy a v těchto dnech je zveřejňován
návrh na webových stránkách naší obce a města Uherský
Brod k veřejnému projednávání.
Přeji Vám krásné, klidné a pokud možno i slunečné
prázdninové měsíce.
Ing. František Hajdůch, starosta obce

Hody s právem 2014

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

Dolněmčanka, Dolní Němčí, finanční podporu z rozpočtu
obce ve výši 20.000,- Kč.
Usnesení č. 66/2014/12
Rada obce Dolní Němčí schvaluje sdružení Šance Olomouc
o.p.s., Dětská klinika FN, I.P. Pavlova 6, 775 20 Olomouc,
finanční příspěvek na akci „Děti dětem“ ve výši 1.000,- Kč.

Usnesení
z 66. schůze Rady obce Dolní Němčí, konané
dne 27. 3. 2014 v kanceláři obecního úřadu.
Usnesení č. 66/2014/01
Rada obce Dolní Němčí schvaluje program 66. schůze Rady
obce Dolní Němčí.
Usnesení č. 66/2014/02
Rada obce Dolní Němčí schvaluje úhradu 70% nákladů
na opravu účelové komunikace v průmyslové zóně. Zbývajících
30% nákladů a 50% nákladů za vypracování projektové
dokumentace a všech náležitostí kolem povolení a provedení
stavby budou hradit podnikatelé.
Usnesení č. 66/2014/03
Rada obce Dolní Němčí schvaluje zařazení žádosti D. H., Dolní
Němčí, o pronájem obecního bytu, do seznamu žadatelů.
Usnesení č. 66/2014/04
Rada obce Dolní Němčí neschvaluje směnu obecního pozemku
parcelní číslo 340/14 v katastrálním území Dolní Němčí
za pozemky pana F. S., které vlastní na LV 524 a 1110, při
pozemkových úpravách, protože obecní pozemek leží mimo
obvod pozemkových úprav.
Usnesení č. 66/2014/05
Rada obce Dolní Němčí schvaluje zařazení žádosti paní M.
H.,Halenkovice, o pronájem obecního bytu, do seznamu
žadatelů.

Usnesení č. 66/2014/13
Rada obce Dolní Němčí schvaluje Uherskohradišťské
nemocnici, a.s. Uherské Hradiště, finanční částku ve výši
25.000,- Kč na nákup polohovacího lůžka v rámci projektu
„Rok seniora“ ke zvýšení standartu vybavení oddělení následné
péče a ošetřovatelské péče.
Usnesení č. 66/2014/15
Rada obce Dolní Němčí doporučuje Zastupitelstvu obce
schválit Zprávu č. 226/2013/KŘ o výsledku přezkoumání
hospodaření obce Dolní Němčí za rok 2013 bez výhrad.
Usnesení č. 66/2014/16
Rada obce Dolní Němčí schvaluje Závěrečný účet a Účetní
závěrku ZŠ a ZUŠ Dolní Němčí za rok 2013 a rozdělení
hospodářského
výsledku
následujícím
způsobem:
do rezervního fondu částku 107.476,77 Kč a do fondu odměn
50.000,- Kč.
Usnesení č. 66/2014/17
Rada obce Dolní Němčí schvaluje Základní škole a základní
umělecké škole, Dolní Němčí, okres Uherské Hradiště,
odpisový plán HIM na rok 2014 a zařazení hmotného majetku
do nové kategorizace.

Usnesení č. 66/2014/06
Rada obce Dolní Němčí schvaluje Záchranné stanici ZO ČSOP
Buchlovice, Kostelní č.p. 403, 687 08 Buchlovice, finanční
příspěvek ve výši 1.000,- Kč určený na činnost stanice.

Usnesení č. 66/2014/18
Rada obce Dolní Němčí schvaluje Smlouvu o smlouvě budoucí
č. V 18/01/2014 o provozování vodovodu v ul. Na Okluku, se
společností Slovácké vodárny a kanalizace, a.s., Za Olšávkou
290, 686 01 Uherské Hradiště.

Usnesení č. 66/2014/07
Rada obce Dolní Němčí schvaluje občanskému sdružení
Nedoslýchaví Slovácka, Mašovy č.p. 275, 687 24 Uherský
Ostroh, finanční příspěvek na činnost ve výši 2.000,- Kč.

Usnesení č. 66/2014/19
Rada obce Dolní Němčí schvaluje likvidační komisi
na vyřazení hmotného majetku z inventur obce v tomto složení:
Ing. Miroslav Kadlček, František Šrámek, Miroslav Zimčík.

Usnesení č. 66/2014/08
Rada obce Dolní Němčí zařazení žádosti pana F. B.,Bánov,
o pronájem bytu v domě s chráněnými byty do seznamu
žadatelů.

Usnesení č. 66/2014/22
Rada obce Dolní Němčí schvaluje Mateřské škole, Dolní Němčí,
okres Uherské Hradiště, měsíční úplatu nákladů za předškolní
vzdělávání a školské služby ve výši 300,- Kč/ 1 dítě.

Usnesení č. 66/2014/09
Rada obce Dolní Němčí nepovoluje umístění VHP Power
Games 750, výr. číslo 598923, číslo osvědčení 019334.13
v provozovně Tipsport Bar, Nivnická 79, 687 62 Dolní Němčí.

Usnesení č. 66/2014/23
Rada obce Dolní Němčí schvaluje Mateřské škole, Dolní Němčí,
okres Uherské Hradiště, navýšení počtu dětí v mateřské škole
na 94 dětí s platností od 28. března 2014.

Usnesení č. 66/2014/10
Rada obce Dolní Němčí schvaluje Občanskému sdružení
národopisný krúžek Dolněmčan, Na Výsluní II., č.p. 687,
687 62 Dolní Němčí, finanční podporu z rozpočtu obce na rok
2014 ve výši 50.000,- Kč.

Usnesení č. 66/2014/25
Rada obce Dolní Němčí schvaluje Závěrečný účet a Účetní
závěrku Mateřské školy, Dolní Němčí, okres Uherské Hradiště
za rok 2013 a rozdělení hospodářského výsledku následujícím
způsobem: do rezervního fondu částku 20.882,07 Kč a do fondu
odměn 13.000,- Kč.

Usnesení č. 66/2014/11
Rada obce Dolní Němčí
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schvaluje

Dechové

hudbě

Usnesení č. 66/2014/26
Rada obce Dolní Němčí schvaluje výzvu a podmínky
Dolněmčanský zpravodaj

zadávací dokumentace na stavbu „Stavební úpravy hřbitova
Dolní Němčí, poz. 1257/2, 1035“ a oslovení následujících
firem k předložení cenových nabídek: SVS – Correct,
spol. s r.o., Bílovice, Tufír, spol. s r.o., Kunovice, Promont
Uherské Hradiště, Vodohospodářské stavby, Javorník CZ, s.r.o.,
Veselí nad Moravou. Dále schvaluje komisi pro otevírání obálek
a vyhodnocení nabídek v následujícím složení: Ing. František
Hajdůch, Ing. Miroslav Kadlček, Ing. Antonín Kolísek.
Usnesení č. 66/2014/27
Rada obce Dolní Němčí schvaluje výzvu a podmínky zadávací
dokumentace na stavbu „Napojení komunikací a chodníku
u Zevosu v obci Dolní Němčí, objekt SO 107.1.2“ a oslovení
následujících firem k předložení cenových nabídek: SVS
– Correct, spol. s r.o., Bílovice , Tufír, spol. s r.o., Kunovice,
Strabag, a.s. odštěpný závod Brno, Zlín, Skanska, a.s.
Uherské Hradiště. Dále schvaluje komisi pro otevírání obálek
a vyhodnocení nabídek v následujícím složení: Ing. František
Hajdůch, Ing. Miroslav Kadlček, Jaroslav Hanák.
Usnesení č. 66/2014/28
Rada obce Dolní Němčí schvaluje výzvu a podmínky zadávací
dokumentace na stavbu „Silnice II/490, I. Etapa – Nivnice –
Dolní Němčí, SO 421.1 Veřejné osvětlení – Dolní Němčí“ –
a oslovení firem František Stojaspal, elektromontážní práce,
Nivnická 62, Dolní Němčí a Jiří Hybler, ELEKTRON, Závodní
1454, 68725 Hluk
Usnesení č. 66/2014/29
Rada obce Dolní Němčí schvaluje cenovou nabídku společnosti
TESPORA profi s.r.o., Vsetín, ve výši 30.250,- Kč, včetně
DPH za vypracování energetického auditu na akci „Zateplení
víceúčelového zařízení Dolní Němčí“.
Usnesení č. 66/2014/30
Rada obce Dolní Němčí schvaluje podání žádosti o dotaci
z OPŽP na akci „Energetická opatření na Základní škole
a Základní umělecké škole, Dolní Němčí.
Usnesení č. 66/2014/31
Rada obce Dolní Němčí schvaluje podání žádosti o dotaci
na akci „Zateplení objektu víceúčelového zařízení Dolní
Němčí“.

pro provzdušňování a homogenizaci tří kalojemů na ČOV
Dolní Němčí za cenu 83.300,- Kč bez DPH.
Usnesení č. 66/2014/40
Rada obce Dolní Němčí schvaluje Smlouvu o realizaci překládky
sítě elektronických komunikací č. VPI/MJ/2014/00068 se
společností Telefonica Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou
2/266, 140 22 Praha 4, za cenu prací ve výši 130.144,- Kč bez
DPH.
Usnesení č. 66/2014/42
Rada obce Dolní Němčí schvaluje Nájemní smlouvu se
společností Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 932/11, 602 00 Brno,
na dočasný zábor pozemku za účelem opevnění koryta potoka
Okluky na pozemku parcelní číslo 2276/25 v katastrálním
území Dolní Němčí, v rámci realizace stavby „Cyklostezka
Nivnice – Dolní Němčí, úsek Dolní Němčí“.
Usnesení č. 66/2014/43
Rada obce Dolní Němčí schvaluje vyvěšení záměru na nepeněžitý
vklad vodovodu DN 100, délky 104 m v ulici Školní do SVK,
a.s. Uherské Hradiště a doporučuje zastupitelstvu obce schválit
cenu nemovitosti dle znaleckého posudku č. 5882 – 99/2014
na ocenění vodovodu DN 100 délky 104 m v ulici Školní,
vypracovaný společností VEGA UHERSKÉ HRADIŠTĚ a.s.,
Znalecký ústav v oboru ekonomika, Hradební 1250, 686 01
Uherské Hradiště, ve výši 157.000,- Kč a nepeněžitý vklad
vodovodu DN 100 délky 104 m v ulici Školní do vlastnictví
společnosti Slovácké vodárny a kanalizace, a.s., Za Olšávkou
290, 686 01 Uherské Hradiště.
Usnesení
z 67. schůze Rady obce Dolní Němčí, konané
dne 17. dubna 2014 v kanceláři obecního úřadu.
Usnesení č. 67/2014/01
Rada obce Dolní Němčí schvaluje program 67. schůze Rady
obce Dolní Němčí dle návrhu.
Usnesení č. 67/2014/02
Rada obce Dolní Němčí schvaluje zařazení žádosti paní B. J.
Staré Město, o pronájem obecního bytu, do seznamu žadatelů.

Usnesení č. 66/2014/33
Rada obce Dolní Němčí schvaluje TJ Dolní Němčí finanční
příspěvek ve výši 303.000,- Kč na koupi autobusu.

Usnesení č. 67/2014/04
Rada obce Dolní Němčí schvaluje pořádání Vánočního
koncertu v sobotu 20. prosince 2014 v 15:00 hod. s dechovou
hudbou Straňanka za cenu 19.000,- Kč, včetně DPH.

Usnesení č. 66/2014/34
Rada obce Dolní Němčí schvaluje uzavření pojistné smlouvy
na povinné ručení a havarijní pojištění vozidla Magma Alficar
s pojišťovnou KOPERATIVA pojišťovna, a.s.,Vienna Insurance
Group, Praha 8, na dobu neurčitou, ve výši 16.316,- Kč za rok.

Usnesení č. 67/2014/05
Rada obce Dolní Němčí schvaluje vyvěšení záměru na prodej
části obecního pozemku parcelní číslo 380/14 v katastrálním
území Dolní Němčí, který leží mezi rodinnými domy č.p. 634
a 635 v ul. Na Výsluní I.

Usnesení č. 66/2014/38
Rada obce Dolní Němčí doporučuje Zastupitelstvu obce Dolní
Němčí schválit smlouvu o dotaci se Zlínským krajem na nákup
cisternové automobilové stříkačky pro JSDHO ve výši
400 000,- Kč.

Usnesení č. 67/2014/06
Rada obce Dolní Němčí zamítá žádost pana V. O., Horní Němčí
o pronájem bytu v domě s chráněnými byty v Dolním Němčí.

Usnesení č. 66/2014/39
Rada obce Dolní Němčí schvaluje dodávku aeračního systému
společností FORTEX-AGS, a.s., Jílová 1550/1, 787 92 Šumperk,
Dolněmčanský zpravodaj

Usnesení č. 67/2014/08
Rada obce Dolní Němčí doporučuje Zastupitelstvu obce Dolní
Němčí zrušit Usnesení č. 17/201/06 Zastupitelstva obce Dolní
Němčí, kterým byl schválen nepeněžitý vklad vodovodu DN
100 délky 104 m v ul. Školní do SVK, a.s. Uherské Hradiště.
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Usnesení č. 67/2014/09
Rada obce Dolní Němčí schvaluje Smlouvu se společností
J. D. Produktion, s.r.o., Palackého nám. 293, 686 01 Uherské
Hradiště, jejímž předmětem je výroba televizních reportáží
z obce a jejich vysílání v programu Regionální televize TVS
na dobu do 31. prosince 2014.

Usnesení č. 67/2014/23
Rada obce Dolní Němčí schvaluje za vítěze výběrového řízení
na akci „Napojení komunikací a chodníku u Zevosu v obci
Dolní Němčí, Objekt SO 107.1.2“ společnost Stanix Projekt,
s.r.o., Zlín, za cenu 852.433,- Kč bez DPH a pověřuje starostu
a místostarostu podpisem smlouvy o dílo.

Usnesení č. 67/2014/10
Rada obce Dolní Němčí schvaluje Smlouvu č. OS201420002614
o zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů se
společností EKO-KOM, a.s., Na Pankráci 1685/17, Praha 4.

Usnesení
z 68. schůze Rady obce Dolní Němčí, konané
dne 7. května 2014 v kanceláři obecního úřadu.

Usnesení č. 67/2014/12
Rada obce Dolní Němčí schvaluje podání žádosti o změnu
zápisu v rejstříku škol a školských zařízení v mimořádném
termínu: zvýšení nejvyššího povoleného počtu žáků ve školní
družině z 80 na 120 s účinností od 1.9.2014 u právnické osoby
Základní škola a Základní umělecká škola, Dolní Němčí, okres
Uherské Hradiště. Rada obce Dolní Němčí žádá z důvodu
uvedených v žádosti dle § 146 odst. 2 školského zákona,
o prominutí zmeškání termínu pro předložení žádosti.
Usnesení č. 67/2014/15
Rada obce Dolní Němčí schvaluje na základě provedených
inventur vyřazení majetku obce dle přílohy.
Usnesení č. 67/2014/16
Rada obce Dolní Němčí schvaluje výzvu a podmínky
zadávací dokumentace na koupi hasičského vozidla a oslovení
následujících firem k předložení cenových nabídek:
Ing. Ján Stanikovič, Quintal, Vajnorská 46, 831 03 Bratislava
Ing. Robert Ručka, SEMAT, Pribišova 8, 841 05 Bratislava
Milan Čapek, Sídliště Pražská 2898, 580 01 Havlíčkův Brod
Dále schvaluje komisi pro otevírání obálek a vyhodnocení
nabídek v následujícím složení: Ing. František Hajdůch,
Ing. Miroslav Kadlček, Jaroslav Hanák.
Usnesení č. 67/2014/17
Rada obce Dolní Němčí doporučuje Zastupitelstvu obce
schválit závěrečný účet obce Dolní Němčí za rok 2013, včetně
Zprávy č. 226/2013/KŘ o výsledku přezkoumání hospodaření
obce Dolní Němčí za rok 2013 bez výhrad a přijímá opatření
k nápravě chyb a nedostatků.
Usnesení č. 67/2014/18
Rada obce Dolní Němčí doporučuje Zastupitelstvu obce Dolní
Němčí schválit Směrnici č. 1/2014 o schvalování účetní závěrky
obce Dolní Němčí.
Usnesení č. 67/2014/19
Rada obce Dolní Němčí doporučuje Zastupitelstvu obce Dolní
Němčí schválit účetní závěrku obce Dolní Němčí za rok 2013.
Usnesení č. 67/2014/21
Rada obce Dolní Němčí schvaluje výzvu a podmínky zadávací
dokumentace na stavbu „Místní komunikace ul. Polní, Dolní
Němčí“a oslovení firem k podání nabídky: SVS – Correct, spol.
s r.o., Bílovice, Tufír, spol. s r.o., Kunovice, Promont Uherské
Hradiště, s.r.o, Vodohospodářské stavby, Javorník CZ, s.r.o.,
Veselí nad Moravou. Dále schvaluje komisi pro otevírání obálek
a vyhodnocení nabídek v následujícím složení: Ing. František
Hajdůch, Ing. Miroslav Kadlček, Jaroslav Hanák.
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Usnesení č. 68/2014/01
Rada obce Dolní Němčí schvaluje program 68. schůze.
Usnesení č. 68/2014/02
Rada obce Dolní Němčí schvaluje za vítěze výběrového řízení
na akci „Stavební úpravy hřbitova v Dolním Němčí“ společnost
PROMONT Uherské Hradiště s.r.o., s cenovou nabídkou
ve výši 4.441.002,- bez DPH a pověřuje starostu a místostarostu
k podpisu Smlouvy o dílo.
Usnesení č. 68/2014/03
Rada obce Dolní Němčí schvaluje za vítěze výběrového řízení
na akci „Hasičská automobilová cisterna pro obec Dolní
Němčí“ firmu QUINTAL-Ing. Ján Stankovič, Čsl. Parašutistov
9, Bratislava s cenovou nabídkou ve výši 1.064.000,- Kč bez
DPH a pověřuje starostu a místostarostu podpisem kupní
smlouvy.
Usnesení č. 68/2014/04
Rada obce Dolní Němčí schvaluje Darovací smlouvu s Vojensko
historickým klubem Východní Fronta, Nám. Em. Zahna 307,
687 66 Strání – Květná, která se týká poskytnutí daru ve výši
3.000,- Kč na oslavy osvobození Strání – „Strání 1945“.
Usnesení
z 69. schůze Rady obce Dolní Němčí, konané
dne 21. května 2014 v v kanceláři obecního úřadu.
Usnesení č. 69/2014/01
Rada obce Dolní Němčí schvaluje program 69. schůze Rady
obce Dolní Němčí.
Usnesení č. 69/2014/02
Rada obce Dolní Němčí schvaluje prodloužení nájmu bytu č. 4
v půdní vestavbě ZŠ a ZUŠ v Dolním Němčí paní K. S. na dobu
určitou od 1. června 2014 do 31. května 2016.
Usnesení č. 69/2014/03
Rada obce Dolní Němčí souhlasí s uzavřením provozu Mateřské
školy, Dolní Němčí, okres Uherské Hradiště, v období od 21.
července do 16. srpna 2014.
Usnesení č. 69/2014/04
Rada obce Dolní Němčí povoluje provoz pouťových atrakcí
panu Otmaru Kiliánovi, Mikulášovo nám. 2, 625 00 Brno,
na hodech v roce 2015.
Usnesení č. 69/2014/05
Rada obce Dolní Němčí povoluje provoz pouťových atrakcí
panu Michalu Kadlčíkovi, Rajhradice 209, 664 61 Rajhrad,
na hodech v roce 2015.
Dolněmčanský zpravodaj

Usnesení č. 69/2014/06
Rada obce Dolní Němčí schvaluje zařazení žádosti paní H. K.,
Dolní Němčí, o pronájem obecního bytu, do seznamu žadatelů.
Usnesení č. 69/2014/07
Rada obce Dolní Němčí schvaluje finanční příspěvek ve výši
4.000,- Kč na pořádání Javořinských slavností 27. července
2014.
Usnesení č. 69/2014/08
Rada obce Dolní Němčí neschvaluje realizaci projektu „Kroje
Dolního Němčí“.
Usnesení č. 69/2014/09-11
Rada obce Dolní Němčí odkládá rozhodnutí o prodeji části
obecního pozemku parcelní číslo 380/14 v k. ú. Dolní Němčí
po schválení nového územního plánu obce Dolní Němčí.
Usnesení č. 69/2014/12
Rada obce Dolní Němčí schvaluje prodloužení nájmu bytu č.
14 v půdní vestavbě ZŠ a ZUŠ Dolní Němčí, paní R. V. na dobu
určitou od 1. června 2014 do 31. května 2016.
Usnesení č. 69/2014/13
Rada obce Dolní Němčí schvaluje paní A. K., Dolní Němčí,
pronájem bytu č. 309 v domě s chráněnými byty č.p. 888 v ul.
Školní, na dobu neurčitou od 1. června 2014.
Usnesení č. 69/2014/14
Rada obce Dolní Němčí schvaluje pronájem bytu č. 14
v bytovém domě č.p. 656, ul. Vinohradská, panu J. J., Dolní
Němčí. Nájem se sjednává od 1. 6. 2014 do 31. 5. 2016.
Usnesení č. 69/2014/15
Rada obce Dolní Němčí schvaluje panu J. B., Zlín, pronájem
bytu č. 303 v domě s chráněnými byty Školní č.p. 888, Dolní
Němčí, na dobu neurčitou s platností od 1. 6. 2014.
Usnesení č. 69/2014/16
Rada obce Dolní Němčí schvaluje paní L. B., Zlín, pronájem
bytu č. 303 v domě s chráněnými byty Školní č.p. 888, Dolní
Němčí, na dobu neurčitou s platností od 1. 6. 2014.
Usnesení č. 69/2014/17
Rada obce Dolní Němčí schvaluje paní J. P., prodloužení nájmu
bytu č. 5 v půdní vestavbě ZŠ a ZUŠ Dolní Němčí, Školní č.p.
606, na dobu určitou od 1. 6. 2014 do 31. 5. 2016.
Usnesení č. 69/2014/18
Rada obce Dolní Němčí doporučuje Zastupitelstvu obce Dolní
Němčí schválit prodej hasičského cisternového vozu obci
Bošáca, SR za cenu 40.000,- Kč.
Usnesení č. 69/2014/19
Rada obce Dolní Němčí doporučuje Zastupitelstvu obce Dolní
Němčí schválit program 18. zasedání Zastupitelstva obce Dolní
Němčí dle přílohy tohoto usnesení.
Usnesení č. 69/2014/22
Rada obce Dolní Němčí doporučuje Zastupitelstvu obce Dolní
Němčí schválit koupi pozemků dle přílohy tohoto usnesení
za bonitní cenu.
Dolněmčanský zpravodaj

Usnesení č. 69/2014/23
Rada obce Dolní Němčí doporučuje Zastupitelstvu obce Dolní
Němčí schválit Změnu č. 1 rozpočtu obce Dolní Němčí na rok
2014 dle přílohy tohoto usnesení.
Usnesení č. 69/2014/24
Rada obce Dolní Němčí doporučuje Zastupitelstvu obce Dolní
Němčí schválit Dohodu o partnerství k projektu Technologické
centrum ORP Uherský Brod, včetně spisové služby a integrace
úřadu s Městem Uherský Brod, Masarykovo nám. 100, 688 17
Uherský Brod.

ACH, TY LAVIČKY!
Všimli jste si někdy, že Dolní Němčí je vybudováno
na svažitém terénu? Že ne! No, pokud patříte k těm, kdo
bydlí podél hlavní cesty ve směru Nivnice - Hluk, jdete vždy
po rovině, klidně a bez námahy, ale obýváte-li novější části
obce, třeba jako já ulici Mírovou, máte každodenní celkem
výživný trénink. Když k tomu přidáte ještě tašky s nákupem,
máte intenzivně zaměstnané celé tělo a večer už dovedete
spočítat i obratle na páteři. Nebylo vždy takové. Samozřejmě,
ne vždy mi bylo přes šedesát.
Dnes s výčitkami svědomí vzpomínám na mamku, která
s blížící se osmdesátkou seděla na lavičce před domem
a stýskala si, že nemůže jít na nákup, že ten kopec nevyjde.
Říkám: „Žádný problém, my vám nakoupíme.“ Ale byl to
problém. Byl to velký citový problém. Ona chtěla občas projít
místa, která z mládí byla pro ni důležitá, chtěla na návštěvu
za kamarádkami, nechtěla, aby s ní vnuci (až se vrátí z práce)
rychle projeli ulicemi, chtěla postát, raději posedět na jejich
oblíbených místech.
Posedět v Dolněmčí ale nejde. Dříve bývaly před domy
lavičky. Zmizely. Jen ulice Hlucká od hájku dolů ještě tuto
tradici ctí a skoro každý dům má svou lavičku. A tak i velmi
starý člověk díky možnosti odpočinout si na tak obyčejném
kusu nábytku může projít i dlouhou cestu. Třeba do obchodu,
nebo na zastávku autobusu a odtud k doktorovi, nebo i k té
kamarádce.
Že se nás to netýká? Ale týká! Stáří nás čeká všechny. Je jen
otázkou v jakém fyzickém stavu se ho dožijeme. Sportovci vědí
leccos o vlivu tréninku. Ale kdo má čas sportovat? Stačí chůze.
Dlouhá procházka je nejjednodušší a nejpřirozenější trénink.
Letos zatím zemřelo 7 občanů. Z toho 4 měli více než 90 let,
dva přes 80 let. Byla to generace zvyklá tvrdě pracovat a chodit
pěšky. Jsme i my takoví? Co tak vrátit se k jejich vzoru a i ve stáří
projít po Dolněmčí. Občas (když nás už nohy přestávají nést)
sednout na dřevěnou lavičku u chodníku …. Ale kde nic, tu
nic. Obracím se na občany, obracím se na obecní úřad – nebylo
by dobré umístěním laviček zprůchodnit naši obec? Když to jde
v jiných obcích – Vlčnov, z části i Hluk – proč ne u nás?
Když bylo mamce už skoro 80 let, ušla to sama aspoň
ke kostelu (tam jsou lavičky) a odtud se dívala na náměstí,
kde žila, na Boršickou ulici, kde se narodila. Já bych se raději
k místům, která mám ráda, prošla. Snad už budou i ty lavičky.
Pro ty, kteří si řeknou, jeď tam autem, jen toto. Starý většinou
auto nemá. Pokud ano, buď mu zdravotní problémy brání řídit,
nebo prostě nemá na benzín. A lepší to nebude.
Fejeton M. Bukvicová
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Místní akční skupina Východní Slovácko
(část 1.)

Dolní Němčí je od roku 2012 členem Místní akční skupiny
(MAS) Východní Slovácko, což je společenství, které může
napomoci rozvoji obce a kvality života v regionu. Většina
obyvatel obce však nemá o fungování a možnostech Místní
akční skupiny jakožto i potenciálu a slabinách oblasti
východního Slovácka dostatek informací. Předkládám proto
výtah informací z analytického dokumentu MAS Východní
Slovácko, na jehož základě se připravuje strategický rozvojový
plán na období let 2014 – 2020. Věřím, že níže uvedené
informace čtenářům pomohou přiblížit problematiku, kterou
se Místní akční skupina zabývá.
PhDr. Petr Slinták
zástupce občanského sdružení Arte Natura v MAS Východní Slovácko

Úvodní informace

Místní akční skupina (MAS) je společenství se statusem
právnické osoby, založená na principech místního partnerství
za účelem rozvoje venkovského regionu. Jde o společenství
občanů, neziskových organizací, soukromé podnikatelské sféry
a veřejné správy. Členové Místní akční skupiny spolupracují
na rozvoji venkova, zemědělství a při získávání finanční
podpory z Evropské unie a z národních programů. Místní
akční skupina (MAS) se podílí na realizaci programu rozvoje
venkova s cílem zlepšit kvalitu života místních obyvatel.
Obec Dolní Němčí je od roku 2012 členem Místní akční
skupiny Východní Slovácko. Do tohoto společenství vstoupila
společně s obcemi Slavkov, Horní Němčí a Březová. Přidala
se tak ke společenství, které v roce 2005 založily obce Bánov,
Bystřice pod Lopeníkem, Nivnice, Korytná, Suchá Loz, Vlčnov.
K nim se v roce 2007 přidal i Uherský Brod a v roce 2008 obec
Strání.
Mapa MAS
Východní
Slovácko:
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K 1. 1. 2014 má MAS Východní Slovácko celkem 29 členů.
Z toho 17 členů zastupuje soukromý a neziskový sektor,
12 členů zastupuje veřejnou správu a samosprávu. MAS
Východní Slovácko má na hlavní pracovní poměr 2 manažery
a na poloviční úvazek je zaměstnána účetní. Pro další činnosti
MAS využívá odborníky z regionu na dohodu o provedení
práce či zapojuje studenty z vysokých škol na praxi.

Obyvatelstvo

Zajímavé údaje nabízí informace o počtu obyvatel v rámci
MAS. Nejvíce obyvatel od roku 2008 poklesl v Březové (8,1 %),
naopak nejvíce obyvatel přibylo v Suché Lozi (3,4 %) a v Nivnici
(3,3 %). Hustota zalidnění v oblasti je poměrně vysoká:
147,5 obyvatel na km2. Důvodem je sídelní struktura MAS
v rovinatém území, a zejména přítomnost města Uherský Brod
a obce Dolní Němčí, kde je hustota zalidnění nadprůměrná.
Pouze v jedné obci – Březové – dosud převažují nejmladší
obyvatelé nad nejstaršími. Naopak největší podíl staršího
obyvatelstva žije v obci Bystřice pod Lopeníkem.
Vzdělanost obyvatel MAS se od posledního sčítání lidu
(za období 2001–2011) zvýšila. Ubylo obyvatel se základním
vzděláním a bez vzdělání (z 27,4 % na 21,0 %), a také vyučených
obyvatel (z 39,7 % na 37,8 %). Naopak přibylo osob s maturitou
a s vyšším odborným vzděláním (z 25,7 % na 28,6 %)
i s vysokoškolským vzděláním (z 6,7 % na 9,7 %).
Specifikem území obcí MAS Východní Slovácko je vysoký
podíl věřících obyvatel. V průměru uvedlo 47,1 % obyvatel
z obcí MAS, že je věřících a hlásí se k určité církvi (nejčastěji
římskokatolické). Přitom v České republice uvedlo pouze
14,0 % obyvatel, že se hlásí k některé z církví.
Vzdělanostní struktura obyvatel v regionu se zlepšuje,
ovšem podíl obyvatel s úplným středním a vysokoškolským
vzděláním je ve srovnání s ČR podprůměrná. Naopak
nadprůměrný je podíl věřících obyvatel, což je specifikum celé
oblasti i Zlínského kraje.

Společenský život v obcích

Společenský život v obcích souvisí s poměrně dobrou
vybaveností obcí MAS Východní Slovácko kulturními
a sportovními zařízeními. Stav těchto zařízení (vybavení, zázemí,
ozvučení atd.) však často není vyhovující a vyžaduje obnovu.
V oblasti kulturní infrastruktury se v obcích nacházejí
nejčastěji knihovny a kostely. Častá možnost účastnit se
bohoslužeb přímo v obci souvisí s velmi vysokým počtem
věřících. Kulturní domy fungují v 10 obcích, v 6 obcích se
nachází muzeum. Téměř polovina obcí (6) nabízí zázemí pro
maminky s dětmi ve formě mateřských center; ve Strání se
nenachází klasické mateřské centrum, ale maminky mohou
využívat vymezený prostor v sále a ve školce. Kino je v provozu
pouze v Uherském Brodě, v Suché Lozi bývá v provozu letní
kino. Ve Vlčnově se nachází amfiteátr.
Výletiště, tj. venkovní zázemí pro kulturní akce, existuje
ve více než polovině obcí (8); v Bystřici pod Lopeníkem
a Uherském Brodě je tímto prostorem náměstí. Tělocvičnu
má 10 obcí. V Dolním Němčí výletiště schází. Kromě těchto
zařízení se ještě ve třech obcích nachází tenisové kurty, ve dvou
obcích hřiště na plážový volejbal. V Dolním Němčí je v provozu
krytý bazén a squashová místnost, v Nivnici paintball. Bazén
v Korytné je nefunkční a připravuje se jeho rekonstrukce.
V Uherském Brodě je aquapark.
Zpravodaj vydávají všechny obce, nejčastěji 4x ročně, i když
v jednotlivých obcích se periodicita pohybuje od jednou ročně
do jednou měsíčně.
Dolněmčanský zpravodaj

Spolkový a společenský život na území MAS je bohatý.
Funguje zde široké spektrum organizací, pořádá se značné
množství akcí, z nichž některé mají dokonce nadregionální
význam (např. jízda králů). Obce jsou relativně dobře
vybaveny kulturními i sportovními zařízeními, stav řady
zařízení však není plně vyhovující. Pro zachování, resp. další
rozvoj společenského života jsou však nezbytné investice
do technického stavu zařízení i do materiálně-technického
vybavení spolků a sdružení.
V obcích Dolní Němčí, Strání a Uherský Brod je kromě
klasické základní školy i základní umělecká škola. Střední školy
žáci navštěvují nejčastěji v Uherském Brodě.
Kapacita mateřských a základních škol je dostatečná, ba
většina škol má spíše nevyužitou kapacitu. U středních škol
došlo kvůli příchodu slabších ročníků v minulých letech
k optimalizaci a slučování. Největší volné kapacity jsou
ve Vlčnově, Bánově, Nivnici a v Dolním Němčí. Pro přilákání
nových, mladých, kvalitních a perspektivních pedagogů a jejich
stabilizaci na venkově by podle strategie MAS bylo vhodné
vybudovat „učitelské byty“.

Sociální a zdravotní služby

Některé obce MAS (Strání, Březová) jsou špatně dostupné
pro rychlou záchrannou službu, avšak je plánována výstavba
stanice rychlé záchranné služby v Suché Lozi. Chráněné
bydlení se nachází v obcích Bánov, Dolní Němčí, Suchá Loz
a Korytná. V obci Strání je dům s pečovatelskou službou.
Sociální péče je v obcích zajištěna relativně dobře, přestože se
jedná spíše o zařízení s menší kapacitou. Hlavní poskytovatelé
sociálních služeb pro obce MAS jsou Oblastní charita Uherský
Brod a sociální služby Uherský Brod. Tam, kde není sociální
péče dostupná stabilně, je možné využít terénní služby.
Problémem zařízení sociálních služeb je, že provozovatelé
nemají prostředky na moderní kompenzační pomůcky. Dalším
problémem je technický stav budov – provádí se sice běžná
údržba, nikoli však rekonstrukce či rozvoj, které by umožnily
rozvinutí moderních (např. terénních) služeb. Oba zmíněné
problémy se řeší i na celostátní úrovni, stejně jako nastavení
systému plateb za sociální služby.
(pokračování v příštím čísle zpravodaje)

ZŠ a ZUŠ
Vážení rodiče a přátelé školy,
sami jistě cítíte, že s příchodem měsíce června se začíná
něco měnit. Děti cítí konec školního roku a nástup prázdnin,
dospělí zase příchod dovolených a s tím související čas strávený
společně s rodinou. Pro naše deváťáky to je také čas, kdy
obhajují svoje absolventské práce (a mohu říci, že drtivá většina
z nich velmi dobře) a po prázdninách je čeká nové školní
prostředí. Na Gymnázium Uherské Hradiště jich odchází 6,
do Uherského Brodu 3, do Kroměříže 3, SOŠ a gymnázium
Staré Město 3, OA Uh. Hradiště 4, SŠPHZ Uherské Hradiště –
zdravotnický asistent 3, hotelnictví 1, strojírenství 2, SPŠ Zlín
3, SŠ informatiky Rožnov pod Radhoštěm 1, SPgŠ Zlín 1, SOŠ
Bojkovice 1, SPŠOA Uherský Brod 5, Konzervatoř Kroměříž 1,
COPt Uh. Brod – uměleckořemeslné zpracování kovů 1, SOU
Uh. Brod - tesař 1, zahradnice 1, SOŠ Uh. Hradiště – kadeřnice
2. 3 žáci byli přijati z 5. třídy na Gymnázium Uherské Hradiště.
Všem přeji na nových vzdělávacích ústavech hodně úspěchů.
Na konci května jsem byl společně se zástupkyní Mgr. Ľubicí
Dolněmčanský zpravodaj

Ježkovou pozván na setkání s členy SRPŠ při naší škole.
V tradičně velmi příjemné pracovní atmosféře jsme poděkovali
za práci paní Marii Horňákové, která jako předsedkyně vedla
toto sdružení. Na její místo byla zvolena paní Veronika Ježková.
Jménem svým i jménem žáků ještě jednou děkuji a těším se
na stejně dobrou spolupráci s novým vedením.
Závěrem přeji všem prožití dovolené a prázdnin podle svého
přání a v novém školním roce na shledanou.
Mgr. Milan Kvasnička

. Prvňáčci a čtvrťáci v knihovně
V letošním školním roce se žáci prvních tříd zapojili
do projektu na podporu čtenářské gramotnosti Už jsem
čtenář – Knížka pro prvňáčka. V březnu jsme navštívili Místní
knihovnu v Dolním Němčí. Vedoucí knihovny paní Marie
Milošová nás seznámila s prostředím knihovny, se značením
knih, s pravidly půjčování a všichni jsme si rovněž připomněli,
jak máme s knihou správně zacházet. Dětem se také velmi
líbilo společné čtení knihy Kamil neumí lítat od spisovatelky
Jennifer Berneové a v závěru si každý našel i svoji knihu, která
ho zaujala.
Pro čtvrťáky si paní Milošová zase připravila besedu
o pověstech. Dozvěděli jsme se, jak pověsti vznikaly a v kterých
knížkách si o nich můžeme přečíst. Poslechli jsme si některé
pověsti z našeho regionu. Zaujala nás pověst o Dolním Němčí
s trochu netradičním názvem Mořské oko. Nakonec jsme si
prohlédli knížky a některé si vypůjčili. Všichni jsme dostali
pověst o Dolním Němčí, kterou jsme si přečetli v hodině čtení
a ve výtvarné výchově ji nakreslili. Návštěva v knihovně byla
příjemná a přínosná. Děkujeme paní Marii Milošové za tuto
hezkou besedu a těšíme se na další návštěvu.
Mgr. J. Pacholová, J. Staňová, Mgr. M. Horká

. Krajské kolo zeměpisné a matematické olympiády
17. března proběhla v Uherském Hradišti na Základní škole
Větrná zeměpisná olympiáda. Této soutěže se zúčastnili žáci
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celého kraje. Naši školu v soutěži reprezentoval za kategorii
C Vojta Mahel z 9.B. Vojta obsadil ve své kategorii výborné
6. místo. Dne 19. 3. se ve Zlíně uskutečnilo krajské kolo
matematické olympiády. Skvělého výsledku dosáhl Pavel
Stojaspal, který se umístil na 5. místě.
Mgr. Edita Buršík Jinková, Mgr. Pavlína Bobčíková
. Exkurze na bioplynovou stanici
V březnu se žáci 9. ročníku v rámci volitelného předmětu
Přírodovědný seminář byli podívat na bioplynové stanici, která
se nachází v areálu společnosti Agro Okluky v Dolním Němčí.
Průvodcem po tomto zařízení byl pan Antonín Richtr, který jim
poskytl odborný výklad. Žáci si prošli všechny části bioplynové
stanice a dozvěděli se mnoho zajímavých informací jak o její
výstavbě a o provozu, tak také o výhledu do budoucnosti.
Mgr. Jana Trtková

do předem určených stanovišť v obci, aby zde sbírali odpadky,
vyhrabávali trávu, zametali chodníky, anebo pleli záhony.
Touto úklidovou akcí se naše škola také zapojila do celosvětové
kampaně Ukliďme svět.
V rámci oslav Dne Země se na naší škole pod záštitou
Ekocentra Pantoflíček uskutečnily již tradiční Ekohrátky pro
prváky. Pro žáky první třídy byla na školním dvoře připravena
stanoviště, kde se plnily přírodovědné úkoly, které si pro ně
připravili žáci 8. ročníku. Vítězní žáci dostali za své snažení
diplomy a hezké ceny. Nejlépe si vedli tito žáci: 1. místo Matyáš
Bobčík, Patrik Richtr, 2. místo Kryštof Šumšal, 3. místo Martin
Bartoň, Matěj Bradáč.
Mgr. Jana Trtková

. Přírodovědná soutěž Zlatý list a Zelený lísteček
Dne 9. dubna se žáci naší školy zúčastnili v Uherském Brodě
oblastního kola přírodovědné soutěže Zlatý list. Žáci soutěžili
ve dvou kategoriích a dosáhli pěkného umístění. V nejmladší
kategorii to byli Pavel Brencus a Natálie Štefaníková ze 3. třídy
a Iva Zelinková ze 2. třídy a dosáhli 1. místa. V kategorii starší
žáci to byli Markéta Hučíková, Kristýna Huňková, Martin
Kvasnička, Eliška Grabeníčková, Kateřina Krhovská ze 6.
ročníku a Nikola Kaňůrková ze 7. ročníku. Tito žáci se umístili
na 3. místě. Obě skupiny postupují do krajského kola, které se
uskuteční ve Valašském Meziříčí.
Dne 15. 5. se pět žáků naší školy a jedna žákyně ze ZŠ
Nivnice zúčastnilo krajského kola přírodovědné soutěže Zelený
lísteček, které proběhlo ve Valašském Meziříčí. Cestovalo se
autobusem i vlakem, cesta byla dlouhá a dobrodružná, ale
nejelo se tam zbytečně. Toto družstvo složeno z žáků 2. a 3.
ročníku se umístilo na 3. místě a tvořili ho tito žáci: 2. třída
- Natálie Fibichrová, Ladislav Hladík, Iva Zelinková, 3. třída –
Pavel Brencus, Natálie Štefaníková, Tereza Trtková.
Žákům blahopřejeme!
Mgr. Jana Trtková

. Den Země, Ekohrátky
V úterý 29. dubna oslavila naše škola Den Země a jak
jinak než prací. Každá třída (kromě žáků 1. ročníku, kteří
měli Ekohrátky pro prváky) věnovala dvě hodiny úklidu obce
Dolní Němčí. Pod dozory svých třídních učitelů se žáci rozešli
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. Mc Donald´s Cup
Dne 6. 5. 2014 proběhlo ve St. Městě na Širůchu okresní kolo
Mc Donald´s Cupu. Měli jsme zastoupení v obou kategoriích.
Mladší žáci (žáci 1. – 3. roč.) nastoupili ve stejné sestavě jako
na okrskovém kole: Matyáš Bobčík, Štěpán Fibichr, Tobiáš
Huspenina, Radim Kroča, Tomáš Lehký, Václav Němeček,
Matěj Stojaspal a Tobias Vlk. Bojovali ze všech sil a skončili
ve skupině na nepostupovém 4. místě. Patří jim poděkování
stejně jako panu Huspeninovi v roli trenéra. Starší žáci
postupně porazili všechny 3 soupeře. S devíti body a skóre 13:1
jasně skupinu vyhráli a postoupili do semifinále. Zde narazili
na favorizovanou Sportovní školu z Uh. Hradiště. V hodně
vyrovnaném utkání se zlepšeným výkonem v závěru utkání se
nám podařilo nepříznivý stav obrátit a vítězstvím 2:1 se nám
otevřela cesta do finále. Tady nás čekali hráči z Bojkovic. Celý
zápas jsme jednoznačně byli lepší a po výsledku 3:1 jsme se stali
přeborníky okresu pro letošní rok. Základní sestava podávala
po celý turnaj skvělý výkon. Nastupovali jsme ve složení: Petr
Bobčík jako brankař, v obraně Lukášové Ambros a Bobčík.
O útočnou sílu se starali Roman Bobčík, Dominik Karlík
a autor rozhodujících gólů Tomáš Hibler. Velmi úspěšnými
střídajícími hráči byli David Tinka, Martin Baroň a Přemek
Bobčík.
Vítězové z okresů Zlín, Vsetín, Kroměříž a Uherské
Hradiště se utkali v úterý 20. 5. v areálu Zlín – Vršava o postup
do celorepublikového finále. Už před zahájením turnaje jsme
byli díky špatným okresním propozicím znevýhodněni tím,
že jsme měli menší počet hráčů než soupeři. Přesto naši
kluci srdnatě bojovali o každý míč, snažili se kombinovat, jen
zakončování akcí zadrhávalo. Porazili jsme Otrokovice 4:3,
prohráli se Zlínem 1:3, remízovali s Kroměříží 1:1 (tam jsme
zahodili šance největší) a na závěr jsme prohráli s pozdějším
vítězem z Valašského Meziříčí 0:2. I zde to bylo naprosto
vyrovnané utkání s řadou šancí. Jen síly už chyběly. Všichni
kluci zaslouží to největší ocenění a poděkování, úžasný
Dolněmčanský zpravodaj

výkon předvedl Petr Bobčík v brance. Turnaje jsme se mohli
zúčastnit i díky panu Uhrovi, Baroňovi a Bobčíkovi. Ti i další
obětaví příbuzní nám vytvořili příjemné prostředí. Gratulace
a poděkování patří nejen jim, ale samozřejmě i hráčům.
Rostislav Smrž

jsou unavení. Další zastávka byla u seismologické štoly, kde
nám pan učitel Ježek udělal přednášku o tom, jak to funguje.
Tak a už zbývalo došlapat na vrcholek k vysílači a k Holubyho
chatě, tam jsme se podívali, odpočinuli, najedli a pan ředitel
Kvasnička nám ukázal, jak se vysílač houpe do stran, protože
foukal silný vítr. Už nás čekal jenom závěrečný sjezd z vrcholku
dolů, radši jsme jeli opatrně, aby se nikomu nic nestalo.
Ve Slavkově jsme si dali rozchod, kdo to měl blízko domů,
tak aby nemusel znovu dojíždět až z Dolního Němčí od školy.
Rozloučili jsme se a poblahopřáli si k úspěchu, že jsme to ujeli.
Michal Bahula a Arnošt Mikulička

Školní družina

. Technologie budoucnosti
Dne 15.5.2014 jsme navštívili Střední průmyslovou školu
a Obchodní akademii v Uherském Brodě. Stalo se již tradicí,
že výukový program pro ZŠ absolvujeme v rámci výuky
informatiky se žáky 5. ročníku. Po přivítání byli žáci rozděleni
do 3 skupin (zelená, modrá a červená). Skupiny plnily úkoly
na jednotlivých stanovištích. 1. stanoviště – Kinect a svařovací
trenažér, 2. stanoviště strojírenství, 3D tiskárna práce s 3D
skenerem, tvorba a načítání QR kódů, 3. stanoviště elektro,
stavebnice Boffin, termokamera, ukázka ovládání robota.
Po splnění jednotlivých úkolů následovala přestávka se
svačinou, soutěž Riskuj, projekce v 3D kině a závěrečné
vyhodnocení soutěže. Jak to působilo na žáky, ukáží dvě
„slohové“ práce Pavla Beníčka a Tondy Mandíka, které si
můžete přečíst na www stránkách školy.
Mgr. Milan Kvasnička

. Cyklovýšlap na Javořinu
Ráno 22. 5. 2014 všichni nachystaní a připravení na možná
svůj rekord v jízdě na kole. Sešli jsme se před naší školou
a vyrazili na Velkou Javořinu. Někteří přespolní žáci nás čekali
na slavkovské křižovatce, přičemž proběhly první komplikace
a menší opravy bicyklů a rozhodli jsme se vyrazit na úmorný
kopec před vrcholem zvaným Hrabina. Zastávka u Kamenné
búdy byla hlavní a poslední největší odpočinek před zhruba
5kilometrovým stoupáním, na některých už šlo poznat, že

Ať se nám to líbí, nebo ne, školní rok utekl jako voda
a na dveře ťukají prázdniny.
Venku svítí sluníčko, v bazénech a na koupalištích se ohřívá
voda, zvířátka v ZOO se těší na vaše návštěvy, tábory připravují
program pro děti, … vše je připraveno a prázdniny můžou
začít.
Letošní školní rok na naší ZŠ a ZUŠ fungovaly 3 oddělení.
Školní družinu navštěvovalo 77 dětí od 1.- 5. třídy. Ranní
družinu navštěvovalo 12 dětí. Většina dětí do družiny chodila
každý den, některé jen určité dny v týdnu.
Během celého roku jsme měli v družině hodně nabitý
program. Snažili jsme se prostřídat všechny činnosti např.
plavání, tělesná výchova, hudební a dramatické činnosti,
výtvarná a pracovní výchova. Využívali jsme při tom všechny
prostory školy- třídu, tělocvičnu, bazén, hřiště, školní dvůr,
taneční sál, multimediální učebnu, ...
No a co jsme celý rok dělali? Vystřídaly se všemožné akce
např. vánoční besídka, karneval, tematické soutěže, rekordy,
hry, závody, Helloween, Velentýn, den matek, den otců, MDŽ,
různé projekty, vycházky do okolí, návštěvy kina a mnohé jiné.
Pochvala a velký potlesk patří také družinovým tanečníkům
a tanečnicím, kteří každoročně vystupují na vánoční výstavce.
Děti ze Smajlíčkové družiny se pečlivě celý rok staraly o 2 africké
šneky PATA a MATA a novou křečici SOFINKU. Za sebou
máme také náročný turistický výlet do Hluku, za který patří
dětem velká pochvala.
Ještě nás čeká noc ve školní družině. To je takové ukončení
roku, kde zhodnotíme chování dětí, jejich aktivitu během
celého roku a ukončíme celoroční hry, projekty a soutěže.
V tuto kouzelnou noc nás určitě nemine večerní koupání,
povídání strašidelných zážitků při svíčkách, hry, soutěže, ale
hlavně dětmi dlouho očekávaná stezka odvahy.
Celý rok s dětmi slavíme jejich narozeniny a svátky.
Tímto děkujeme hodným rodičům, prarodičům,
sponzorům, dárcům a fanouškům školní družiny za jejich
ochotu, pochopení a samozřejmě za všechny hračky, výtvarný
materiál a sladké odměny pro děti, které dětem podarovali.
Simona Synčáková, vedoucí ŠD

Naše – vaše ZUŠka
. Výtvarné tvoření
Výtvarný obor se stále rozvíjí a obměňuje témata svých
prací a výrobků. V tomto pololetí byla pro mladší žáky zadána
témata: výroba kraslic, velikonoční tvoření, beránci, zajíčci
a slepičky z keramiky, ruční výroba papíru a v keramice žáci
Dolněmčanský zpravodaj
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tvořili jarní motiv na keramické placce. Starší žáci dělali kopie
starých mistrů jako olejomalbu. Ta se povedla zejména Arnoštu
Mikuličkovi a Pavlu Stojaspalovi.
Žáci se také zapojili do výtvarné soutěže “ Malovaný
koníček“, pořádanou ZŠ Kunovice, ve které získala 1. místo
Veronika Martišová ze 4. třídy, a 2. místo Sabina Šumšalová,
také ze 4. třídy. Kromě toho se žáci zapojili do soutěže „Moje
nejoblíbenější zvířátko“, kterou uspořádala ZŠ Unesco Uherské
Hradiště. Mění se také výzdoba školy. Nejstarší žáci ze 6.-8.
třídy malují ve vestibulu školy na zdi ZOO.

. Vystoupení dramaťáku v Domově pro Seniory
V úterý 20. 5. předvedli žáci literárně-dramatického
oboru výsledky svého půlročního snažení v místním domově
s pečovatelskou službou. Skupina žákyň ze sedmého ročníku
se představila s autorským vystoupením inspirovaným mj.
také postavou Sherlocka Holmese, které nese název „Krádež
v klenotnictví“. Mladší žáci z pátého ročníku sehráli rovněž
autorskou scénku – tentokrát ze školních lavic s názvem
“Talisman pro štěstí“. Trojice žáků (Iveta Valková, Lucie
Bršlicová a Vítězslav Klabačka) navíc předvedla mírně
zdramatizovanou lidovou baladu “Osiřelo dítě“.
Moc děkujeme publiku za vřelé přijetí a vedení domova také
za odměny.
Mgr. Hana Staňová

. Jarní koncert
Dne 16.4.2014 se uskutečnil již tradičně v 17.00 hod
v baletním sále Jarní koncert ZUŠ. V programu koncertu
se vystřídali žáci od nejmenších prváčků až po ty zkušené z II.
stupně. Děti nám zahrály na klavír, klávesy, kytaru, zobcovou
flétnu a některé žačky také zazpívaly.
Početné publikum se zaposlouchalo do lidových písní,
romantických i klasických skladeb, např. od W. A. Mozarta,
A. Corelliho, F. Diuparta, ale také skladeb současných autorů
M. Dlouhého, W. L. Gillocka, J. Maláta, L. Němce. Zazněly
i populární písně J. Lennona, R. Rodgerse, T. Hatche i skupiny
Olympic. Zpestřením koncertu byla čtyřruční hra sourozenců
Beníčkových a také klávesové trio Mymoňi. Jednotlivé
žáky připravili L. Bednářová, A. Daníček, M. Dufková,
V. Gajdůšková, J. Hrobařová, V. Mareček, M. Pavelková,
E. Pešková.

. Výchovný koncertík pro Mateřskou školu
V pátek 2. května se uskutečnil v sále ZUŠ výchovný koncert
pro mateřskou školu. Vystoupili žáci se svými nástroji, ale i se
zpěvem. Děti z mateřské školy viděly nástroje strunné: kytaru,
nástroje smyčcové: housle, violu, kontrabas. Dále nástroje
klávesové: klavír, elektrické klávesy a konečně i dechové:
flétnu a trubku. Jednotliví žáci zahráli na své nástroje a krátce
je uvedli a popsali s pomocí svého učitele. Nejvíce děti z MŠ
zaujal kontrabas svou velikostí. Děti si mohly společně s hrou
žáků ZUŠ také zazpívat jednoduché lidové písničky. Zábavnou
částí koncertu byly také otázky týkající se jednotlivých nástrojů,
jejich částí a názvů těchto částí. Děti za správnou odpověď byly
odměněny malou sladkostí. Koncertík zakončila absolventka
ZŠ Terezka Krhovská, která bude dále studovat hru na klavír
na konzervatoři v Kroměříži.
Irena Nemravová, Simona Motyčková
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. Absolventský a závěrečný koncert
Letos opouští naši ZUŠku 5 absolventů. Čtyři z nich si zahráli
na svém absolventském koncertě ve středu 21.5.2014 v sále
ZUŠ. Pátá absolventka bude absolvovat v Šumicích na klávesy.
Předskokany našim letošním absolventům dělaly tři malé
žačky. Flétnistka pana učitele Antonína Daníčka, Lucie
Mikulková, která se letos zúčastnila soutěže „ Novohradská
flétna“ a získala čestné uznání. Druhým předskokanem byla
žačka paní učitelky Kláry Kolajové, Markéta Beníčková, která
zahrála na klavír skladbu W. Gillocka „ Moonlight“. A jako třetí
zahrála Maruška Stojaspalová na klavír skladbu Petra Ebena
Zvony před usnutím.
Žačka paní uč. Lenky Bednářové, Iveta Valková, absolvovala
hru na klávesy a to téměř bezchybným provedením „Medvědího
tanga“, autora E. Hradeckého a písně J. Uhlíře „Větře, větříčku“
z pohádky „S čerty nejsou žerty“.
Irena Nemravová, kterou připravila na absolventský výkon
paní učitelka Jarmila Hrobařová, zahrála na klávesy skladby
„Veselí kovbojové“, autora Fr. Černocha, od I. Jurníčkové
skladbu „Španělská“ a stylově zakončila své vystoupení
populární písní „Hrobař“ od skupiny Premier.
Na tomto koncertě zahrála jediná kytaristka, Ivana
Karlíková, kterou připravil pan učitel Lukáš Frýbort. Skladby
G. Hansarda „Falling slowly“ a C. Haartoga „El papamoscas“ se
velmi příjemně poslouchaly.
Absolventský koncert zakončily dvě klavíristky. Ludmila
Halíková si pod vedením paní učitelky Hany Miklášové velmi
zodpovědně připravila skladby D. Eltmana „Victor´s piano solo“
a Y. Tiersena „Comptine d´um autre été“. Veronika Tinková
absolvovala, jako jedna z mála, dokonce druhý stupeň výuky
Dolněmčanský zpravodaj

na ZUŠ. „Jazzovou etudu č. 6“ M. Dvořáka, známou skladbu
z filmu „The Piano“, kterou napsal M. Nyman i „Gondoliérovu
píseň“ autora F. M. Bartholdyho, zahrála jakožto nejzkušenější
z žáků, s vysokou profesionalitou a procítěním.
Tento koncert díky publiku složeného z rodičů, sourozenců,
přátel žáků, ale zejména díky přítomnosti vedení školy, byl
důstojným zakončením studia pro naše absolventy.

I letos na závěr vystoupila
Jana Ježková jako břišní
tanečnice s velkým úspěchem
a obdivem publika.
Letošní
akademie
se vydařila, byla pestrá
a zábavná, což potvrdil
i
potlesk
na
závěr,
jak na dopolední, tak
na odpolední produkci pro
rodiče.
Kromě koncertů a školní
akademie uskutečnila naše
ZUŠ
v Dolním Němčí
i letos hudební průzkum
v MŠ, týden otevřených
dveří a následně potom
v dalším týdnu otevřela
přijímací řízení pro nové
žáčky. Věříme, že i oni budou do naší školy chodit rádi. A jak
se praví: „trocha umění nikoho nezabije, naopak člověka
obohatí na duši a zušlechtí mysl.“

. Školní akademie ZŠ a ZUŠ
V kulturním domě v Dolním Němčí se 28.5.2014 sešli
po 5 měsících opět všichni žáci ZŠ a jejich učitelé, aby zhlédli
tradiční školní akademii. Program si pro ně nachystali jejich
spolužáci, kteří navštěvují některý z oborů ZUŠ (hudební,
taneční, literárně dramatický) Jednotlivé žáky připravili p. uč.
Bednářová, Daníček, Gajdůšková, Hrobařová, Kolajová,
Mareček, Pešková, Špalek, Tvrdoňová, výzdobu zajistila p. uč.
Růžičková a technické ozvučení p. uč. Frýbort.
V hudebním oboru se představil hrou na trubku Viktor
Ambros, na flétnu Lucie Mikulková, Lukáš Schuster, Sabina
Šumšalová. Na klavír Markéta Beníčková, Marie Stojaspalová,
Tereza Krhovská, na klávesy zahrálo klasické seskupení
Mymoňi ve složení Michal Bahula a Tomáš Daněk s paní
učitelkou Jarmilou Hrobařovou. V programu nechyběly ani
zpěvačky Izabela Zemčíková a Anna Tinková. Na odpolední
akademii pro rodiče se představila poprvé také cimbálovka
složená z houslistů, flétny akordeonu a basy. Pod vedením pana
učitele Jakuba Špalka zahráli Izabela Zemčíková, Martin Frola,
Barbora Bahulová, Michal Bahula, Adéla Kročová a Jiří Miloš,
jako host.
Taneční obor měl letos opět velmi nápaditá vystoupení.
Nejmenší žačky si zatančily ve skladbě Akvárium jako rybičky,
které měli dokonalé šupiny vyrobené z pet lahví. Díky citlivému
klavírnímu doprovodu paní učitelky Jarmily Hrobařové jsme
si mohli představovat skutečné akvárium. Skladba Afrika byla
novinkou v tanečním oboru, neboť paní učitelka Hrobařová
vyměnila klavír za bubny Jambe. Typický africký zvuk bubnů
vytvořil opravdovou atmosféru pro tanečnice, které se vyřádily,
jako černošky s krásnými sukýnkami.
Rivalky byly naopak velmi kultivované a jejich choreografie
měla dramatický podtext. Nejstarší tanečnice byly dvě v bílém
a dvě v černém a představovaly dva protiklady, které spolu
soupeří a také se přitahují.
Literárně dramatický obor si připravil dvě scénky. První
nesla název „Krádež v klenotnictví“ a Sherlock Holmes v ní
vypátral velmi rafinovaného zloděje klenotů. Druhá scénka
s názvem „Talisman pro štěstí“ byla ze školního prostředí.
Dolněmčanský zpravodaj

S přáním krásných a pohodových blížících se prázdnin
se s vámi loučí zást. ředitele Mgr. Lenka Bednářová.

Střípky z dění
v naší mateřské škole …
Nejkrásnější část roku – jarní období jsme v mateřské
škole „zasvětili“ ochraně přírody a života v ní. Jaro jsme
přivítali tradičně vycházkou k potoku a společně se slovy
písně „Zimo, zimo táhni pryč...“ jsme symbolicky zahnali paní
Zimu zapálením a vhozením Moreny do vody potoka Okluky.
V tomto období jsme také absolvovali výlet do Skanzenu
v přírodě v Travičné u Tvarožné Lhoty, kde jsme se společně
s dětmi dozvěděli spoustu zajímavostí o nelehkém způsobu
života našich předků v oblasti Moravských Kopanic. Zde jsme
pozorovali probouzející se přírodu, vnímali vůni trav a bylin,
naslouchali zvukům lesa, rybníka i okolí. Děti se seznámily také
se životem v rybníku a tůni a prohlédly si nakladená vajíčka
žab. Současně jsme měli možnost prohlédnout si skromné
roubené obydlí, ve kterém v dávné době žili naši předkové, což
při dnešním materialisticky založeném způsobu života je pro
naše děti nepředstavitelné a zvláštní. Ozývaly se otázky typu:
„a kde měly televizi …?“
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Přicházející období jara jsme věnovali také ochraně naší
planety Země. Za pomoci dětí ze Základní školy v Dolním
Němčí jsme uklidili naši zahradu, posbírali odpadky a věci,
které do přírody nepatří, a tak alespoň částečně přírodě našeho
okolí pomohli.
Den Země jsme oslavili návštěvou v areálu firmy Kovosteel
Staré Město, kde byla pro děti připravena bohatá nabídka
soutěží a různých aktivit. Děti třídily odpad, poznávaly zvířata,
rostliny, plnily úkoly na stanovištích a prošly si nádhernou
„železnou zoologickou zahradou“ vytvořenou z kovového
odpadu, kde byla zvířata současná ale i pravěká. Jednou z aktivit
bylo i malování na obličej, což jsme si náramně užili. Dopolední
program se nám velmi líbil, děti se výborně bavily, tancovaly.
Domů jsme se vraceli potěšeni a spokojeni. Den Země jsme
dále oslavili ve spolupráci s Ekocentrem Pantoflíček v areálu
hřiště ve Slavkově. Tento den jsme rovněž krásně prožili.
Děti plnily na několika stanovištích úkoly týkající se ochrany
přírody a života v ní. Výlet jsme si zpříjemnili turistikou, kdy
jsme do Slavkova jeli autobusem a zpět se vydali po cyklostezce
pěšky. Všechny děti tuto „túru“ úspěšně zvládly, za což jim
patří velká pochvala.

Další akcí v naší MŠ byla návštěva kanisterapeutického
pejska, spojená s přednáškou na téma“ Poznej svého psa“.
Tato akce byla pro děti a paní učitelky velmi zajímavá. Děti
se dozvěděly jak se chovat k cizím psům, co si k nim můžou
dovolit, čeho se mají vyvarovat, jak se o pejsky starat a jak je
cvičit. Rovněž měly možnost vyzkoušet si nasazování náhubku,
krmení psa a byly jim zodpovězeny dotazy, které je zajímaly.
V měsíci květnu jsme oslavili Den matek. Děti si pro své
maminky pod vedením paní učitelek připravily dáreček
a malé taneční či divadelní vystoupení. Poté společně se svou
maminkou vyrobily pěkný skleněný šperk. Všechny děti se
na návštěvu maminek velmi těšily. Za své vystoupení a dáreček
byly odměněny od své maminky úsměvem, „sladkou pusinkou“
a potleskem.
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Koncem měsíce května jsme byli na výletě v ZOO
Lešná. Počasí nám zpočátku vůbec nepřálo. Již při nástupu
do autobusu a odjezdu z Dolního Němčí hodně pršelo. My
jsme ale nezoufali a věřili, že se vše napraví. Tak se také stalo.
Po příjezdu do ZOO Lešná nám po celou dobu prohlídky
„ani nekáplo“. Tento den jsme si náramně užili a všichni jsme
se těšili nejen z toho, že pozorujeme zvířátka, ale i z toho, že
jsme na výletě společně jako velká rodina. Na závěr jsme si
v autobuse radostně zazpívali „Sláva nazdar výletu..“ a vjížděli
do Dolního Němčí již opět v dešti.

Měsíc červen je v naší MŠ věnován dětem a sportovním
aktivitám. Začátek června patří jako každoročně oslavě MDD.
Tento den jsme na zahradě MŠ uspořádali opékání špekáčků,
které nám opět jako sponzorský dar věnovala firma Řeznictví
Antonín Kadlček, za což jim velmi děkujeme. Po báječné
hostině jsme si společně za zvuku harmoniky a kytary zazpívali
a zaskotačili. Špekáčky dětem moc chutnali.
Další akcí ryze sportovní byl již 3. ročník „Fotbalcup“
mateřských škol, kdy se ve fotbalovém turnaji utkaly naše děti
s dětmi z okolních MŠ. Letos se turnaje zúčastnily děti z Uh.
Brodu, Újezdce u Luhačovic, Slavkova a Uherského Ostrohu.
Tento sportovní den se opět vydařil. Sluníčko svítilo a tak
jsme mohli radostně fandit a zpívat naši fotbalovou hymnu
„Dolněmčí je hvězda, Dolněmčí je superhvězda..“. Všichni
malí sportovci se moc snažili a bojovali ze všech sil. A kdo
vyhrál ? Všichni. Nebylo vítězů a ani poražených. V tento den
nebylo nejdůležitější vyhrát, ale zasportovat si. Za svou snahu
si malí fotbalisté zasloužili odměnu a velký potlesk přítomných
malých i velkých fanoušků. Děkujeme za tak hojnou účast
rodinných příslušníků našich dětí, kteří dnešní den velmi
obohatili. Rovněž děkujeme všem sponzorům - firmě Kasko,
Dolněmčanský zpravodaj
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Výsledky jednotlivých utkání Fotbalcup MŠ 2014
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Formika, Smartstav, Kvark, bez kterých bychom nemohli tuto
akci uskutečnit. Velké díky patří také panu Janu Bobčíkovi,
předsedovi TJ Dolní Němčí za moderování celého turnaje,
panu Juráskovi za půjčení Lišáka - maskota turnaje, panu
Antonínu Šimčíkovi, hospodáři TJ Dolní Němčí za přípravu
hřiště, paní Zdence Bartošové za zajištění zdravotního dozoru
a žákům 9. tříd ZŠ za pomoc při turnaji.
V měsíci červnu nás navštívil Mgr. Fojtů z firmy See You!
English, který se zabývá za finanční podpory EU projektem
Angličtina hrou. Pro děti, které nastupují do 1. třídy ZŠ
si připravil ukázkovou hodinu, kde děti hravou formou
seznamoval s anglickým jazykem. Dětem i paní učitelkám se
výuka moc líbila, vše probíhalo v radostné atmosféře.
A co nás ještě čeká ? V měsíci červnu nás čeká další akce a tou
je sportovní olympiáda. Děti z jednotlivých tříd si společně
na multifunkčním hřišti Základní školy vyzkouší disciplínu
jakou je skok do dálky, běh i hod na cíl. Koncem měsíce června
se uskuteční na OÚ v Dolním Němčí slavnostní rozloučení
s našimi předškoláky. Tato akce je poslední společnou akcí
paní učitelek a dětí, které po prázdninách nastupují do 1.
třídy základní školy. Letos odchází 30 dětí. Děti si společně
zazpívají, zarecitují, na památku dostanou knihu, vysvědčení
a stužku „Předškolák 2014“. Pak je již čekají prázdniny
a po prázdninách lavice v 1. třídě. Věříme, že budou na své paní
učitelky z mateřské školy rády vzpomínat a za trpělivost a lásku,
kterou jim paní učitelky po dobu docházky do mateřské školy
věnovaly jim ze srdce poděkují.
Školní rok 2013 / 2014 se dostal do svého závěru. Červen
se chýlí ke konci a nás všechny čekají prázdniny, dovolená,
odpočinek. Velmi děkujeme touto cestou všem rodičům našich
dětí, kteří se snažili v rámci spolupráce přispět ke zkvalitnění
naší výchovně vzdělávací práce. Zároveň přejeme všem pevné
zdraví a krásné léto se spoustou nevšedních prázdninových
zážitků.
Za kolektiv mateřské školy Bc. Blanka Nováková

Noc s Andersenem 2014
Asi málo kdo ví, že tato akce vznikla v roce 2000 v Knihovně
Bedřicha Beneše Buchlovana v Uherském Hradišti na podporu
čtenářství a za 14 let se rozšířila po celém světě. Při zrodu Noci
s Andersenem stály dvě knihovnice z dětského oddělení této
knihovny Hana Hanáčková a Miroslava Čápová.
Noc s Andersenem je oslavou Mezinárodního dne dětské
knihy, který se slaví 2. dubna, v den výročí narození dánského
pohádkáře Hanse Christiana Andersena. Za čtrnáct let konání
se k akci připojily instituce z Česka, Slovenska, Polska, ale
i Chorvatska a České školy bez hranic v Londýně, Ženevě,
Paříži, Drážďanech, Frankfurtu nad Mohanem, Sydney či
Baltimoru.
4. a 5. dubna se i v naší dolněmčanské knihovně v tomto
roce uskutečnila již desátá pohádková noc. Letos zde nocovalo
19 dětí, 6 kluků, 13 děvčat a 2 dospěláci. Připomněli jsme si
život českého spisovatele Eduarda Petišky, který by se v květnu
letošního roku dožil 90 let. V knihovně jsme se snažili vyhledat
jeho knihy, které jsme si pak prohlédli a přečetli.
Pro zábavu, čtení, malování, luštění a řešení kvízů jsme
vybrali knížku pro děti „Komisař Vrťapka“. Je to detektivní
kniha, kde komisařem je pes. S touto knihou se dá velmi dobře
pracovat. Soustředili jsme se na pátrání po lupičích a zlodějích.
Přiblížili jsme si pohádkové postavy zvířecích zločinců a pak
jsme je postupně odhalovali. Přišlo i na soutěže, např. opět
na známou a stále populární hru mezi dětmi RISKUJ. Když se
děti dostatečně vyhrály a vydováděly, šlo se spát.
Moc se jim nechtělo a tak se ke spaní dostaly v 1 hodinu v noci
a vstávalo se v 7 hodin ráno. Děti byly unavené, ale spokojené.
Ráno byly odměněny pamětními listy, upomínkovými
předměty a dobrotami. Po snídani některé odcházely samy, pro
jiné si přišli rodiče. Už se těšíme na Noc s Andersenem 2015.
Březen, to je měsíc, kdy se koná v knihovně nejvíce akcí.
V tomto období to byla literární beseda, kterou moderoval
Petr Slinták a hosty byli spisovatelka Alena Bartošíková a Petr
Čagánek (vyšlo ve Zpravodaji 1/2014).
Knihovnu letos v březnu navštívili žáci čtvrté třídy ze
základní školy s paní učitelkou Marcelou Horkou a obě první
třídy s paní učitelkami Janou Pacholovou a Janou Staňovou.
Pro čtvrťáky byla připravena beseda o pověstech. Knihy
s touto tématikou si mohli prohlédnout, popřípadě vypůjčit
domů. Nejvíc je zaujala pověst o Dolním Němčí, která je zřejmě
jediná, která se o naší obci dochovala. Děti si ji vyslechly z CD
přehrávače, namluvenou Vladimírem Doskočilem, hercem
Slováckého divadla Uherské Hradiště.

.OZNÁMENÍ

Ředitelství mateřské školy oznamuje, že v době letních
prázdnin od 21. 7. 2014 do 16. 8. 2014 bude provoz
mateřské školy přerušen. Provoz bude opět zahájen
18. 8. 2014.
Kadlčková Eva, řed. školy

Dolněmčanský zpravodaj
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Velkým zážitkem pro knihovnici
bylo pozvání na návštěvu
základní školy paní učitelkami
obou prvních tříd a vzájemná
spolupráce na projektu „Už jsem
čtenář – Knížka pro prvňáčka“.
Paní učitelky pracovaly s dětmi
s knihou půjčenou z knihovny
od autorky Zuzany Pospíšilové
Lumpíček a Rošťanda. V obou
třídách
byla
tato
knížka
představena dětem formou čtení,
vyprávění, malování i soutěžením.
Byla to velice zajímavá práce
s knihou. Děti rovněž předvedly
jak se naučily číst. V měsíci
červnu pro ně pak bylo velkou
odměnou pasování prvňáčků
na čtenáře knihovny, při kterém
obdržely pasovací listinu, průkaz
čtenáře a Knížku pro prvňáčka. Děti si tak mohly půjčit svou
první knížku a měly z toho velkou radost.
Knihovna nabízí k vypůjčení turistické průvodce na cesty,
které si můžete vyhledat přes on-line katalog na internetových
stránkách knihovny: www.dolni-nemci.cz/knihovna.php
K dispozici jsou průvodci:
Alpy - Francie, Itálie, Německo, Rakousko, Slovinsko & Švýcarsko;
Dolomity, Slovinsko, Švýcarsko, Bulharsko, Irsko, Izrael, Portugalsko, Turecko;
Itálie - Alpy, Lago di Garda; Itálie - severní Jadran, Pádská nížina; Korsika;
Chorvatsko - praktický průvodce; Chorvatsko - jižní Dalmácie
Chorvatsko - Kvarner a severní Dalmácie; Chorvatsko - Istrie; Černá Hora;
Dánsko, Finsko, Island, Norsko, Švédsko, Nizozemsko, Provence;
Tenerife, Sardinie, Mallorca, Kréta, Kypr; Egypt, Tunisko.
Marie Milošová

Páté předhodové zpívání u nás
Tak jak již pět roků zpátky i letos se přibližoval měsíc květen
ve kterém je vždy první neděle, neděle hodová a v mužském
pěveckém sboru jsme připravovali předhodové zpívání,
a to trochu jubilejní „páté předhodové zpívání“. Od února,
celý březen i měsíc duben jsme věnovali hlavně spolu se
scholou Nekonečno nácviku písní na koncert pro Gabču,
které se uskutečnily v kostelech ve Zlíně, Uherském Hradišti
a Uherském Brodě. Takže pěsničky na předhodové zpívání byly
až na druhém místě, ale i tak jsme se na předhodové zpívání
připravovali a udělali jsme menší změnu, kdy jsme využili
muzikantů z našeho sboru a tím jsme chtěli oživit zvyklý
průběh předchozích zpívání. Zda se nám to podařilo, necháme
na návštěvnících.
Na páté zpívání jsme pozvali mužské sbory z Buchlovic,
Dubňan, Hluku a Kunovic. K poslechu a po zpívání i k tanci
hrála cimbálová muzika Strýci ze Strání, kteří jako vždy dobrým
hudebním a pěveckým přednesem přispěli k dobrému zážitku
pro návštěvníky. Rovněž jako v předchozích letech vystoupil
nám již známý mladý zpěvák Jožin Zámečník ze Strání a jeho
vystoupení bylo oceněno dlouhotrvajícím potleskem.
V druhé části zpívání nám trochu vzali „větr z plachet“
Kunovjané, když zazpívali pěsničku „Chlapci Dolněmčané, kde
vy máte stárka“, kterou jsme měli připravenou na začátek druhé
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části, ale pěsničků „Čí sú hody“ za doprovodu „naší“ hudby
jsme to napravili a zpíval s nama celý sál.
Ukončení zpívání, jako v předchozích letech byl učiněn
známů pěsničků „Eště byly štyry týdně do hodů“ sbor před
pódiem tvořila stovka zpěváků a byly přidané další pěsničky.
Dobrým kladem zpívání je, že se snažíme ukázat sbory i ze
vzdálenějších míst Moravy a klad pro nás, že se zvýšila i účast,
takže velký dík.
Děkujeme všem sponzorům a příznivcům zpívání a to Obci
Dolní Němčí; Agro Okluky Dolní Němčí a.s.; Devil Music bar
Dolní Němčí; restauraci Rozkvět; p. Kubincovi; p. Straňákovi;
p. Zedníčkovi, protože bez přispění by se zpívání v takovém
rozsahu nemohlo uskutečnit. Poděkovaní si zaslouží i ženy
z pěveckého sboru „Tetičky z Dolněmčí“, které vyzdobily stoly
v sále, byly v pokladně a hlavně v bufetu.
Tedy ještě jednou všem velké poděkování od mužského
sboru „Dolněmčané“. Chceme v předhodovém zpívání dále
pokračovat a těšíme se na 6. předhodové zpívání v roce 2015.
Za mužský pěvecký sbor „Dolněmčané“ Jaroslav Matůš

Národopisný krúžek Dolněmčan
Hody s právem
Rok se s rokem sešel a první květnový víkend jsme slavili
Dolněmčanské hody.
Ty letošní byly po dvou letech opět s právem. Role starších
stárků se ujali Karel Stojaspal s Petrou Vaškových a doprovázeli
je mladší stárci, kterými se stali Vítězslav Ondrašík a Michaela
Jančová.
Sobotní průvod pro právo vyrazil z náměstí úderem půl třetí
za doprovodu Dechové hudby Dolněmčanka. U Obecního
úřadu získala chasa od starosty povolení k uspořádání hodové
zábavy, na které do ranních hodin vyhrávala DH Dolněmčanka
společně s CM Rubáš z Buchlovic. Muzikanti z cimbálové
muziky nás zároveň doprovázeli při dlouho připravovaném
hodovém pásmu, kde jsme se poprvé představili s čardášem
z Moravských Kopanic. Nedělní ráno bylo pak pro některé
z nás krušné. Budíček nás svolával už od půl sedmé, abychom
absolvovali hodovou mši svatou.
Dolněmčanský zpravodaj

Chceme poděkovat těm, kteří se podíleli na přípravě
hodového programu: našim rodinám za pomoc při přípravách,
Tetičkám z Dolněmčí, Mužskému pěveckému sboru
Dolněmčané, DH Dolněmčance, CM Rubáš z Buchlovic
a všem, kteří se připojili k hodové chase!

Nábor nových členů
Současně srdečně zveme všechny ty, kteří rádi tančí a zpívají,
na taneční zkoušky, které probíhají každou sobotu v klubovně
KD. Těšíme se na vás!

A co nás v následujících měsících čeká?
Už druhá červencová sobota bude patřit tradičnímu Pečení
chleba Na Muzeu. V neděli 27. července nás můžete vidět
na Slavnostech bratrství Čechů a Slováků na Javořině a v srpnu
pak na slavkovském Folklorním dnu. Září bude tradičně
patřit Vaření trnek a Slavnostem vína a otevřených památek
v Uherském Hradišti.
12. 7. 2014
27. 7. 2014
16. 8. 2014

(sobota) Pečení chleba Na Muzeu
(neděle) Slavnosti bratrství Čechů a Slováků –
Velká Javořina
(sobota) Folklorní den Slavkov

Více informací o nás a našich akcích najdete na webových
stránkách www.dolnemcan.webgarden.cz, na facebooku
www.facebook.com/dolnemcan nebo na nástěnce u Jednoty.
Za Národopisný krúžek Dolněmčan
Michaela Jančová

Dolněmčánek
V sobotu 14. června se Dolněmčánek vydal na Dětský
folklorní festival do Kašavy. Odjezd byl naplánovaný na půl
dvanáctou. Akce se konala u místního fotbalového hřiště.

Dolněmčanský zpravodaj
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Zázemí jsme pak měli v základní škole, kde se o nás staraly děti
z místního folklorního souboru. Festival začal průvodem, kde
byly divákům představeny všechny soubory, a že jich nebylo
málo. Dolněmčánek se zde představil například s dětským
souborem Maryjánkem ze Zlína, Kašavjánkem, Fryštáčkem
nebo s Děckama ze Skoronic. Měli jsme vystupovat téměř
na konci programu, ale pro děti byl připraven program a hry,
takže jsme se zabavili. Bohužel, počasí nám moc nepřálo,
a proto musel být program kvůli dešti asi na půl hodiny
přerušen. S deštěm přišla i zima a sychravé počasí vydrželo
až do konce. Děti ale byly oblečené a i přes nepřízeň počasí
při vystoupení rozdávaly divákům úsměvy a tancovaly pro
radost. Na harmoniku nás při vystoupení doprovázel Martin
Matuš, za což mu moc děkujeme! Poděkování patří také obci
Kašava a organizátorům akce, kteří se o nás velice hezky starali.
Nejenom že nám připravili příjemné zázemí, ale dokonce
nám na zpáteční cestu dali diplomy za účast a také zákusky,
na kterých si děti velice pochutnaly. Byla to taková sladká tečka
nakonec. Unavení, ale plní dojmů jsme do Dolněmčí dorazili
v sedm hodin. Mladší děti po cestě domů usnuly, starší děti
zpívaly. Dopravu zajišťovala Autobusová doprava Štěpána
Škopíka z Louky.
Doufám, že se nám v budoucnu podaří zúčastnit se více
takových akcí. Na začátku září by děti měly vystupovat
na Slavnostech vína a otevřených památek v Uherském Hradišti
v parku u Slovácké búdy.
Chtěla bych na závěr také poděkovat maminkám, tatínkům
a babičkám, kteří malé tanečníky a tanečnice doprovodili
na vystoupení.

Zveme všechny děti, které rády zpívají, hrají
si a tančí, aby se přišly podívat na naše zkoušky
do zkušebny – vchod od potoka. Za kroužek se nic
neplatí.
Mgr. Taťána Milošová

Tetičky z Dolněmčí

Hody, to je akce mladých, Národopisného krúžku
Dolněmčan. Letos bylo mimořádně špatné počasí. Sice
nepršelo, ale byla neskutečná zima. Všecko proběhlo podle
plánu, ale všeci účastníci čas po hodách prokašlali. Večerní
program při dechovce už byl příjemnější. Také Tetičky
zasahovaly do programu, zazpívaly spolu s mužským sborem
škádlivky. V neděli hned ráno vyšlo slunko a tak zas všeci,
krůžek i tetičky, se v plné parádě sešli v kostele.
Náš pan farář přišel v dubnu za nama na zkoušku s nápadem
obnovit v měsíci máji v kostele májovou pobožnost. Měl
představu, že bychom zpívaly staré mariánské pěsničky. Nějaké
už jsme ve svém zpěvníku měly, vyhledaly a povzpomínaly
další. Tyto pan farář vytiskl a složil z nich zpěvník. Zpěvníky
byly vždy před májovou k dispozici každému vzadu v kostele.
Májové pobožnosti si lidé oblíbili, vzpomínali na to, jak sami
jako děti recitovali na nich básně. Velice oceňovali obnovení
pobožností, rádi si zazpívali mariánské písně, na které se už
pomalu zapomíná. Pan farář také ocenil, s jakou vroucností se
tyto písně zpívaly.
V Uherském Brodě proběhly tento víkend Bílokarpatské
slavnosti. Do nedělního pořadu zařadili pořadatelé i ženský
pěvecký sbor Tetičky z Dolněmčí. Odjezd autobusu ráno
v 9.15 hodin. Tetičky přispěly do programu zpěvem písní
k čepení nevěsty. Tyto písně se nikde nezpívají, pomalu se
na ně zapomíná a to je veliká škoda. Je na nás, aby se tradice
udržovaly.
Marie Ježková

Zahrádkáři
VELIKONOČNÍ VÝSTAVA
V neděli 13. dubna proběhla v místním kulturním
domě Velikonoční výstava. Je to jedna z pravidelných akcí
zahrádkářského svazu. Mohli jste zde vidět velikonoční
beránky, kraslice, kocvary, pomlázky, ubrusy a spousty výrobků
našich dětí z mateřinky a ze základní školy. Na prodej byl široký
výběr košíkářského zboží.
Na závěr bychom chtěli poděkovat všem, co se podíleli na
přípravě výstavy, těm co přispěli svými exponáty a hlavně
dětem za velkou snahu.

Od fašanku do hodů
Po fašanku končí čas veselosti a nastává půst. Tak
to bývalo, teď už sa na to nedbá. Ale „Tetičky“, starší generace
to dodržují. Přesto se každý týden scházíme a připravujeme se
na nadcházející akce.
Předhodové zpívání je záležitost mužského pěveckého
sboru, ale Tetičky zajišťují tuto akci organizačně. Připravujeme
stoly v sále, pokladnu také stráží naše členky i bufet a vše,
co s tímto večerem souvisí.
16
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DEGUSTACE A KOŠT VÍNA
Celý košt vína začíná sháněním vzorků všude možně
po kraji, ale většinou je to tam, kde naši vinaři též přispěli.
Následuje shánění sponzorů, protože každý špás něco stojí.
A pak spoustu práce při samotných přípravách. Když je vše
nalepeno, seřazeno, spočítáno, uvařeno pohoštění, zavolají se
odborní komisaři, u nás jich bylo zapotřebí asi padesát, aby
všechna vína okoštovali a vybrali ty nejlepší z nich.
Letos měli k hodnocení 377 vzorků, z toho 234 bílých,
111 červených, 32 rose a klaret. Když je vše hotovo, následuje
sestavení katalogu, jeho tisk, a začneme s přípravami na
samotný košt, který následuje týden po té. A zase je tu spousta
práce, přichystat sál, sestavit regály na víno, navozit víno
- téměř 800 lahví, protože každý vzorek musí být dvakrát.
Připravit udírnu, uškvařit škvarky, napéct domácí tyčinky
(což je naše každoroční specialita), zkrátka připravit opravdu
bohaté občerstvení, ať je při náročném koštování co pojídat.
A pak už jen zbývá čekat, že nás odměníte bohatou účastí!
Ang. Světinská

Dolněmčanský zpravodaj
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KST Dolní Němčí
Zhodnocení sezóny 2013/2014

NÁSLEDUJÍCÍ AKCE:
Červenec - Prázdninové grilování a hry v zahradě (5. 7. 2014)
Září - Zájezd na Zahradnické trhy
do Rožnova pod Radhoštěm
- LEKCE aranžování květin
V letošním roce byla opět udělena cena starosty obce na
podporu vinařství v naší obci nejlepšímu vinaři. Vinaři, který
získal nejvyšší ocenění na tomto koštu, kterým se stal Antonín
Světinský 337.

V prosincovém zpravodaji jsem Vás milí spoluobčané
seznámil s výsledky našich hráčů v polovině sezóny. V dubnu
letošního roku jsme přitom zdárně ukončili i tu druhou
polovinu. Mistrovskou sezónu 2013/2014 jsme dohráli se
všemi 9 mužstvy (7 v mužských kategoriích a 2 žákovská).
Dovolte mi, abych Vás krátce informoval o stolnětenisových
bojích a jak dopadla naše mužstva v konečném zúčtování.
Přes nevydařenou první polovinu sezóny se našemu „A“
družstvu mužů nepodařila odvrátit hrozba sestupu a oproti
minulému ročníku s boji o postup do druhé ligy, sestoupilo
z 3. ligy sk. „E“ do divizní soutěže s bilancí 5 výher, 1 remíza
a 16 porážek za 33 bodů. Jako zásadní se nakonec ukázala
absence 2 hráčů základní sestavy Iva Mikulce a Pavla Daňka,
což v uplynulé sezóně ovlivnilo i další mužstva v celém spektru
našeho oddílu, neboť tyto hráče museli nahrazovat a doplňovat
hráči z nižších soutěží. Naše „A“ družstvo sestoupilo z 12.
příčky společně se Slezan Opava „A“ a SK Přerov „A“.
V uplynulé obzvlášť vyrovnané sezóně nakonec neuspěli
v závěrečných záchranářských bojích, byť ke konci soutěže
porazili silné týmy celkově třetí Zlín „B“ a pátý OMYA Jeseník,
na záchranu to nakonec nestačilo. Za „A“ družstvo nastupovali
zejména tito hráči: Karel Orlovský – 71,01 % (procentuální
úspěšnost vyhraných utkání), Dušan Kubeš – 47,06 %, Jan
Sadílek – 26,32 % a Luděk Jančář – 21,05 %.
„B“ družstvu mužů hrající nejvyšší krajskou soutěž
(DIVIZE) udrželo po polovině sezóny 9. místo za zisk 50 bodů
(9 výher, 1 remízy a 12 proher). V průběhu sezóny se muselo
mužstvo obejít v několika případech bez Jana Sadílka a Luďka
Jančáře. V „B“ týmu dostával příležitost i nadějný starší
žák Miroslav Bičan, který v první divizní sezóně rozhodně
nezklamal. V příští sezóně čekají v divizní soutěži vzájemná
utkání našeho „A“ a „B“ mužstva. Za „B“ družstvo v uplynulé
sezóně nastupovali zejména tito hráči: Jan Sadílek – 68,75 %,
Martin Kučera – 48,21 %, Miroslav Bičan – 38,89 %, Zdeněk
Fibichr – 34,38 % a s méně jak 50% odehranými utkáními
Luděk Jančář – 60 %.
Největší radost v mužských kategoriích udělalo našemu
oddílu „C“ družstvo mužů, které získalo titul Krajské soutěže II.
třídy. Suverénním způsobem ovládli celou soutěž a první místo
uhájili s náskokem 7 bodů před „B“ mužstvem z Valašského
Meziříčí, a to za celkem 80 bodů, kdy ztratili body pouze za 2
prohry a 1 remízu oproti 19 výhrám. Pod vedením Jirky Borýska,

Letošní nejlépe hodnocená vína
Vinař, obec
Vinařství U Kostela, Polešovice
Vinařství Kněží Hora,Bzenec
Píštěk Stanislav, Ořechov
Zábranský a spol, Mařatice Vinaři
Batůšek a Přikryl, Staré Město
Dohnal Václav, Dolní Němčí
Světinský Antonín, Dolní Němčí 337
Světinský Antonín, Dolní Němčí 337
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Odrůda
Rulandské Bílé
Ryzlink Rýnský
Ryzlink Vlašský
Sauvignon
Veltlínské Zelené
Modrý Portugal
Svatovavřinecké
Cabernet Moravia

Hodnocení
19,2
19,1
19,1
19,1
19,1
18,6
18,9
18,8

Foto přeborníků KS II. tř. zleva: Milan Ježek,
Jakub Matějíček, Jiří Borýsek, Miroslav Bičan, Miroslav Bartoš
Dolněmčanský zpravodaj

který v průběhu soutěže dával příležitost i hráčům z okresních
soutěží, si zajistili zasloužený postup do druhé nejvyšší soutěže
Zlínského kraje – Krajská soutěž I. třídy. Výborný výsledek
a pohár pro přeborníka této soutěže nasvědčuje i postavení 4
našich hráčů v první desítce neúspěšnějších hráčů. O postup
se postarali tito hráči: Jakub Matějíček – 82,28 % - 2. místo
v celkové úspěšnosti soutěže, Miroslav Bartoš – 82,22 % - 3.
místo, Milan Ježek – 75,93 % - 6. místo, Jiří Borýsek – 74,32 % 9. místo, s méně jak 50% odehranými utkáními Miroslav Bičan
– 72,41 %, Jan Ježek – 88,24 %).
V regionálních soutěžích reprezentovali náš oddíl celkem 4
družstva. Nejvyšší regionální soutěž – RP I. třídy hrálo naše
„D“ družstvo, které byť patřilo k adeptům na postup do krajské
soutěže, obsadila uspokojivou 4. příčku za 67 bodů (14 výher,
3 remízy a 5 proher). Mužstvo doplatilo na absenci Tomáše
Čaníka ve druhé polovině sezóny a v některých utkáních
i na absenci Mirka Bičana, jenž zaskakoval ve vyšších soutěžích.
Pozitivem nejenom pro mužstvo, ale i pro celý oddíl byl návrat
Honzy Saláta za zelené stoly. I díky jemu se nakonec podařilo
obsadit pěkné 4. místo. Za zmínku stojí i výborné výkony
nadějného mladšího žáka Ondry Kučery, který rovněž v tomto
mužstvu dostával příležitost. Za mužstvo nastupovali zejména
tito hráči: Miroslav Bičan – 85,71 %, Jan Salát – 81,82 %, Jan
Ježek – 81,25 %, Ondřej Kučera – 54,90 %, Miroslav Ježek
– 46 %. „E“ družstvo obsadilo v RP II. třídy 7. příčka (54
bodů, 11 výhry, 10 proher), když si udrželo postavení z první
poloviny soutěže. V soutěži nastupovali tito hráči: Jan Salát
– 80 %, Dominik Pitner – 66,12 %, Miroslav Ježek – 57,14 %,
Josef Kolísek - 19,44 %. „F“ družstvo v RP III. třídy po první
polovině sezóny neudrželo 1. příčku, kdy rovněž doplatilo
na chybějící hráče ze základní sestavy, kteří museli zaskakovat
ve vyšších soutěžích. Ve druhé polovině je zlomilo 5 porážek
v řadě, i tak lze vystoupení našich hráčů hodnotit kladně. O 7.
příčku tohoto mužstva (58 bodů, 11 výher, 4 remízy, 6 proher)
se zasloužili tito hráči: Ondřej Kučera – 80,56 %, Dominik
Pitner – 69,35 %, Josef Kolísek – 69,12 %, Tomáš Tang Minh
– 65,63 %, Dominik Polách – 37,50 %. „G“ družstvo obsadilo
stejné 7. místo ve středu tabulky RP V. třídy. Rovněž toto
družstvo neudrželo 1. příčku po polovině soutěže, ve kterém
nastupovali především naši nadějní žáci (Adam Ďubašík,
Antonín Uher, Robin Jurásek, Přemysl Bobčík, Adrian Uher),
kteří sbírali zkušenosti v kategorii dospělých.
Úspěšně završili sezónu naši žáci, kteří opětovně nezklamali
v regionální soutěži. Starší žáci („A“ družstvo) ve složení
Ondřej Kučera, Josef Kolísek, Adam Ďubašík, Antonín Uher,
Robin Jurásek suverénním způsobem ovládli regionální přebor
(sk. 1 liga) a při skóre 15 výher a jediné remízy zaslouženě
získali titul okresní přeborníka. Bez porážky v celé soutěži
zůstal Ondra Kučera, na druhé příčce procentuální úspěšnosti
se umístil Josef Kolísek.
Mladší žáci („B“ družstvo) hráli v téže soutěži v její druhé
polovině sk. B (2. liga), ve které obsadili velmi pěkné 2. místo
za zisk 45 bodů (10 výher, 1 remíza a 3 prohry). Ve 2. polovině
nadějní žáci Přemysl Bobčík, Adrian Uher, Martin Baroň,
Matyáš Bobčík zaznamenali výrazné zlepšení a získali 6 výher
a 3 remízy. Z celkového počtu 20 žákovských mužstev se jedná
o výrazný úspěch obou mužstev a jsou dobrou vizitkou práce
mládeží našeho oddílu zejména pod vedením Jaroslava Uhra.
Naši žáci se neztrácejí ani na republikových turnajích. Ondra
Kučera zaznamenal výborná umístění na republikovém turnaji
mladších žáků v Havířově, kde obsadil 3. příčku a na turnaji
Dolněmčanský zpravodaj

v Blansku se dostal do osmifinále. Výborné výsledky v průběhu
celé sezóny na republikových turnajích Ondru Kučeru jako
mladšího žáka a Mirka Bičana jako staršího žáka nominovali
na vrchol stolnětenisové sezóny žáků a mládeže - Mistrovství
České republiky starších a mladších žáků, kde hraje vždy 15
nejlepších žáků z celé republiky ve své kategorii. Ondra Kučera
se na tomto mistrovství dostal až na stupně vítězů se svým
spoluhráčem Vaiglem z SK Olomouc – Neředín, kdy ve čtyřhře
mladších žáků obsadili 3. místo. Takovýto výrazný úspěch
ve dvou žákovských kategoriích se v historii našeho oddílu ještě
nepodařil.
V krajských žebříčcích rovněž naši žáci zanechali výraznou
stopu, když v hodnocení žákovských krajských turnajů obsadil
v celkovém hodnocení mladších žáků Ondra Kučera 1. místo,
kdy vyhrál 5 turnajů a byl nejlepších hráčem z 68 žáků.
Ve starších žácích obsadil Mirek Bičan 3. místo (1 vítězný
turnaj, 3x druhý), Ondra Kučera 5. místo (1 vítězný turnaj) a 8.
místo Joška Kolísek.
Další výrazný úspěch zaznamenal Martin Kučera
na Okresních přeborech mužů v Nivnici, kde obsadil velmi
pěkné 2. místo ve dvouhře a 1. místo ve čtyřhře se spoluhráčem
Janem Glajchem z TJ Komňa.
Z celkového pohledu lze hodnotit vystoupení našich
družstev kladně, jako vydařenou sezónu. I přes sestup našeho
„A“ družstva z 3. ligy proměnilo jedno družstvo postup do vyšší
soutěže („C“), získalo titul regionálního přeborníka žáků a další
3 družstva bojovala o přední příčky.
Cílem pro nadcházející sezónu 2014/2015 je návrat našeho
„A“ mužstva do 3. ligy, postavení žákovských mužstev a opět
vzorná reprezentace včetně naplňování výborné reputace
našeho oddílu a „stolnětenisové“ obce Dolní Němčí v celém
kraji.
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. Dále patří poděkování firmě MESgroup
s.r.o. a VN KOVO – Václav Navláčil za pořízení několika sad
dresů. Zároveň děkujeme všem příznivcům stolního tenisu
za projevenou podporu.
za KST Dolní Němčí Dušan Kubeš

Uzávěrka příštího čísla
Zpravodaje bude 8. 9. 2014.
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Poradím Vám
s každou střechou,
fasádou a izolací

až po realizaci.

Od vyřízení dotace

Zelená úsporám na klíč.

www.colemanie.cz

Věrnostní program COLEMÁNIE
Registrujte se a získejte 3 výhody za Váš nákup:
1) Nákup za velkoobchodní ceny
2) Zboží zdarma za nasbírané body (COLy)
3) 150 výherců získá: první 3 zboží zdarma až za
20.000 Kč, dále skútry, tablety, chytré telefony
a další ceny.

„Je to jednoduché, přijedu k Vám, zaměřím objekt, navrhnu optimální
řešení, spočítám cenu a když se Vám to bude líbit, rád vše dodám.“

Nejkvalitnější česká pálená
krytina se zárukou
33 let!
(vč.DPH)

Cena od 249 Kč/m2
Potřebujete přikrýt dřevo,
zakrýt kurník nebo kůlnu?
Nejjednodušší řešení je trapézový plech.
cena běžná: 239 Kč/m2

(vč. DPH)

pro držitele věrnostních karet: 149 Kč/m2

Váš poradce: Bc. Simon Hradil, mobil: 725 675 660
OBCHODNÍ CENTRUM UHERSKÉ HRADIŠTĚ,
Průmyslová 1394, 686 01 Uherské Hradiště, tel: 572 552 004
ředitel obchodního centra Petr Lebánek, mobil: 737 266 167
www.coleman.cz
prodáváme i na internetu - http://e.coleman.cz

Výrobky těchto partnerů u nás nakoupíte výhodněji.

Dolněmčanský zpravodaj
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Pozvánka na
připravované akce
červenec - září 2014

Prodám rodinný dům ve výstavbě

12.7.

Pečení chleba –
Muzeum Na Mlýně
19.7. Červencová noc –
areál myslivecké chaty
27.7. Pouť ke sv. Anně
27.7. Setkání Čechů
a Slováků na Velké
Javořině
23.8. Hospoda Cup
6.9. Vaření trnek –
Muzeum Na Mlýně
13.-14.9. Slovácké slavnosti
vína a otevřených
památek Uh. Hradiště

Obec: Horní Němčí
Plocha pozemku: 1020 m2
Zastavěná plocha: 165 m2
Cena: dohodou
Kontakt:
Pavel Stojaspal
Záhumenická 210
687 62 Dolní Němčí
Mobil: 608 474 703

Ceník a podmínky pro zveřejnění inzerce
v obecním zpravodaji od 1.1. 2014
Celá stránka
1/2 stránky
1/4 stránky
Řádková inzerce

(180 x 265 mm)
1 500,- Kč
(180 x 130 mm)
750,- Kč
(88 x 130 mm)
380,- Kč
(180 x 20 mm)
200,- Kč
Ceny jsou včetně DPH.

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

XXII. Slavnosti bratrství Čechů a Slováků, které se uskuteční dne
bratrství Čechů a Slováků na Velké Javořině
27. červenceSlavnosti
2014 Konané
od
9.45
Javořině.
(jízdní řád autobusů)
v nedělihodin
27. 7. 2014 na Velké
Zahájení
v 9.45 hodin
Odjezd autobusů označených symbolem „Javořina 2014“

Uherské Hradiště, aut. nádraží ČSAD
Uherský Brod, aut. nádraží ČSAD
Hluk, zastávka Hostinec u Nemravů
Luhačovice, vlakové nádraží
Veselí nad Moravou, vlakové nádraží
Strání – Květná

v 7.30 hod.
v 7.30 hod., 7.45 hod.
v 7.45 hod.
v 7.30 hod.
v 7.00 hod.
v 8.30 hod.

Autobusovou dopravu zajišťuje: ČSAD BUS Uherské Hradiště a.s. - jízdné je pro účastníky slavností ZDARMA
Autobus č. 1
Stanice
Uh. Hradiště aut. nádraží
zastávky ČSAD
Kunovice
zastávky ČSAD
Boršice u Blatnice
zastávky ČSAD
Slavkov - křižovatka
Strání - Květná
zastávky ČSAD
Velká Javořina

Velká Javořina
opačný směr

Autobus č. 2
odjezd
Stanice
7.30 h Hluk – hostinec u Nemravů
zastávky ČSAD
7.40 h Dolní Němčí
zastávky ČSAD
7.50 h Horní Němčí
zastávky ČSAD
8.00 h Slavkov - křižovatka
8.15 h Strání - Květná
zastávky ČSAD
9.15 h Velká Javořina

16.30 h

Velká Javořina
opačný směr

Autobus č. 3
odjezd
Stanice
7.45 h Uh. Brod aut. nádraží
zastávky ČSAD
7.50 h Havřice
zastávky ČSAD
8.00 h Drslavice
zastávky ČSAD
8.05 h Hradčovice
8.15 h
zastávky ČSAD
Veletiny
9.15 h
zastávky ČSAD
Vlčnov
zastávky ČSAD směr D.Němčí
Dolní Němčí – sušička
Slavkov - křižovatka
Strání – Květná
zastávky ČSAD
Velká Javořina
Velká Javořina
16.30 h
opačný směr

Autobus č. 4
odjezd
Stanice
7.30 h Uh. Brod aut. nádraží
zastávky ČSAD
7.35 h Nivnice
zastávky ČSAD
7.40 h Korytná
zastávky ČSAD
7.45 h Strání - Květná
zastávky ČSAD
7.50 h Velká Javořina

odjezd
7.45 h
7.55 h
8.05 h
8.15 h
9.15 h

8.00 h
8.10 h
8.15 h
8.30 h
9.20 h
16.30 h

Velká Javořina
opačný směr

16.30 h

Upozornění: Odjezdy autobusů ze stanovených nádraží a zastávek nemusí přesně odpovídat času odjezdu. Z tohoto důvodů doporučujeme na autobus počkat.
Každý cestující musí mít u sebe platný doklad: občanský průkaz nebo cestovní pas.
Příjezd z české strany na Velkou Javořinu je umožněn osobním autem pouze po „Kamennou boudu“, dále je možno pokračovat pěšky nebo na kole.

Srdečně Vás zve Výbor slavností Čechů a Slováků
Dolněmčanský zpravodaj
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Informace pro život V.
Odborná rada prevence OSH okr. Uherské Hradiště
informace pro zopakování.
Jednotný systém varování a vyrozumění v ČR
Všeobecná výstraha - Jediný varovný signál
Kolísavý signál po dobu 140 sekund

Tento signál jako jediný VŽDY VARUJE před nebezpečím.

Zkouška sirén
Stálý signál po dobu 140 sekund

Tento signál slouží pro ověření funkčnosti jednotlivých zařízení a vytvoření
návyku obyvatelstva. Zkouška sirén bývá prováděna zpravidla každou
první středu v měsíci ve 12:00 hodin.

Požární poplach
Přerušovaný signál po dobu 60 sekund 25s - 10s - 25s

Tento signál je určen pouze pro svolání jednotek sborů dobrovolných
hasičů a NEVARUJE před nebezpečím.
V místech, která jsou v dosahu některých z moderních varovných prvků, tedy
elektronických (mluvících) sirén nebo do varovného systému zapojených místních
rozhlasů, následuje po zaznění příslušného signálu sirén tzv. verbální informace.
Tyto verbální informace jsou standardizovány a upřesňují důvod použití sirén a
případnou další činnost obyvatelstva.
___________________________________________________________________________

OSH Uherské Hradiště tel. 572 55 24 34 , www.osh-uh.net
22
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Hody s právem

Hody s právem

Dětský den
Pasování na čtenáře knihovny

Dětský den

Žehnání hasičského vozidla

Pálení čarodějnic

Žehnání hasičského vozidla

Periodický tisk územního samosprávného celku vydává čtvrtletně nákladem 950 výtisků obec Dolní Němčí, Nivnická 82. Vyšlo 27. 6. 2014. Registrováno Ministerstvem kultury č. MK ČR E 13136.
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