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Vážení spoluobčané,

letní teploty těchto dnů jsou neklamným znamením nastupujícího 
léta a tím i končící první poloviny roku. Proto je namístě rekapitulace 
naší letošní činnosti.

Podařilo se dokončit práce v  ulici Polní a  zároveň jsme položili  
i asfaltový povrch na komunikaci v průmyslové zóně.

Provádíme také opravu křížů na  dolní točně a  u  č.p. 555  
a připravujeme opravu památníku padlých na hřbitově.

Po  diskusi s  rodiči jsme vybrali herní prvky na  doplnění dětských 
hřišť. Nyní pracujeme na opravě pružinových houpadel.

Bohužel se nám doposud nepodařilo kvůli nedokončenému 
stavebnímu řízení zahájit stavby parkoviště u  obecních bytovek  
a chodníku od hlavní silnice do ulice Vinohradské.

V  květnu nám byla v  OPŽP schválena naše poslední žádost 
na nákup malého nákladního vozidla a štěpkovače.

V  pozemkových úpravách bylo podáno jedno odvolání proti 
návrhu. Toto bylo státním pozemkovým úřadem zamítnuto, ale termín 
jejich dokončení ještě nelze s jistotou určit.

U  územního plánu proběhne koncem července opakované 
veřejné projednání „Návrhu územního plánu Dolní Němčí“ a  poté 

bychom měli v  zastupitelstvu schvalovat jeho konečnou podobu. 
Schválení těchto dvou dokumentů je nezbytnou podmínkou  
pro realizaci zásadních akcí pro další rozvoj obce, a to přípravu lokalit 
pro výstavbu rodinných domků a pro průmyslovou zónu.

Přeji Vám všem a  hlavně dětem, krásné, slunné a  pohodové 
prázdninové měsíce.

Ing. František Hajdůch, starosta obce

70. výročí osvobození obce

Svatojánské slavnosti NAVALIS v Praze  k uctění sv. Jana Nepomuckého
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Z jednání Rady obce
Anonymizace provedena v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb.

Výpis usnesení
8. schůze Rady obce Dolní Němčí,  

konané 19. 3. 2015 v kanceláři obecního úřadu.

Usnesení č. 8/2015/02
Rada obce Dolní Němčí schvaluje zařadit  žádost .J. B., bytem 
Uherský Brod do seznamu žadatelů o pronájem bytu v DCHB 
Dolní Němčí.

Usnesení č. 8/2015/03
 Rada obce Dolní Němčí žádost o přidělení bytu p. T. M., Dolní 
Němčí z důvodu velkého zájmu o byty zamítla.

Usnesení č. 8/2015/04
Rada obce Dolní Němčí zamítá žádost  ing. L. S. Dolní Němčí  
J. S.,  Horní Němčí  o  souhlas s  napojením novostavby RD 
na  nezpevněnou účelovou komunikaci v  ulici Boršická  na  
pozemek p.č. 2254/2 v  k.ú. DN  do  doby schválení nového 
územního plánu a  zpracování zastavovací studie dotčeného 
území..

Usnesení č. 8//2015/05
Rada obce Dolní Němčí schvaluje sponzorský dar na  Dětský 
den, který pořádá Římskokatolická farnost spolu s SDH Dolní 
Němčí a souhlasí s uzavřením ul. Na Okluku a ul. Příční.

Usnesení č. 8/2015/06
Rada obce Dolní Němčí rozhodla zpracovat studii rozšíření 
parkovacích míst v ulici Nivnické  pod zdravotním střediskem.

Usnesení č. 8/2015/08
Rada obce Dolní Němčí schvaluje  pronájem bytu č. 313  
v DCHB Dolní Němčí p. B. S. Uh.Brod, od 20. 3. 2015.

Usnesení č. 8/2015/09
Rada obce Dolní Němčí doporučuje Zastupitelstvu obce 
schválit  dodatek  č. 2  o  poskytnutí příspěvku za  účelem 
zajištění dopravní obslužnosti se  Zlínským krajem.

Usnesení č. 8/2015/10
Rada obce Dolní Němčí schvaluje výpůjčku KD Římskokatolické 
farnosti Dolní Němčí na žehnání vína na 27.12.2015.

Usnesení č. 8/2015/11
Rada obce Dolní Němčí schvaluje výpůjčku KD Římskokatolické 
farnosti Dolní Němčí k  pořádání 2. netradiční (misijní) 
cukrárny dne 18.10.2015 

Usnesení č. 8/2015/12
Rada obce Dolní Němčí schvaluje Výzvu k  podání nabídky  
na akci „Parkoviště a chodník ulice Vinohradská, Dolní Němčí“ 
a oslovení těchto firem k podání nabídky: SVS – Correct, spol. 
s r. o. Bílovice,  Tufír spol. s r. o., Kunovice, SDS s. r. o., Hluk 
a  členy komise pro otevírání obálek a  hodnocení nabídek – 
Ing. František Hajdůch, Josef Tinka, Zdeněk Kadlček. 

Usnesení č. 8/2015/14
Rada obce Dolní Němčí schvaluje pronájem velkého sálu v KD 
Mgr. V. J., D. Němčí,  k pořádání hodové  zábavy dne 2. 5. 2015

Usnesení č. 8/2015/15
Rada obce Dolní Němčí schvaluje zařadit žádost  ZO ČSOP 
Buchlovice (Záchranná stanice) do seznamu žadatelů o poskytnutí  
veřejné finanční podpory z rozpočtu obce na rok 2015.

Usnesení č. 8/2015/16
Rada obce Dolní Němčí schvaluje nájemní smlouvu  
na pronájem  části suterénu kulturního domu v Dolním Němčí 
č.p. 108, kde je provozován Devil music bar,  firmě zumm s.r.o., 
Praha 1 na období od 1. 4. 2015 do 31. 3. 2020.

Usnesení č. 8/2015/17
Rada obce Dolní Němčí schvaluje nabídku firmy „Vendula 
Kysčiaková (Nosálková) – zámečnictví, Zábřeh na  dodávku  
2 kusů  čekáren na autobusové zastávky u  Zevosu.

Usnesení č. 8/2015/18
 Rada obce Dolní Němčí souhlasí se zachováním trasy obchvatu 
obce v připravované aktualizaci ZÚR Zlínského kraje.. 

Usnesení č. 8/2015/19
Rada obce Dolní Němčí schvaluje vypracování návrhů 
na  obnovu a  rozšíření dětských hřišť u  hasičské stanice, 
Na Výsluní, pod zdravotním střediskem, na stadionu a v ulici 
Rybníky.

Usnesení č. 8/2015/21
Rada obce Dolní Němčí schvaluje dodatek č. 2  smlouvy o dílo 
č. 472/2014 s  firmou Inženýrské stavby Hodonín na  akci  
„Místní komunikace ulice Polní, Dolní Němčí“.

Usnesení č. 8/2015/23 
Rada obce Dolní Němčí schvaluje zvýšení příspěvku při 
narození dítěte na 5000,- Kč s platností od 1. 4. 2015. 

Usnesení č. 8/2015/24
Rada obce Dolní Němčí schvaluje zásady tvorby a  čerpání 
sociálního fondu Obce Dolní Němčí na roky 2014 – 2018.

Usnesení č. 8/2015/25
Rada obce Dolní Němčí zamítla žádost Fondu pro opuštěné 
a handicapované děti, Mořkov o podporu 7. setkání postižených 
a opuštěných dětí MS, OL a Zlínského kraje.

Usnesení č. 8/2015/26
Rada obce Dolní Němčí schvaluje zařadit žádost Českého svazu 
včelařů o.s. ZO Nivnice, do  seznamu žadatelů o  poskytnutí 
veřejné finanční podpory z rozpočtu obce na rok 2015.

Usnesení č. 8/2015/27
Rada obce Dolní Němčí schvaluje zařadit  žádost p. M. M. 
Horní Němčí, do seznamu žadatelů o pronájem bytu v DCHB 
Dolní Němčí.

Usnesení č. 8/2015/29
Rada obce Dolní Němčí schvaluje vyvěsit záměr na  prodej 
pozemků Zlínskému kraji, které leží pod silnicí II/490 v  k.ú. 
Dolní Němčí a Vlčnov.

Usnesení č. 8/2015/30 
Rada obce Dolní Němčí schvaluje vyvěsit záměr na darování 
pozemků p.č. 2268/169, 2268/172, 2268/173 v  k.ú. Dolní 
Němčí,  Zlínskému kraji.



3Dolněmčanský zpravodaj

Usnesení č. 8/2015/32
Rada obce Dolní Němčí schvaluje vyvěsit záměr o  odprodej  
části pozemku p.č. 624/1 v k.ú. Dolní Němčí, která má dle GP 
č.607-261/2001 p.č.624/3 a výměru 269m2. 

Usnesení č. 8/2015/33 
Rada obce Dolní Němčí schvaluje smlouvu na  zpracování 
žádosti o dotaci z OPŽP na projekt „ Dolní Němčí-zkvalitnění 
nakládání s bioodpady“, s MAS Východní Slovácko .

Usnesení č. 8/2015/34 
Rada  obce Dolní Němčí schvaluje rozdělení veřejné finanční 
podpory na rok 2015 dle přílohy.

Výpis usnesení
9. schůze Rady obce Dolní Němčí,  

konané 9. 4. 2015 v kanceláři obecního úřadu.

Usnesení č. 9/2015/02 
Rada obce Dolní Němčí schvaluje výpůjčku Kulturního domu  
DFS Dolněmčánek na pěveckou soutěž  Dolněmčanská notička 
na 12. 4. 2015.

Usnesení č. 9/2015/03 
Rada  obce Dolní Němčí doporučuje ZO  zrušení předkupního 
práva k  pozemkům p.č.1117/1, 1117/2, 1294/16, 1294/17, 
1295/27, v k.ú. Dolní Němčí, p. T. M. , Dolní Němčí

Usnesení č. 9/2015/05 
Rada obce  Dolní Němčí schvaluje závěrečný účet a účetní závěrku 
ZŠ a ZUŠ Dolní Němčí za rok 2014 a rozdělení hospodářského 
výsledku následujícím způsobem: do rezervního fondu částku  
138.049,42,- Kč a do fondu odměn  87.000 ,- Kč.

Usnesení č. 9/2015/06  
Rada obce Dolní Němčí schvaluje závěrečný účet a  účetní 
závěrku Mateřské školy, Dolní Němčí, okres Uherské Hradiště 
za rok 2014 a rozdělení hospodářského výsledku následujícím 
způsobem: do rezervního fondu částku 39.766,78 Kč a do fondu 
odměn  35.000,- Kč

Usnesení č. 9/2015/07  
Rada obce Dolní Němčí doporučuje zastupitelstvu obce Dolní 
Němčí prodej pozemků Zlínskému kraji  p.č 4707/252 o výměře 
27 m2 ,p.č.4707/254 o výměře 829 m2,p.č.4707/256 o výměře 5 
m2, vše k.ú.Vlčnov a p.č.2301/23 o výměře 34 m2, p.č.2301/25 
o výměře 100 m2, p.č. 2301/27 o výměře 35 m2, p.č.2301/29 
o  výměře 37 m2, p.č.2301/31 o  výměře 18 m2, p.č. 2301/33 
o výměře 13 m2, vše v k.ú Dolní Němčí za cenu á 50,- Kč/m2

Usnesení  č. 9/2015/08  
Rada obce Dolní Němčí doporučuje ZO Dolní Němčí  darování 
pozemků Zlínskému kraji  p.č 2268/169 výměře 283 m2, 
p.č.2268/172 o výměře 194 m2, 2268/173 o výměře 45 m2, vše 
v  k.ú. Dolní Němčí.

Usnesení č. 9/2015/09  
Rada obce Dolní Němčí svěřuje starostovi obce pravomoc 
rozhodovat o zástupcích obce Dolní Němčí v orgánech  SMO 
ČR a  SMS ČR a  rozhodovat o  zástupcích obcí a  měst, které 
zmocnily k zastupování  Obec Dolní Němčí  v orgánech SMO 
ČR a SMS ČR.

Usnesení č.9/2015/11  
Rada obce Dolní Němčí schvaluje likvidační komisi ve složení 
Josef Tinka, František Šrámek, Miroslav Zimčík na  likvidaci 
majetku obce z inventur v roce 2014. Na základě provedených 
inventur schvaluje vyřazení majetku obce dle přílohy.

Usnesení č.9/2015/12  
Rada obce Dolní Němčí doporučuje Zastupitelstvu obce Dolní 
Němčí schválit účetní uzávěrku obce Dolní Němčí za rok 2014.

Usnesení č. 9/2014/13 
Rada obce Dolní Němčí doporučuje ZO Dolní Němčí schválit 
závěrečný účet obce Dolní Němčí za rok 2014, včetně Zprávy 
č. 152/2014/KŘ o  výsledku přezkoumání hospodaření obce 
Dolní Němčí, IČ: 00290904 za rok 2014 bez výhrad.

Usnesení č. 9/2015/14 
 Rada obce Dolní Němčí schvaluje uspořádání pietní vzpomínky 
k 70. výročí osvobození naší obce, která se uskuteční na hřbitově 
v neděli 26.4.2015.

Usnesení č. 9/2015/15  
Rada  obce Dolní Němčí schvaluje zahájení přípravných prací 
na vytvoření publikace o naší obci.

Usnesení č. 9/2015/16  
Rada obce Dolní Němčí doporučuje zastupitelstvu obce Dolní 
Němčí nákup 35/48 z  pozemků PK 802/1 a  802/2 vedených 
na  LV 1322 v  k.ú. Dolní Němčí a  35/48 z  pozemku parc.  
č. 4747/49 vedeném na LV 664 v k.ú. Vlčnov.

Usnesení č.9/2015/19 
Rada obce Dolní Němčí schvaluje cenovou nabídku p.  Petra 
Blahy,Vlčnov  na opravu dvou křížů v ulici Hlucká.

Usnesení č.9/2015/21 
Rada obce Dolní Němčí schvaluje zařazení žádosti ing.   
J. H., Ostrožská Lhota a MDDr. T. H Nedachlebice o pronájem 
obecního bytu, do seznamu žadatelů.

Usnesení č.9/2015/22
Rada obce Dolní Němčí doporučuje zastupitelstvu obce prodat 
pozemek  p.č. 624/3 k.ú. Dolní Němčí, manželům  S., Dolní 
Němčí za cenu dle  znaleckého posudku.
 
Usnesení č.9/2015/23 
Rada obce Dolní Němčí schvaluje cenovou nabídku firmy 
Florstyl s.r.o.,  Panská 25. 68614  Kunovice  na  sadovnické  
úpravy hřbitova. 

Usnesení č.9/2015/24  
Rada obce Dolní Němčí doporučuje zastupitelstvu obce  schválit 
smlouvu o  zřízení věcného břemene na  uložení plynovodní 
přípojky k RD manž.  H.

Usnesení č.9/2015/25
Rada obce Dolní Němčí  schvaluje cenovou nabídku p. T. S., 
Dolní  Němčí na  vymalování společných prostor  v  DCHB 
Dolní Němčí ve výši 86.000,- Kč.  
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Výpis usnesení
10.schůze Rady obce Dolní Němčí,  

konané dne 20. 4. 2015 v kanceláři obecního úřadu.

Usnesení č. 10/2015/02  
Rada obce Dolní Němčí schvaluje  za vítěze výběrového řízení  
na  akci „Parkoviště a  chodník v  ulici Vinohradská“firmu  
DAC Těmice s.r.o., Těmice 241 s  cenovou nabídkou ve  výši 
2.082.634,- Kč bez DPH a  pověřuje starostu a  místostarostu 
podpisem smlouvy o dílo.

Usnesení  č. 10/2015/03  
Rada obce Dolní Němčí na  základě žádosti Mgr.  V. J. Dolní 
Němčí ruší usnesení číslo 8/2015/14 z 19.3.2015.

Usnesení  č. 10/2015/04  
Rada obce Dolní Němčí schvaluje p.  P.  Š., Dolní Němčí, 
pronájem velkého sálu v kulturním domě k pořádání hodové  
zábavy dne 2. 5. 2015

Výpis usnesení
11.schůze Rady obce Dolní Němčí, 

konané dne 30. 4. 2015 v kanceláři obecního úřadu.

Usnesení č. 11/2015/02   
Rada obce Dolní Němčí schvaluje zařazení žádosti p.  M. C., 
Dolní Němčí do seznamu žadatelů o byt v DCHB.

Usnesení  č. 11/2015/03  
Rada obce Dolní Němčí .schvaluje zařazení žádosti p. M. D., 
Dolní Němčí do seznamu žadatelů o byt v DCHB.

Usnesení  č. 11/2015/04  
Rada obce Dolní Němčí schvaluje finanční podporu ve  výši 
2000,- Kč obci Starý Hrozenkov na 55. Kopaničářské slavnosti.
 
Usnesení  č. 11/2015/05  
Rada obce Dolní Němčí schvaluje program 4. Zastupitelstva 
obce, které se bude konat dne 14.5.2015 v 19.00 hod.

Usnesení  č. 11/2015/06  
Rada obce Dolní Němčí schvaluje zrušení poplatku za dovoz 
suti do kontejneru na sběrný dvůr  od 1.5.2015.

Usnesení  č. 11/2015/07  
Rada obce Dolní Němčí schvaluje zrušení poplatku u dětí do 15 
let za využívání víceúčelového hřiště od 1.5. 2015.

Usnesení  č. 11/2015/08  
 Rada obce Dolní Němčí doporučuje  Zastupitelstvu obce přijetí 
daru (pozemky pod cyklostezkou do Nivnice) od Zlínského kraje.

Usnesení  č. 11/2015/09   
Rada obce Dolní Němčí doporučuje Zastupitelstvu obce  nákup 
35/48 z pozemků PK 802/1 a 802/2 vedených na LV 1322 v k.ú. 
Dolní Němčí a  35/48 z  pozemku parc.č. 4747/49 vedeném 
na  LV 664 v  k.ú. Vlčnov a  pozemku PK 1291/17 vedeného 
na LV 778 v k.ú. Dolní Němčí.

Usnesení  č. 11/2015/010  
Rada obce Dolní Němčí schvaluje nákup projektoru od firmy 
Administrátoři.cz s.r.o., Větrná 401, 68605 Uherské Hradiště.

Usnesení  č. 11/2015/011  
Rada obce Dolní Němčí ruší usnesení  č.9/2015/24 z 9. 4. 2015
 
Usnesení  č. 11/2015/012  
Rada obce Dolní Němčí  schvaluje smlouvu o zřízení věcného 
břemene na uložení plynovodní přípojky k RD č.p. 751 manželů 
H. za cenu 300,- Kč/bm.

Usnesení  č. 11/2015/013   
Rada obce Dolní Němčí schvaluje prodloužení nájemní 
smlouvy od 1. 5. 2015 do 30. 4. 2017  na byt č. 12, v ul. Školní 
606, p. K. B..

Usnesení  č. 11/2015/014  
Rada obce Dolní Němčí schvaluje zařazení žádosti  
p. A. P. Dolní Němčí do seznamu žadatelů.

Usnesení  č. 11/2015/015  
Rada obce Dolní Němčí schvaluje uzavření pojistné smlouvy 
o  pojištění právní ochrany zastupitelů obce a  zaměstnanců 
obce  u firmy D.A.S. Rechtsschutz AG,  Praha 4.

Usnesení  č. 11/2015/016  
Rada obce Dolní Němčí doporučuje zastupitelstvu obce 
schválit měsíční odměny neuvolněným členům zastupitelstva 
dle nařízení vlády č. 37/2003 Sb. v platném znění.  

Usnesení  č. 11/2015/017  
Rada obce Dolní Němčí schvaluje  příspěvek na  slavnosti 
na Velké Javořině na rok 2015 ve výši 5000,- Kč

Usnesení  č. 11/2015/019  
Rada obce Dolní Němčí schvaluje přidělení bytu v  DCHB  
č. 304 p. L. Z. Dolní Němčí.
 

Výpis usnesení 
12. schůze Rady obce Dolní Němčí  

konané dne 29. 5. 2015 v kanceláři obecního úřadu.

Usnesení č. 12/2015/02
Rada obce Dolní Němčí schvaluje pronájem bytu č. 313  
v DCHB v Dolním Němčí,  p. M. K.,  Polešovice  od 1. 6. 2015.

Usnesení  č. 12/2015/03  
Rada obce Dolní Němčí schvaluje  hostování Lunaparku  
p. Michala Kadlčíka na hodech v roce 2016.
 
Usnesení  č. 12/2015/04   
Rada obce Dolní Němčí schvaluje  hostování  Lunaparku  
p. Charloty Szedenikové  na hodech v roce 2016.

Usnesení  č. 12/2015/05  
Rada obce Dolní Němčí schvaluje částku 15000,- Kč 
na částečnou úhradu dopravy NK Dolněmčan na festival květin 
do Srbska ve dnech 24. – 28. 6. 2015.

Usnesení  č. 12/2015/06  
Rada obce Dolní Němčí schvaluje poskytnutí veřejné finanční 
podpory  na rok 2015 ve výši 3000,- Kč  pro  ZO ČSOP Bílé 
Karpaty,  na vydávání časopisu Bílé Karpaty.
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Usnesení  č. 12/2015/07  
Rada obce Dolní Němčí schvaluje prodloužení nájemní 
smlouvy na byt č.9, ul. Školní 606, 68762 Dolní Němčí  p. P.B.,  
na dobu od 1. 9. 2015 - 31.8.2017.

Usnesení  č. 12/2015/08   
Rada obce Dolní Němčí schvaluje uzavření provozu  mateřské 
školy od 20. 7. – 14. 8. 2015.

Usnesení č. 12/2015/10   
Rada obce Dolní Němčí schvaluje zařazení žádosti  p. M. M., 
Hluk do seznamu žadatelů o byt v DCHB.

Výpis usnesení
13. schůze Rady obce Dolní Němčí, 

konané dne 9. 6. 2015 v kanceláři obecního úřadu.

Usnesení č. 13/2015/02  
Rada obce Dolní Němčí schválila pronájem bytu č.106 v DCHB  
v Dolním Němčí p. A.P. Dolní Němčí od 10. 6 .2015.

Usnesení  č. 13/2015/04  
Rada obce Dolní Němčí schvaluje poskytnutí veřejné finanční 
podpory na  rok 2015 ve  výši 3000,-Kč pro Malovaný kraj 
občanské sdružení, se sídlem 17. listopadu 1a,  Břeclav.

Usnesení  č. 13/2015/05  
Rada obce Dolní Němčí schvaluje Smlouvu o dílo mezi Obcí 
Dolní Němčí a  MAS  Východní Slovácko, z.s, na vypracování 
zadávací  dokumentace  k  projektu „Dolní Němčí – zkvalitnění 
nakládání s bioodpady“.

ÚDRŽBA  ZELENĚ  V OBCI
Letos  se nám počasí  stará  o  velmi dobré podmínky pro  

růst  jak  trav, tak o  růst  různých  plevelů, takže  na jednom 
konci  skončíme  a musíme  začít znovu. To  přináší  i nemalou  
finanční  zátěž  pro obecní  pokladnu.

ZMĚNA  V  ODBĚRU  ODPADU  
VE  SBĚRNÉM DVOŘE

- Rada obce Dolní Němčí na  svém zasedání dne 
30. 4. 2015 rozhodla s  platností od  1. 5. 2015 
zrušit poplatek za  odevzdanou suť, v  množství 
odpovídajícímu drobné úpravy rodinného domu. 

- Při odevzdání nábytku je potřeba, aby byl rozebrán 
na menší kusy, oddělit dřevo od čalounění a potahů.

- V případě  dovozu haluzí do bioodpadu tyto musí být 
do velikosti maximálně 30 cm.

. Vítání občánků
  
Vážení rodiče, pokud máte zájem zúčastnit se slavnostního 

obřadu vítání občánků, přijďte se po  narození miminka 
přihlásit na obecní úřad, kde si domluvíte termín.  Podmínkou 
pro účast na slavnostním obřadu je, aby matka v době narození 
miminka měla trvalý pobyt v Dolním Němčí. 

Františka Tinková

. UPOZORNĚNÍ
Zubní ordinace v  Dolním 

Němčí bude opět otevřena od   
1. července tohoto roku.

Objednávky přijímáme již od  
1. června na telefonním čísle:  

776 066 566 
nebo na e-mailové adrese:
HubikovaTereza@seznam.cz
Celý tým zubní ordinace se 

těší na Vaši návštěvu!
MDDr. Tereza Hubíková
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UKLIĎME  ČESKO
Akce ukliďme Česko dne 18.4.2015 byla celonárodního významu. My, jako obec jsme se do této akce  připojili také. Společnost 

EKOKOM byla hlavním organizátorem celé akce, ale hlavně ji i podpořila materiálně (pracovní rukavice a pytle). Obec oslovila  
všechny spolky i občany a v neposlední řadě  vedení ZŠ a MŠ. S celkovým počtem účastníků jsme  byli trošku zklamáni, protože 
akce byla  celkem dobře připravena, a když se udělá pořádek v celém katastru obce je to jenom ku prospěchu všem a hlavně 
přírodě. 

Největší zastoupení v sobotu měli myslivci a hasiči. Protože  ZŠ a MŠ  byly domluveny na pátek 17. 4. 2015, ale počasí nám 
to nedovolilo, tak se akce přesunula na úterý 21. 4.2 015. ZŠ, ale i MŠ měly určitě  největší zastoupení a domluva se zástupkyní 
ředitele paní Mgr. Ježkovou a  ředitelkou MŠ paní Kadlčkovou  na zajištění prací a celé organizace všech dětí byla na velice dobré 
úrovni. Celkem se podařilo  sesbírat více, jak dva celé kontejnery  odpadu, a to jsme ani zdaleka  neprošli celý katastr obce, za co 
všem zúčastněním patří velký dík.

Josef Tinka, místostarosta
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O alejích vážně i nevážně
Stromy provázejí člověka odnepaměti. Jsou běžnou 

součástí každodenního života: od kolébky, přes potřebu ohně, 
výrobu nástrojů, nábytku, obydlí až po  rakev. A  to nesmíme 
zapomenout ani na  papír, který byl a  stále je důležitým 
prostředkem vzdělání a kultury.

Aleje kolem nás
Náznaky alejí můžeme nalézt už ve 14. století. Jak známo, 

Karel IV. u  nás zavedl tzv. silné cesty o  šířce 5 metrů, tedy 
silnice. Známo je též, že k nám přivezl švestky zvané karlátka. 
I  dnes tyto stromy lemují některé cesty. Škoda jen, že je ničí 
nemoc šarka. V období baroka byla krajina citlivě přetvářena 
člověkem k jeho obrazu. V této době vzniká tzv. komponovaná 
krajina, která je typická i alejemi podél cest. Jejich vysazování 

je často uzákoněno císařskými nařízeními. Rovněž poutní 
cesty jsou osázeny stromořadími. Tehdy byly vysazovány jak 
stromy ovocné (jabloně, švestky, třešně, hrušně), tak i  javory, 
duby či lípy. Důležitou součásti vrchnostenských nařízení bylo,  
že se má na výsadbě alejí podílet i školní mládež, která se tímto 
způsobem vychovávala k sounáležitosti s životním prostředím. 
Ve dvacátém století docházelo v krajině k velkým proměnám. 
Bohužel na  rozdíl od  doby barokní většinou k  negativním. 
S  rozvojem automobilizmu se začaly budovat nové silnice 
a dálnice. Mnohé aleje jim podlehly. Jenom v našem nejbližším 
okolí jich zmizela celá řada.  Už dávno, aspoň před 50 lety, 
byly pokáceny třešně u  silnice ze Slavkova do  Strání. V  téže 
době začaly mizet i  třešně mezi Hlukem a Kunovicemi. Mezi 
Slavkovem a  Dolním Němčím jsou už věkem i  úrazy notně 
prořídlé jabloně, stejně jako při cestě ze Slavkova do  Boršic. 
A  nejbolavější bylo pokácení třešňové aleje mezi Dolním 
Němčím a  Nivnicí, když se tam nedávno budovala nová 
cyklostezka. Často slyšíme z médií o kritické smogové situaci, 
zvýšené prašnosti, zákazu vycházení, respiračních chorobách 
dětí, alergiích. My si přitom naše přírodní pomocníky,  
ty naše zelené čistírny vzduchu ochotně likvidujeme. A  já se 
ptám: Proč? Není to škoda? To pro nás mají tak malou cenu?  
Nebo si ji neuvědomujeme? 

Cesta na jarmark
Nakonec mi dovolte s humorem zavzpomínat na dětská léta. 

Když jsme byli malí, chodívali jsme na třešně u silnic. Tehdy 
ještě nebyl takový dopravní provoz a moji kamarádi zažili coby 
kluci tuto příhodu. V Uherském Hradišti byl jarmak. Hoši se 
domluvili, že si tam zajdou. Ze Slavkova pěšky! Když se blížili 
ke  Kunovicím, smály se tam na  ně všude třešně. Jedny lepší, 
než druhé. Kluci si vylezli na  strom, dosyta se najedli a  ještě  
si natrhali na cestu za tričko. Ale do města se jim s tím nákladem 
nechtělo. Co teď?

     „Odložime si jich tady do příkopy.“
     „Ale co když to tu negdo najde?“
     „Pro jistotu jich počurajme.“
Tento nápad se všem zalíbil, tak ho svorně provedli.  

A  šli na  jarmak. Tam toho bylo! Ale korunek v  kapse málo 
a za ty se musely koupit nezbytné poklady, jako rybičky nebo 
skleněné kuličky. Na  nějaké jídlo už nezbylo. Když se kluci 
odpoledne vraceli domů, utahaní a  hladoví, přišli až k  oné 
hromádce třešní. Sliny se sbíhaly, ale co teď?

     „Táto třešňa néni počuraná!“ A už byla v puse. 
     „Ani táto.“
     Tak to pokračovalo, až tam nezbyla ani jedna.
Kluci se i  po  takové svačině šťastně vrátili domů a  nic 

se jim nestalo. Asi proto, že neměli ani tušení o  urinoterapii 
jako svérázné a  kontroverzní formě alternativní medicíny.  
No řekněte, může se taková příhoda stát dnešním dvanáctiletým? 
Ani náhodou. A jistě nejen proto, že by je takové „konzervační 
řešení“ úschovy třešňových plodů prostě nenapadlo. Ovocných 
stromů u  cest ubylo a  já tvrdím: škoda těch zaniklých alejí!  
Už nám v  parném létě nestíní, ani nevětrají vzduch, ani 
nezkrášlují krajinu. Už nejsou jasnými orientačními body 
při pohledu z  karpatských luk. Vytváříme si kolem sebe 
zemědělskou poušť, vody v půdě ubývá a krása kolem nás se 
vytrácí. Místo výsadby alejí betonujeme a  budujeme sklady. 
V tom vidíme pokrok. A já se ptám: Máme sílu, čas a chuť toto 
změnit? Nebo nám to tak prostě vyhovuje a o dopadech našich 
činů nechceme raději přemýšlet?

Vlasta Ondrová, vedoucí ČSOP Pantoflíček

Pečovatelskou službu v Dolním Němčí 
podpoří dotace obce

Obec Dolní Němčí poskytla z  rozpočtu obce v  roce 2015 
Oblastní charitě Uherský Brod dotaci 50 tisíc korun. Dotace 
je určena na provoz Pečovatelské služby Dolní Němčí na rok 
2015. 

Posláním terénní Pečovatelské služby Dolní Němčí (dále jen 
PS DN) je poskytnout individuální pomoc a podporu osobám 
v domácnosti žijícím v obci Dolní Němčí, které mají dočasně 
nebo trvale sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického 
onemocnění nebo zdravotního postižení a  jejichž aktuální 
situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby.

Pečovatelská služba podporuje uživatele, aby mohli 
i v nepříznivých životních situacích spojených se stářím, nemocí 
či zdravotním postižením zůstat ve svém domácím prostředí, 
žít důstojně a zapojovat se do běžného života společnosti.

Cílovou skupinou služby jsou senioři, osoby s chronickým 
onemocněním, osoby s  tělesným a  zdravotním postižením 
žijící v  Dolním Němčí, kteří potřebují pomoc druhé osoby 
v  oblasti osobní péče a  péče o  domácnost a  nemají možnost 
si pomoc a podporu plně zabezpečit z vlastních zdrojů. Služba 
je poskytována v nepřetržitém provozu osobám od 19 let bez 
horní hranice věku.

Za  poskytnutí dotace srdečně děkujeme. Příkladný postoj 
zástupců obce Dolní Němčí nám umožňuje vykonávat kvalitní 
službu klientům a plnit tak poslání naší organizace. 

                                                                                                                      
Oleg Kapinus

Manažer pro PR a fundraising 
Oblastní charita Uherský Brod



8 Dolněmčanský zpravodaj

Domovina
Moje babička Ludmila Baroňová (rozená Matůšová) 

z  Dolního Němčí (1927-2013) často vzpomínala na  jednu 
těžkou etapu osobního života. Pocházela z obyčejné venkovské 
rodiny a  vedle čtyř nevlastních sourozenců měla i  tři vlastní 
bratry, kteří se narodili na  Slovácku. Když jejich oba rodiče 
nečekaně pár měsíců po sobě v roce 1943 zemřeli, dorůstající 
mladí lidé byli postaveni před těžkou zkoušku. Museli se 
postarat o domácnost a vydělat na živobytí. V nouzi válečných 
let to nebylo jednoduché a  sirotkům se nadto situace ještě 
zkomplikovala. 

Bělokarpatské tažení
Tato část Slovácka patřila k  územím, které byly zasaženy 

průchodem válečné fronty. V prostoru se pohybovaly německé 
a  maďarské jednotky, a  proti nim ze Slovenska útočila Rudá 
armáda podporovaná rumunskými oddíly. Svou roli v Bílých 
Karpatech sehrály i  partyzáni. Tuhé boje se odehrávaly 
ve Straňanském průsmyku a na Hrabině nad Horním Němčím. 
Výpisy z  kroniky obecní i  zápisů soukromých, které byly 
letos k  výročí osvobození prezentovány na  nástěnce před 
hřbitovem, o tom vypovídají. Dolní Němčí v roce 1945 leželo 
na  strategicky důležitém místě. Jižní stráně podkarpatských 
svahů skýtaly výborný rozhled na  široký pás krajiny, a  proto 
si zde Němci vytvořili několik palebných a zákopových pozic. 
Při hloubení okopů nebo opravách poničených silnic museli 
pomáhat i vesničané. Na chování řadových německých vojáků 
však babička ve  zlém nevzpomínala. Prý některým rodinám 
dokonce poskytli prací prostředky. Podle Jany Fibichrové, 
která letos na  jaře v Dolním Němčí provedla malý historický 
průzkum, se další pamětníci zmiňují i o tom, že němečtí vojáci 
byli ochotni zapůjčit i koně. Chování pěšáků Rudé armády bylo 
problematičtější. Nešťastný incident se váže k  příslušníkům 
rumunských jednotek. Poté, co byl na  Padělském mlýně 
za dnešní sušárnou krmiv vojáky nalezen obraz Hitlera, majitel 
stavení pan Halenčák byl bez milosti zastřelen. Až později  
se ukázalo, že obraz v mlynářském stavení nejspíše zanechali 
ustupující Němci. Za  zmínku stojí i  pád letounu, při němž 
se zabil rumunský pilot. Válka je plná paradoxů, absurdit, 
nespravedlností a bolů. Moje babička si ostatně také prožila své.

Osudové dny
V Dolním Němčí se nacházelo několik tankových stanovišť. 

O jednom z nich se zmiňovala též babička Ludmila. Obrněnec 
měl stát někde v  prostoru na  křižovatce ulice Záhumenické 
a  ulice Černé, dnes Komenského. V  některých okolních 
domech se skrývali i němečtí vojáci. Na dvorech mívali ustájené 
koně a v jednom z domů v Záhumenické ulici po několik dnů 
sídlil též německý spojovací štáb opatřený radioanténami. I to 
byl důvod, proč mít právě v  této části obce z  nastalé situace 
obavy. Ze strachu z tlakových vln lidé preventivně vysazovali 
okenice. V  dubnových dnech pětačtyřicátého roku mnoho 
obyvatel Dolního Němčí utíkalo do  sklepních skrýší, jiní si 
hloubili bunkry v zahradách. Zaslechnout v těchto stísněných 
prostorech modlitbu růžence bylo zcela běžné. Důvodem bylo 
letecké bombardování a později též dělostřelecká palba. Podle 
obecní kroniky se první nálet odehrál ve  čtvrtek 19. dubna. 
Nálet provedený v  sobotu 21. dubna byl závažnější. Byly při 
něm zabiti členové rodiny Vymazalovy z  č.p. 164 a  několik 
německých vojáků. Několik domů bylo poškozeno. V  datech  
se kroniky rozcházejí. Podle zápisků Antonína Světinského 

(1912 – 2005), strýce mojí babičky, se tento nálet odehrál až 
v neděli 22. dubna. Další ničivý nálet lidový kronikář situuje 
na středu 25. dubna. Moje babička Ludmila rozená Matůšová 
však ve vzpomínkách zmiňuje úterý 24. dubna. O  tomto dni 
mluví i její devadesátiletý bratr Antonín, který stále žije v Novém 
Jičíně na  severní Moravě, kam se po  válce přestěhoval. Určit 
přesná data ničivých náletů je tedy obtížné. Máme se spoléhat 
na kroniku obecní, na zápisky soukromé nebo na vzpomínky 
pamětníků? Faktem je, že k náletům sovětských letadel na Dolní 
Němčí, či přesněji řečeno na pozice německé armády, došlo. Při 
tom posledním bylo v obci poškozeno několik domů a mezi nimi 
zničen také dům č.p. 215 v ulici Záhumenické. Zbylí členové 
rodiny Matůšovy, které zachránilo to, že se zrovna nacházeli 
u sousedů, se tak během jednoho roku octli bez rodičů i bez 
střechy nad hlavou. Štěstím v neštěstí bylo, že jim zůstala kravka, 
kterou zával ze zničeného domu nezasáhnul. Trám, který tomu 
zabránil, jako by v kritické chvíli podepřel Anděl strážný. Jinak 
by to byla pro potomky zesnulých rodičů Matěje a  Kateřiny 
Matůšových úplná tragédie. I tak pro ně nastala nouze. Nebýt 
úřadů, které nařizovaly spoluobčanům vypomáhat dotčeným 
rodinám s odklízením trosek a poskytnout stavební materiál, 
situace by byla ještě horší. I  přesto musela babička sousedy 
občas poprosit o  jídlo nebo materiální drobnost do  zničené 
domácnosti. Z  někdejšího stavení zbyla jen komora pro pár 
věcí. Pro sedmnáctiletou dívku stále trpící ztrátou rodičů 
to byla těžká situace. Málokdo se k  ní naštěstí postavil zády. 
I tak bylo nelehké sebrat všechny zbývající síly a příbytek dát 
do  pořádku. Babiččin bratr Antonín vozil štěrk z  místního 
potoka a tašky na střechu si musel vlastnoručně vyrobit v jedné 
hradišťské stavební firmě. S pomocí bližních a širší rodiny se 
opravit dům nakonec podařilo, i když, jak babička vzpomínala, 
s  bratry tehdy žila ze dne na  den. Aby potomci Matůšovy 
zabezpečili rodinný rozpočet, museli volit i  cestu za  prací 
mimo Slovácko. Díky rodinným vazbám se babička s bratrem 
Františkem po  konci války vydali na  Hanou. V  úrodném 
kraji bylo v  zemědělské sezóně přece jen více práce než-li 
na podhorském Uherskobrodsku. A tak se oba sourozenci octli 

zničený dům číslo popisné 215

sourozenci Matůšovy (v pozadí) vypomáhají při odklízení trosek domu
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70. výročí osvobození obce
Je to již 70 let, kdy naše vlast, naše vesnice a  my všichni 

žijeme v míru. Doba od konce války je tak dlouhá, že ubývá 
mezi námi pamětníků, kteří ji zažili jako malé děti. Všichni se 
museli schovávat před bombardováním a přesto fungovat jako 
lidé. Starat se o  rodinu, hospodářství, prostě žít. Válka život 
nezastavila. Jen změnila. Lidé žili ve strachu o život a živobytí. 
Nejprve je okupovali v domech Němci a ke konci války i ruští 
a rumunští vojáci. 

Většina z nás si to může jen představit a cítit s nimi. Žijeme 
v  blahobytu, máme vše, hlavně svobodu. Ve  válečné době 
neměli skoro nic. Jídlo, jen to co si sami vypěstovali, nové 
oblečení, jen to co si sami sehnali či jak se říká „podědili“. Ale 
stačilo jim to, protože žili. A to bylo to hlavní.

Přesto 2. světová válka vzala život některým našim 
spoluobčanům. Byli to otcové a strýcové ještě žijících rodinných 
příslušníků. Zde je jejich výčet:

Jan Kadlček (†30.10.1943) – zemřel v koncentračním táboře  
v Berlíně, kde pracoval 

Josef Blaha (†4.4.1943) – byl odveden na nucené práce 
do Německa, zemřel v plynu v koncentračním 
táboře v Mauthausenu

Josef Daněk (†18.12.1941) – zemřel na nucených pracích  
v Německu při autonehodě

František Kolísek (†29.8.1944) – pomáhal při práci  
v Biskupicích, kde spadla bomba a roztrhla  
mu plíce

Jan Kozelek – na nucených pracích v Německu podlehl 
nemoci

Josef Ježek (†21.4.1945) – pomáhal při náletu v domě  
u Vymazalů s vyvážením hnoje na dvoře, kde 
spadla bomba

Metoděj, Anežka a syn Rudolf Vymazalovi (†21.4.1945)  
– pracovali na dvoře, kde spadla bomba. Syn měl 
pouhých 6 let

Josef Baroň (†27.7.1941)  – padl na frontě jako voják německé 
armády, v níž nahradil syna německého majitele 
statku, u  kterého pracoval

Tito všichni zažili válku na  vlastní kůži a  stali  
se nedobrovolnými oběťmi. Ke  zjištění všech skutečností 
bylo zapotřebí prostudovat místní kroniky a získat informace 
od  pamětníků. Všem patří dík za  ochotu a  zapůjčení 
dokumentů.

Na památku obětí války se v neděli 26. dubna konal pietní 
vzpomínkový akt. Je to den, kdy byla naše obec před 70-ti lety 
osvobozena ruskými a rumunskými vojáky. Sešli jsme se před 
třetí hodinou odpolední na návsi před farou. Ve tři hodiny jsme 
vyšli za doprovodu místní dechové hudby směrem ke hřbitovu. 
U  pomníku padlých byla položena kytice a  zapálena svíčka. 
V úvodním projevu  přiblížil starosta Ing. František Hajdůch 
události posledních dnů války v  naší obci a  její osvobození. 
Následně jsme se spolu s  páterem Petrem pomodlili 
za zemřelé ve válce a za mír ve světě. Na konci pietního aktu 
vystoupil ženský sbor Tetičky s krásnou písničkou a na závěr 
všichni zazpívali píseň „Morava, krásná zem.“ Při odchodu  
ze hřbitova nás doprovázela hudba místní dechovky.

Všem, kteří se jakkoliv zúčastnili a uctili památku válečných 
obětí, děkujeme.

   Jana Fibichrová

Démon války když nám zničil
krb rodinný nad hlavou
nás siroty zde zanechal
s duší steskem bolavou

Nezhojila se dosud rána
ztrátou drahé mamičky
která tolik milovala 
nás své milé dětičky

A tatíček steskem vadnul 
po milé družce své
za krátko jak topol padnul
však při práci zodpovědné

Úplně jsme osiřeli 
nyní s malým bratříčkem
a byli jsme přinuceni
jít za chleba krajíčkem

Však dobrý Bůh neopouští
s důvěrou kdo k němu lne
uskuteční šťastný návrat
na Slovácko milené

Věrni zůstaneme kroji
řeči, zbožné tradici
až se zase navrátíme
V domovinu zářící

Domovina, krásná milá
drahé naše Slovácko
tebe já bych nevyměnil
za řeč nynější hanáckó!

Zpracoval 
Petr Slinták ml.

ve službě u sedláka, jenž je zaopatřil v tom nejnutnějším. Byla 
to však práce těžká a nedobře placená, navíc daleko od srdcí 
nejbližších. Útěchou pro mladé lidi byla víra v lepší příští a také 
dobré slovo lidí, kteří jejich nouzi a potřeby dokázali pochopit. 
Jednou z  takových byla i  empatická hospodyně Holubová 
z  Hnojic u  Olomouce. Ta po  vyslechnutí příběhu strádání 
sourozenců Matůšových sepsala báseň. V  jejich verších  
se zrcadlil stesk sirotků po rodném kraji i rodině, která v něm 
donedávna žila pospolu. Domnívám se, že i dnes tento kousek 
niterné lidové poezie může čtenáře oslovit a  přiblížit situaci 
mladých lidí, kteří náhle ztratili oba rodiče, přišli o střechu nad 
hlavou a na čas byli odloučeni od domova.   
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ZŠ a ZUŠ
Vážení rodiče a přátelé školy,
máme tady červen a s ním spojené tradiční události, které 

neodmyslitelně patří ke  konci školního roku. Po  přijímacích 
zkouškách, které proběhly v  dubnu, jsou tady obhajoby 
absolventských prací žáků 9. ročníku, po  nich přicházejí 
na  řadu školní výlety, sportovní olympiáda 1. a  2. stupně, 
soutěž Železný žák, mezitřídní turnaj v kopané a samozřejmě 
v neposlední řadě také závěrečná pedagogická rada.  

V  současné době ukončujeme projekt „ICT nás baví“, 
ve  kterém jsme získali pro pedagogické pracovníky 20 
dotykových notebooků určených pro přípravu na výuku. Díky 
velkému počtu zájemců o školní družinu jsme rozšířili stávající 
místnost v  přízemí. Také ve  školní jídelně proběhly stavební 
úpravy a strávníky vítá nové výdejní místo. 

A jak dopadly již zmiňované přijímací zkoušky? Na střední 
školy si podalo přihlášky 45 žáků devátých tříd a jedna žákyně 
7. třídy. Všichni žáci až na jednoho byli přijati v prvním kole 
přijímacího řízení, jedna žákyně byla přijata v  druhém kole 
přijímacího řízení. Na  gymnázia a  střední školy s  maturitou 
bylo přijato 30 žáků, na  tříleté učební obory 16 žáků. 
Předkládám stručný přehled volených studijních a  učebních 
oborů. Gymnázia – 10, stř. odborné školy – 3, stř. průmyslové 
školy – 4, obchodní akademie – 3, stř. zdravotní školy – 5, stř. 
sociální činnost – 3, střední škola hotelová – 1, střední škola 
filmová – 1, kuchař-číšník – 4, kadeřnice – 3, obráběč kovů – 5, 
instalatér – 2, opravář zeměd. strojů – 2.  Všem přeji na nových 
vzdělávacích ústavech hodně úspěchů. 

Závěrem přejeme všem prožití dovolené a prázdnin podle 
svého přání a v novém školním roce na shledanou.

 Mgr. Milan Kvasnička, Mgr. Ľubica Ježková

.  Exkurze v Muzeu J. A. Komenského 
V rámci výuky se páťáci vypravili do brodského muzea, aby se 

seznámili s dobou (17. století), ve které nejvýraznější osobnost 
zdejšího kraje žila. Sotva jsme stačili udělat společné foto před 
sochou Komenského, už si nás rozebraly průvodkyně. Žáci 
jedné skupiny byli uvedeni do lavic staré třídy, kde se zúčastnili 
výuky podle představ Komenského. V programu byli vtaženi 
do  děje, připevňovali slova na  kartičkách podle správných 
výrazů do  připravených obrazů. Velmi zajímavé, všichni byli 
tak zaujati hrou, že si ani neuvědomili blížící se konec výuky. 
Druhá skupina mezitím prošla zbytek muzea, seznámila se 
s  rodokmenem Komenských, průvodkyně připomněla města 
a  státy, ve  kterých působil. To vše probíhalo mezi převážně 
dobovými rekvizitami. V  knihovně byly vystaveny staré 

knihy ještě v  kožených obalech. A  překvapil hlavně počet, 
který stihnul Jan Ámos vytvořit. Vše bylo velmi poutavé, ale 
úžasným a  jedinečným shrnutím byla „studnice poznání“. To 
se často nevidí. Pak se skupiny prohodily. Ohlasy ze slohových 
prací. Vybral jsem jen úryvky:

…senzační…moc jsem se poučila…vůbec jsem neměl 
představu, jak tehdejší zbraně vypadaly….

…super zážitek...ráda si tam zajedu znovu… No a to vždycky 
potěší, když se akce podaří.

Rostislav Smrž  

. Výlet do Londýna
Ve dnech 1. 4. – 5. 4. 2015 se uskutečnil zájezd do Londýna 

pro žáky naší školy. Výlet organizoval p.  uč. Ježek a  nabídl 
ho i  žákům z  okolních škol. Vyjeli proto s  námi i  kamarádi 
z Vlčnova, Hluku a Nivnice.

V  10:50 jsme všichni nastoupili do  autobusu. Po  dlouhé 
a namáhavé cestě jsme konečně dojeli do cíle – do Londýna, 
královského města na  řece Temži. Hned po  příjezdu jsme 
mohli vidět Millennium dome a  následně jsme se projeli 
londýnským metrem. Poté jsme se prošli po  Golden Jubilee 
Bridge, ze kterého jsme mohli pořídit nádherné fotky Big Benu 
a  Houses of Parliament. Pak jsme navštívili Downing Street, 
kde bydlí prime-minister David Cameron. Vzápětí jsme došli 
k Big Benu a Houses of Parliament, kde nás průvodce seznámil 
s celou historií této nádherné stavby. Po náročném odpoledni 
jsme dorazili do krásného parku nedaleko Buckinghamského 
paláce, kde jsme dostali hodinový rozchod (během rozchodu 
jsme mohli zhlédnout střídání stráží u  tohoto paláce, projít 
se po  parku nebo si dát oběd). Po  obědě jsme se šli podívat 
do  muzea Madame Tussaud’s, což je muzeum s  voskovými 
figurínami. Po prohlídce nás čekalo Trafalgarské náměstí. Den 
jsme završili projížďkou na  Londýnském oku. Po  náročném 
dni si pro nás přijely rodiny, u kterých jsme se ubytovali. Další 
den nás čekal výlet do městečka Canteberry. Po příjezdu jsme 
si prohlédli Canteburskou katedrálu a  dostali jsme opět pár 
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hodin volna na nakoupení suvenýrů, prohlídku města, hradeb, 
atd. Odpoledne jsme navštívili námořnický přístav Chatham 
History Dockyard. Třetí a  zároveň poslední den v  Londýně 
jsme strávili procházkou po  Tower Bridge a  London Bridge, 
dále jsme si prohlédli Tower of London, kde mimo jiné jsme 
mohli vidět nejen hrad, ale i  úchvatné korunovační klenoty. 
V  odpoledních hodinách jsme se zúčastnili plavby po  řece 
Temži a pobyt jsme zakončili na Greenwiche, kde se také místo 
univerzity nachází i nultý poledník.

Výlet se mi moc a moc líbil a díky němu jsem poznala nejen 
památky, historii a kulturu Londýna, ale také jsem si procvičila 
angličtinu.

Anna Stojaspalová, VIII. třída 

. Den Země - Ukliďme Česko 
Dne 21. 4. 2015 jsme se všichni připojili k  akci Ukliďme 

Česko. V  rámci oslav Dne Země jsme uklidili naši obec. 
Pracovali jsme na  14 místech. Sbírali jsme odpadky, hrabali 
trávníky, zametali a pleli záhony. Naší zásluhou je hezčí, uklizené 
prostředí ve větrolamu, okolí rybníku, restaurace, nákupního 
střediska, parku, dětského hřiště u  požární zbrojnice, okolí 
hřbitova a školy.

Děkujeme za spolupráci p. místostarostovi J. Tinkovi. 
Mgr.Ľubica Ježková 

. Mc Donald´s Cup
Po postupu z okrskového kola v Uherském Brodě se konalo 

ve čtvrtek 7. května ve Starém Městě okresní finále fotbalového 
Mc Donald´s Cupu. Měli jsme své zástupce v obou kategoriích. 
Ti mladší (2. - 3. r.), v sestavě Vojta Mudrák, Matyáš Bobčík, 
Štěpán Fibichr, Adam Fibichr, Tadeáš Krhovský, Radim Kroča, 
Tomáš Lehký, Patrik Marčík, Matěj Mikel, Tobias Vlk, Denis 
Holzer, Vašek Němeček a Jakub Tinka odehráli všechna utkání 
bojovně a po vítězství, remíze a prohře jen o skóre nepostoupili 
a skončili 3. ve skupině. I tak je celkové 5. místo pěkný úspěch. 
Chybělo opravdu velmi málo k postupu do  semifinále. Starší 

žáci (4. - 5. r.) odehráli svá utkání v  sestavě Ambros Lukáš, 
Baroň Martin, Bobčík Lukáš, Bobčík Petr, Bobčík Přemek, 
Hibler Tomáš, Huspenina Tobiáš, Karlík Dominik, Uher 
Adrian a  Stojaspal Matěj. Všechny 3 soupeře ve  skupině 
porazili s těmito výsledky: UH Větrná 8 : 1, Horní Němčí 7 : 
0, UB Mariánské nám. 5 : 2. V semifinále narazili na pořádající 
školu ze St. Města a  její žáky porazili 4 : 2. Dostali jsme se 
tedy do finále. Zde se od nás štěstí odvrátilo, docházely i síly 
a výsledkem byla prohra s UB Mariánské nám. 0 : 2.

Získali jsme tak velmi cenné 2. místo v okrese. Našimi střelci 
byli: Dominik Karlík 8 branek, Tomáš Hibler 7, Lukáš Ambros 
5, Petr Bobčík 2, Lukáš Bobčík 1 branka. Všichni zúčastnění 
zaslouží velkou pochvalu za  slušné a  sportovní chování 
a výbornou reprezentaci školy a obce. Zvláštní poděkování si 
zaslouží i rodiče, kteří se velkou měrou podíleli na organizaci 
zápasů v okrskovém i okresním kole – zejména pánové Uher, 
Huspenina Vlk. 

Rostislav Smrž

. Den s Lesy ČR
Příjemný a  poučný den strávili páťáci a  šesťáci v  pátek 

15. května. Brzy ráno jsme vyrazili do  okolí Modré a  tam 
v programu „Den s Lesy“ jsme se dozvěděli mnoho zajímavého. 
Na pěti stanovištích jsme postupně zjistili vše o „plících naší 
planety“. Nejprve jsme byli poučení o funkci lesa a jednotlivých 
stromech i  plodech, na  dalším stanovišti nás čekala ukázka 
loveckých trofejí vysoké zvěře. Dozvěděli jsme se, jak paroží 
dorůstá, jak se zvěř dorozumívá a  jak reaguje na  nečekané 
situace. 

Pak nás čekala ukázka obnovy lesa, zájemci si mohli 
vyzkoušet, jak se sází lesní školka. Rozhodně nejpoutavější byla 
poslední dvě stanoviště. Lesní práce. Zvláště stahování dřeva 
z nedostupných míst pomocí koní. A ty si žáci mohli i pohladit. 
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Na závěr nás čekala ukázka lezení do koruny stromu při sběru 
šišek. Následoval přesun do Archeoskanzenu v Modré. Napřed 
jsme zhlédli v  tunelu přírodní akvárium, tak velké ryby asi 
nikdo ještě neviděl. Následovalo opékání špekáčků a následně 
jsme se, už značně unaveni, přesunuli do  amfiteátru, kde 
jsme vyslechli přednášku o  dravcích s  ukázkou dvou z  nich. 
Slyšeli jsme i ukázku vábení různých druhů zvěře a předvedli 
nám lovecké psy. Odměnou po  vylosování byly drobné, ale 
pěkné dárky. A následovalo volno, ve kterém si zájemci mohli 
prohlédnout stavení našich předků či prolézt bludiště. Kdo 
chtěl má z  tohoto výukového programu příjemné a  zajímavé 
dojmy. Ukázky z reakcí žáků: 

„Mně se líbilo sbírání šišek“. „Nejlepší to bylo v Živé vodě 
– akváriu“. „Krásné bylo, jak si tam prasátka hrála“. „Zajímavé 
byly ty vábničky“. PS: Velké poděkování zaslouží pan Hrobař, 
který se nám postaral o  autobus, sám se ujal volantu a  tak 
zachránil naši akci. lesy

R. Smrž

. Okresní kolo Pythagoriády 
Dne 12. 5. se uskutečnilo okresní kolo Phytagoriády 

ve  Starém Městě. Naši školu reprezentovali Ivan Fábry, 
Ondra Kučera, Katka Baroňová, Terezie Kadlčková, Kristýna 
Zlomková, Jakub Hrošík, Přemysl Bobčík, Dominik Karlík 
a Sabina Šumšalová. Úspěšnými řešiteli příkladů z matematiky 
byli: Ivan Fábry, Katka Baroňová a Sabina Šumšalová. Nejlépe 
si vedl Přemek Bobčík, který se umístil na 1. – 3. místě s 13 
body. Blahopřejeme a přejeme hodně dalších úspěchů. 

Mgr. Marcela Horká

. Javořina
Ve středu 13. 5. jsme jeli na kolech překonat kopce Javořiny. 

I  když bylo bláto, tak to byla zábava. Když jsme vyjeli až 
k  vrcholu, tak jsme si dali jídlo v  rekonstruované, skoro 100 
let staré, restauraci – abychom se posilnili na cestu domů. Jak 
jsme jeli domů tak byla největší zábava v té rychlosti projíždět 
kaluže, takže jsme byli celí od bláta. Na konci jsme byli vysílení, 
ale výlet jsme zvládli. 

Marek Šimčík, VIII. třída

Dne 13. 5. 2015 jsme se vydali na túru na Velkou Javořinu. 
Ráno sice pršelo, ale potom nám začalo svítit sluníčko a už bylo 
líp. Autobusem jsme se vyvezli na Hrabinu, odkud jsme šli pěšky 
na  Javořinu. Po cestě jsme viděli asi 4 mloky. Já, Julča, Verča 
a Terka jsme šly vždycky jako poslední a oddělené od ostatních, 
a to byla právě ta největší sranda. Celou cestu jsme šli dlouhou 
trasu do  kopce, a  proto jsme byli unavení. Největší kopec 

k vysílači nás teprve čekal. Poté co jsme vyšli kopec, jsme se šli 
občerstvit do Holubyho chaty, kde před chatou byl velký a starý 
pes. Po  vchodu dovnitř nás přivítal velký mluvící papoušek. 
V restauraci jsme si objednali hranolky a čekali na ty, kteří jeli 
na  kole. Po  občerstvení jsme se vydali do  Strání, kde na  nás 
čekal autobus, který nás odvezl domů a tak náš výlet skončil. 
Výšlap jsem si užila a ráda bych si ho znova zopakovala. 

Lucie Hiblerová, VIII. Třída

. Poštovní holubi v II. B 
Besedu s  panem Jaroslavem Kadlčkem jsme si domluvili 

na výstavě poštovních holubů, kterou v naší obci pořádali místní 
chovatelé. Nejdříve přišel do naší školy a společně s žáky školní 
družiny jsme se dověděli základní informace o  chovatelství. 
Prohlédli jsme si také fotografie i videa. A bylo na co se dívat. 
Vždyť pan Kadlček se zúčastnil 3x evropské výstavy a  3x 
olympiády poštovních holubů. Byli jsme všichni moc rádi, že 
pan chovatel přinesl i živé holuby, které jsme si mohli v závěru 
besedy i pohladit. Ovšem největším zážitkem pro naši třídu byla 
návštěva u pana Kadlčka, kde jsme dokonale prozkoumali celý 
holubník. Viděli jsme budníky s  holuby, krmivo i  napáječku. 
Pan chovatel nám ukázal i  malá holoubátka a  vysvětlil, jak 
je holubi krmí. Poznali jsme, ze kterých částí se tělo holubů 
skládá, a  důkladně jsme si prohlédli jejich křídla. Také už 
víme, proč mají čip nebo kroužek a zajímavé bylo i povídání 
o konstatovacím zařízení, které zaznamenává přílet holubů. Pan 
Kadlček nám také po celou dobu trpělivě odpovídal na všechny 
naše otázky. Poznali jsme, že dobří chovatelé získávají nejenom 
diplomy a poháry, ale do této práce dávají také velký kus svého 
srdce. A my jim všem přejeme hodně úspěchů! 

Mgr. Jana Pacholová a žáci II. B
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. Ekohrátky
Jako každý školní rok tak i  letos 11. května připravilo 

Ekocentrum Pantoflíček na  školním dvoře „Ekohrátky pro 
prváky“. Jedná se o přírodovědnou soutěž, kdy si žáci prvních 
tříd ověřují své znalosti o přírodě. Soutěž probíhá ve spolupráci 
s žáky z devátých ročníků, kteří mají pro své mladší spolužáky 
na stanovištích připravené otázky a úkoly. 

Nejúspěšnější soutěžící: 1. místo – Justýna Nováková 1. B,  2. 
místo – Kamila Zderčíková 1. A,    3. místo – Jakub Kolář 1. B 

. Ošetření dolněmčanské hrušky
Ve středu 13. 5. 2015 se 24 žáků naší školy spolu s vedoucí 

školního Ekocentra Pantoflíček paní učitelkou Janou Trtkovou 
přišlo podívat, jak se ošetřuje asi stoletá dolněmčanská hruška. 
Toto ošetření prováděli odborně vyškolení arboretisté, kteří 
na hrušce provedli ozdravný řez a tím ji prodlouží život. Žáci 
se pokusili toto jejich počínání zachytit na  videokameru, 
na fotoaparát a také na výkresy, ze kterých máme ve vestibulu 
naší školy malou výstavu. Žáci se díky odbornému výkladu 
dozvěděli bližší informace o  ošetření hrušky a  také díky 
pěknému počasí se jim tato akce velmi líbila.  

Mgr. jana Trtková

. Soutěž ve hře dáma 
V úterý 19. 5. odpoledne se ve třetí třídě sešli všichni, kdo 

rádi hrají deskové hry, v našem případě dámu, aby si změřili 
své síly. Samotnému soutěžnímu zápolení předcházela pečlivá 
příprava. V  hodinách pracovních činností si děti vyrobily 
hrací pole, doma nasbíraly 12 stejných vršků od  PET lahví 
a nácvik mohl začít. V den D si všichni soutěžící přivedli své 
maminky nebo tatínky a  spolu s nimi vytvořili dvojice, které 
se utkaly ve  třech kolech napínavých soubojů. Do finálového 
boje o 3. a 4. místo se probojovala Kristýnka Mitáčková, kterou 
podporoval tatínek a  Adámek Fibichr, taktéž s  tatínkem. 
O 1. a 2. místo soutěžila Terezka Jemelíková s  tatínkem proti 
Vašíku Němečkovi, kterého povzbuzovala maminka. Všech 
šestnáct soutěžních párů zůstalo až do konce fandit finalistům. 
A  jaký byl výsledek? 1. místo: Terezka Jemelíková, 2. místo: 
Vašík Němeček, 3. místo: Adámek Fibichr. Všem vítězům 
blahopřejeme. Dík patří všem zúčastněným za  čestnou hru 
a  rodičům za  podporu svých dětí. Věřím, že se všem takto 
strávené odpoledne líbilo. 

Mgr. Ludmila Beníčková  

. Výlet prvňáčků
V pondělí 25. května se žáci  1. A a 1. B vydali na společný výlet 

do Strážnice. Nejprve absolvovali plavbu lodí Amos po Baťově 

kanále s paní průvodkyní – kapitánkou a  jejím pomocníkem 
Vodníčkem. Některé  děti měly z této cesty obavu, protože se 
jednalo o  jejich první pobyt na  lodi, ale nakonec byli všichni 
naprosto nadšení. Dozvěděli se mnoho o historii Baťova kanálu, 
o vodních živočiších, rostlinách a okolní přírodě. Po vystoupení 
na  břeh jsme si dopřáli vydatnou svačinu a  přestávku 
na fotografování v přístavu a dětmi tolik očekávané nakupování 
suvenýrů. Pak už nás uvítala paní průvodkyně ve  Skanzenu, 
kde byl připraven program Abeceda řemesel.  Nejprve si děti 
mohly vyzkoušet, jak se v  minulosti stavěly z  proutí  ploty, 
poté viděly ukázku výroby topůrka na  sekeru a  hrábí ze 
dřeva,  poznávaly starobylé potřeby používané v domácnosti. 
Někteří žáci si odnesli vysoustružené dřevěné knoflíky nebo 
hoblinky od soustruhu. Také jsme ochutnávali tradiční pokrmy 
z květů bezu černého a dostali jsme lahvičku bezového sirupu 
i  s  recepturou na  jeho výrobu.  Prohlédli jsme si vodní pilu 
(katr) určenou k řezání kmenů dřeva. Na louce  vedle stavení 
si děti zazpívaly, zatancovaly a  zahrály pro ně neznámé hry. 
Dětmi velmi obdivován byl kovář, který předvedl okutí koně. 
V další chaloupce jsme viděli výrobu zvonců různých velikostí 
pro různé druhy domácích zvířat a v posledním domku byla 
ukázka klempířského řemesla. Velmi nás překvapila mrtvola 
(figurína) ležící na zemi a vyprávění, jak v minulosti pohřbívali 
mrtvé. Na závěr se děti zapsaly do pamětní knihy. 

Výlet se zdařil jistě i  díky příznivému počasí, byl to jeden 
z  mála hezkých dní mezi ostatními chladnými a  deštivými 
dny. Výletu se zúčastnili i  někteří rodiče, kterým děkujeme 
za  spolupráci při dohledu nad bezpečností dětí. Od  dětí byl 
výlet hodnocen velmi kladně, bylo slyšet pochvalné výroky, 
např. „Toto je nejlepší výlet na  celém světě.“  nebo „Toto byl 
výlet na sto jedniček s hvězdičkou.“ 

 Mgr. Blanka Spáčilová, Mgr. Kamila Pavelková

. Atletický čtyřboj
29. 5. 2015 jsme se opět účastnili atletického čtyřboje 

v Uherském Brodě. Soutěžilo se v běhu na 60m, skoku dalekém 
nebo skoku vysokém, vytrvalostním běhu a  v  hodu míčkem 
nebo vrhem koulí. V boji mezi devíti školami jsme byli schopni 
ukořistit několik krásných umístění. Mezi největší úspěchy 
patří celkové 3. místo mladších žáků (Marek Šimčík, Viktor 
Ambros, Martin Kvasnička, Lukáš Zaduban a  další 3. místo 
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starších žáků (Arnošt Mikulička, Zbyněk Krhovský, Martin 
Hlucký, Pavel Bobčík, Tomáš Stojaspal). Všem závodníkům 
děkujeme na reprezentaci školy a doufáme, že i v dalších letech 
se budou věnovat sportu. 

Mgr. Jindřich. Kvasnička

Jaro na ZUŠ 
Měsíc březen proběhl na  naší ZUŠ ve  znamení příprav 

na důležitá vystoupení žáků. Nejmladší žákyně tanečního oboru 
pod vedením p. uč. Kláry Tvrdoňové, se zúčastnily okresního 
kola taneční přehlídky v Bojkovicích. Jejich choreografie pod 
názvem Hvězdy zahájila celou taneční soutěž a  děvčata si 
přivezla velkou pochvalu a poděkování. 

V  průběhu měsíce dubna se začal připravovat výtvarný 
obor pod vedením p. uč. Aleny Růžičkové na účast ve výtvarné 
soutěži „Kniha – můj kamarád“. V  hudebním oboru jsme 
duben zahájili Kytarovým koncertem p.  uč. Marie Dufkové, 
který se konal dne 8. dubna v  odpoledních hodinách. 
Na  programu zazněly velmi krásné a  náročné skladby, 
kterými p. uč. v následujícím týdnu  ukončila svá bakalářská 
studia na  VŠMU v  Bratislavě. O  týden později se uskutečnil 
Jarní koncert žáků hudebního oboru, kde jsme mohli slyšet 
na  keyboard A. Sokolovou, A. Kadlčkovou, L. Habartu; 
na  klavír R. Marečkovou, M. Beníčkovou, M. Stojaspalovou 
a P. Beníčka; na zobcovou flétnu zahráli A. Halík, A. Hrobařová 
a  S. Šumšalová; na  kytaru A. Tomancová a  krásným zpěvem 
nás potěšila děvčata A. Kadlčková, I. Zemčíková a V. Tinková. 
Duben proběhl také ve  znamení soutěže v  hudební nauce. 
Všichni žáci, kteří navštěvují výuku hudební nauky se zapojili 
do  I. ročníku této vědomostní soutěže, kterou organizačně 
vedla p. uč. Hana Miklášová. Vyhlášení výsledků této soutěže 
proběhlo následně na  květnové dopolední Akademii, kde Ti 
nejlepší žáci obdrželi za své vědomosti drobné ceny. 

V  tomto měsíci se nám rovněž podařilo vybavit několik 
učeben hudebního oboru novým nábytkem.

Měsíc květen byl plný nejrůznějších uměleckých aktivit. 
Nejprve zavítali žáci z LDO pod vedením p. uč. Hany Staňové 
na návštěvu do místního Domu s pečovatelskou službou, aby 
opět potěšili svým dramatickým uměním místní seniory. 

V pátek 15. 5. 2015 se na ZUŠ Trhové Sviny, pobočka Nové 
Hrady, konala Mezinárodní flétnová soutěž žáků základních 
uměleckých škol. Naši ZUŠ zde reprezentovaly dvě žákyně, 
ze třídy p.  uč. Antonína Daníčka: Lucie Mikulková a  Sabina 
Šumšalová. Na  této soutěži získaly čestné uznání a  další 
zkušenosti spojené s  hrou na  flétnu a  soutěžením. Oběma 
žákyním děkujeme za reprezentaci, p. uč. A. Daníčkovi za jejich 
přípravu a p. uč. J. Hrobařové za klavírní spolupráci. 

V  pondělí 18. 5. 2015 se v  sále ZUŠ Dolní Němčí konal 
Výchovný koncert pro předškoláky z MŠ Dolní Němčí. Učitelé 
ZUŠ Antonín Daníček (flétna, trubka), Hana Miklášová 
(klavír, komorní soubor), Michaela Pavelková (kytara), Lenka 
Bednářová (elektrické klávesy) a Anna Přikrylová s dětmi ze 
ZUŠ Strání (cimbálová muzika), dětem představili nástroje, 
na které jejich žáci zahráli. Závěr patřil komornímu souboru, 
který pod vedením p. uč. Hany Miklášové ukázal dětem, jak 
mohou různé nástroje spolu hrát. Všem účinkujícím a  jejich 
pedagogům moc děkujeme za přípravu a vystoupení.

Následující den v úterý 19. 5. 2015 se uskutečnil průzkum 
hudebnosti dětí MŠ Dolní Němčí. Předškoláci byli prozkoušení 

z rytmického cítění, zpěvu, sluchu. Mnohým byla doporučena 
přípravná hudební výchova, kde mohou své schopnosti nadále 
rozvíjet a  do  budoucna se připravovat na  hru na  nástroj. 
Průzkum hudebnosti připravily v MŠ p. uč. Jarmila Hrobařová 
a Michaela Pavelková. 
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Velmi důležitou událostí v  životě naší ZUŠ je jarní 
Akademie, která se tentokrát konala ve  středu 20. 5. 2015 
a  opět se představily všechny obory naší ZUŠ i  milí hosté. 
Vystoupení v 10 hodin bylo pro žáky ZŠ a ZUŠ Dolní Němčí 
a  jejich vyučující. Odpolední vystoupení bylo pro rodiče 
a veřejnost v 16 hodin. Při obou vystoupeních byla pohodová 
atmosféra, výborné výkony žáků, které byly oceněny potleskem 
obecenstva. Vystoupili žáci hudebního oboru (komorní soubor, 
klavír, elektrické klávesy, trubka, flétna, zpěv), tanečního oboru 
(vedení p.uč. Klára Tvrdoňová – choreografie Zatančíme 
řemesla a  Amazonky) a  literárně-dramatického oboru 
(vedení p.uč. Hana Staňová – scény Záhada zmizelých lékařů 
a  O  statečném Liamovi). Výzdobu zajistil náš výtvarný obor 
pod vedením p.uč. Aleny Růžičkové.

 Z  hudebního oboru připravovali žáky tito vyučující: 
Antonín Daníček (flétna, trubka), Lenka Bednářová (EKN), 
Klára Kolajová (klavír), Hana Miklášová (komorní soubor), 
Jarmila Hrobařová (Mymoňi – klávesový kvartet a  trio) 
a  Veronika Zaorálková (zpěv). Jako hosté v  dopoledním 
programu se představily břišní tanečnice (Jana Ježková se 
svou kamarádkou). Odpolední vystoupení bylo doplněno 
CM Šáteček Dolní Němčí. Všem účinkujícím velmi děkujeme 
za předvedené výkony a jejich vyučujícím za přípravu. 

V  neděli 24. května předvedli žáci tanečního oboru 
na  pobočce ve  Strání, kde vyučuje p.  uč. Klára Tvrdoňová, 
velmi pěkné taneční pásmo na  Akademii věnované všem 
maminkám.

Ve středu 27. května se uskutečnil Absolventský a závěrečný 
koncert žáků hudebního oboru. Svá studia na  ZUŠ ukončilo 
veřejně 8 absolventů: Elektronické klávesové nástroje - Kamila 
Březinová, Karolína Březinová a Laura Machalová z pobočky 
v  Šumicích (p.  uč. Sedláčková), Michal Bahula a  Tomáš 
Daněk (p. uč. Hrobařová); Kytara – Eva Arakeljanová (p. uč. 
Černíčková), Anna Stojaspalová (p.  uč. Dufková) a  David 

Kovařík (p. uč. Pavelková). V programu jsme vyslechli velmi 
zdařilé skladby různých žánrů a  stylů v  podání jednotlivých 
sólistů a rovněž keyboardový soubor, který vede p. uč. Jarmila 
Hrobařová. Pro zpestření programu vystoupili také dva mladí 
kytaristé Ladislav Hladík a  Sabina Šumšalová, kteří zahráli 
společně melodický tanec. Závěr koncertu patřil bývalé 
absolventce naší školy Tereze Krhovské, která v  současné 
době navštěvuje 1. ročník Konzervatoře P.  J. Vejvanovského 
V  Kroměříži – obor Hra na  klavír a  v  jejím podání jsme 
vyslechli dvě náročné a citlivě zahrané klavírní skladby. 

V závěru měsíce května (29. 5.) proběhlo v Ostrožské Lhotě 
slavnostní vyhlášení výtvarné soutěže „Kniha – můj kamarád“. 
Naši žáci se velmi pěkně umístili: I.kategorie – plošné práce: 
1.místo – Vendula Jančová, ZŠ a ZUŠ Dolní Němčí; I.kategorie 
– prostorové práce: 1.místo – Natálie Zajícová, ZŠ a ZUŠ Dolní 
Němčí; II.kategorie – plošné práce: 1.místo –  Johana Rusňáková, 
ZŠ a ZUŠ Dolní Němčí; II.kategorie – prostorové práce: 2.místo 
– Veronika Martišová, ZŠ a ZUŠ Dolní Němčí, 3.místo – Tereza 
Ševčíková, ZŠ a ZUŠ Dolní Němčí, Pavel Brencus, ZŠ a ZUŠ 
Dolní Němčí; III.kategorie – plošné práce: 2.místo – Eliška 
Grebeníčková, ZŠ a  ZUŠ Dolní Němčí, Kateřina Krhovská, 
ZŠ a  ZUŠ Dolní Němčí, 3.místo – Adéla Juřenčáková, ZŠ 
a ZUŠ Dolní Němčí; III.kategorie – prostorové práce: 3.místo 
– Dominika Mančíková, ZŠ a  ZUŠ Dolní Němčí; Oceněná 
kolektivní práce: Tereza Kadlčková, Kateřina Baroňová, Sára 
Ježková, ZŠ a  ZUŠ Dolní Němčí. Velmi blahopřejeme všem 
oceněným a děkujeme p. uč. Aleně Růžičkové za pedagogické 
vedení žáků.

Mladší žáci výtvarného oboru navštívili rovněž na sklonku 
května Muzeum hraček v Dolní Němčí a tuto návštěvu spojili 
s kresbou v plenéru. 

Červen v naší ZUŠ zahájíme zápisem do všech oborů ZUŠ – 
tento zápis bude probíhat každý den v odpoledních hodinách. 
Žáci LDO prožijí společně s p. uč. Hanou Staňovou závěrečné 
soustředění ve  dnech 3. – 5. června na  chatě v  Nezdenicích. 
Rovněž starší žáci výtvarného oboru uskuteční poznávací 
výlet do Zlína, kde navštíví s p. uč. Alenou Růžičkovou v rámci 
Zlínského filmového festivalu, výstavu dětských ilustrátorů, 
filmových klapek, výstavu malíře Adolfa Borna a Orbis pictus 
play Petra Nikla. Druhý červnový týden bude patřit postupovým 
zkouškám žáků hudebního oboru a  druhá polovina měsíce 
proběhne ve znamení příprav na ukončení školního roku. 

Prožili jsme další školní rok naplněný radostí z  umělecké 
práce a těšíme se na nové společné zážitky.

Mgr. Klára Kolajová a kolektiv ZUŠ
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Z mateřské školy
Blížící se konec školního roku je v mateřské škole ve znamení 

nejrůznějších aktivit. V  dubnu jsme absolvovali výlet 
do Kovosteelu ve Starém Městě, kde pro nás organizátoři akce 
ke Dni Země připravili dopoledne plné her a soutěží zaměřené 
na  ochranu přírody – děti třídily odpad, poznávaly zvířata, 
rostliny a  plnily mnoho dalších úkolů. Také jsme se zapojili 
do akce „Uklízíme Česko“ – uklidili jsme a posbírali odpadky 
a  věci, které do  přírody nepatří na  naší zahradě a  v  blízkém 
okolí mateřské školy. S příchodem pěkného počasí jsme začali 
využívat naši nově zrekonstruovanou zahradu. Můžeme se již 
pochlubit sběrem první úrody z  našich zahrádek, na  kterých 
pěstujeme různé druhy zeleniny - ředkvičky, mrkev, cibuli, 
kopr, brambory, rajčata…. Také máme bylinkovou zahrádku, 
kde se děti seznamují s léčivými účinky různých druhů bylin.  

.  Pasování prvňáčků na čtenáře
V  úterý 9. června proběhlo v  místní knihovně   slavnostní 

pasování prvňáčků na čtenáře. Po uvítání paní knihovnicí Marií 
Milošovou  nám byli představeni král Knihomil s princeznou 
Pohádkou. Děti předvedly, že se staly opravdovými čtenáři 
– některé z  nich přečetly   část připravené   básně. Poté byly 
povolány ke  králi, aby před ním poklekly. Král Knihomil je 
svým mečem pasoval na  čtenáře a  princezna jim rozdávala 
pasovací listiny. Paní knihovnice je odměnila sladkostmi 
a průkazkami  do knihovny. Z projektu Knížka pro prvňáčka 
dostal každý žák knihu Odemyky,   zamyky od  Jiřího 
Žáčka.  Poté měly  děti možnost  rozhlédnout se po knihovně 
a vypůjčit si knihu nebo časopis podle vlastního výběru. 

Slavnostnímu pasování předcházela návštěva knihovny 
v únoru 2015, kdy se žáci dozvěděli, jak jsou knihy v knihovně 
uspořádány, označeny, jak se mají lidé ke  knihám chovat 
a  za  jakých podmínek si mohou  půjčovat  knihy a  časopisy. 
V dubnu jsme pozvali paní knihovnici na návštěvu do školy, 
kdy se zúčastnila našich hodin čtení. Jako první knihu, kterou 
zvládli prvňáčci přečíst, jsme vybrali knihu z edice První čtení 
– Kvak a Žbluňk se bojí rádi od autora Arnolda Lobela. S touto 
knihou jsme pracovali také při návštěvě paní knihovnice, kdy 
jsme kromě čtení také luštili křížovky a doplňovačky a děti si 
vyrobily vlastní knihu s  obrázky   hlavních hrdinů – žabáků 
Kvaka a Žbluňka. 

Paní Milošové tímto děkujeme za  spolupráci. Některé děti 
se s chutí začetly do půjčených nebo darovaných knih. Pevně 
věříme, že jim toto nadšení vydrží co nejdéle. 

Blanka Spáčilová, Kamila Pavelková

Letošní školní výlet směřoval do Vizovic, kde si děti prošly 
místní zámek s  poutavým vyprávěním o  životě lidí v  daleké 
minulosti. Poté děti zhlédly hranou pohádku nejenom pro 
pobavení, ale i  poučení „O  vodnících a  rusalkách“. Děti se 
dozvěděly mnoho ze života vodníků, rusalek, víl, vodních 
panen a  dalších bytostí. Vodníci jsou zvláštností slovanských 
pohádek a  děti je tak mohly více poznat. Pomocí pohádky 
se děti seznámily také s životem našich předků, dozvěděly se 
něco ze života ryb a dalších živočichů žijících u vody, poznaly 
život lidí u vody – mlynářů, rybářů a jiné, vyzkoušely si různé 
činnosti a řemesla našich předků. 

V  měsíci květnu jsme oslavili Den matek. Tak jako každý 
rok potěšily děti maminky svým vystoupením plným písní, 
básní, tanečků a  dramatizací pohádek. Poté si děti společně 
s maminkami ozdobily závěsná dřevěná srdíčka. Nechybělo ani 
tradiční představení dravců brněnské skupiny Seiferos na hřišti 
TJ Dolní Němčí, kde děti byly zábavnou formou seznámeni se 
životem dravého ptactva u nás. Další očekávanou událostí byla 
oslava Dne dětí na zahradě mateřské školy spojená s opékáním 
špekáčků, které nám jako sponzorský dar věnovala firma 
Řeznictví Antonín Kadlček, za což jim velmi děkujeme. „Děti 
hrají dětem“ je název akce, kdy děti ze třídy Sluníček zahrály pro 
děti z druhé třídy ZŠ muzikálovou pohádku Šípková Růženka 
a  veršovanou pohádku Červená Karkulka. Naopak děti ze 
základní školy pod vedením paní učitelky Jany Pacholové 
zahrály divadlo dětem z mateřské školy. Vystoupení bylo velmi 
zdařilé a  moc se nám líbilo. Na  hřišti TJ Dolní Němčí se 5. 
června uskutečnil 4. ročník fotbalového turnaje „Školka Cup“.

Za  krásného slunečného dopoledne v  úterý 9. června nás 
na naší zahradě přivítal klaun se svým zábavným programem, 
do  kterého se s  nadšením zapojily i  děti. Na  závěr přicválal 
rytíř na  koni, aby svým mečem pasoval naše předškoláky 
na  budoucí školáky. Ve  stejném týdnu proběhla sportovní 
olympiáda na krásném hřišti ZŠ, kde si děti vzájemně poměřily 
své dovednosti v atletických disciplínách. Za svou snahu byly 
děti odměněni jako opravdoví sportovci medailí a diplomem.

A co nás ještě čeká?   
Slavnostní rozloučení s našimi předškoláky, které proběhne 

23. června v obřadní místnosti OÚ Dolní Němčí za přítomnosti 
pana starosty, třídních učitelek a  rodičů dětí. Dětem bude 
předán pamětní list, pero a kniha s věnováním.

Jelikož se konec školního roku 2014/2015 nezadržitelně blíží, 
přejeme všem dětem i  rodičům radostné a  pohodové prožití 
prázdninových dnů a  děkujeme za  spolupráci a  sponzorské 
dary.

Za kolektiv mateřské školy Dana Talská

.  Motýlí zahrádka
Zajímavé a  poučné zážitky nám všem připravila motýlí 

zahrádka, v  které jsme společně s  dětmi v  naší mateřské 
škole pozorovali všechna vývojová stádia motýla BABOČKY 
BODLÁKOVÉ.
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 Uvnitř malé průhledné nádoby s  pěti housenkami jsme 
měli speciální krmení. Důležitou roli při vývoji motýla hrálo 
udržování stálé teploty, která by se měla pohybovat kolem 24°C. 
Při této teplotě trvá přeměna motýla asi 3 týdny. Jakmile dorostly 
housenky 4 - 5 cm, byly připraveny k zakuklení a musely mít 
naprostý klid. Po té housenky jakoby stáhly svrchní plášť, který 
potom i se zbytkem hlavičky odpadl. Nyní nastal správný čas 
pro přemístění speciální síťky - motýlí zahrádky, kde proběhla 
vlastní přeměna kukly v  motýla. Tato fáze trvala jen krátce 
a byla pro děti nejzajímavější. Jak krásní barevní motýli. Než 
je vypustíme na zahradě je potřeba je krmit sladkým nektarem.

Máme velkou radost, že se nám proměna podařila uskutečnit 
a  děti tak mohly z  blízka pozorovat, jaké zázraky a  úžasná 
překvapení  nám příroda poskytuje. Stačí jen mít otevřné oči, 
nastražené uši a naučit se tyto krásy vnímat a prožívat. 

Eva Válková, uč. Mš Dolní Němčí

.  Fotbalový turnaj Školka Cup
Skvělé dopoledne plné sluníčka a  zábavy a  sportu jsme si 

užili  s dětmi v pátek 5.června na hřišti TJ Dolní Němčí. Konal 
se již 4. ročník fotbalového turnaje mateřských škol za účasti 
45 hráčů z MŠ Dolní Němčí, MŠ Slavkov, MŠ Uh. Ostroh a MŠ 
Uh. Brod Olšava.

Po  zahájení turnaje se rozlosování zápasů a  řízení celého 
turnaje ujal předseda TJ Dolní Němčí pan J. Bobčík. O zpestření 
se postaraly mažoretky z  MŠ Uh. Ostroh a  maskot turnaje 
Lišák, který dohlížel na regulérnost zápasů a se kterým se hráči 
na památku vyfotili.

Malí fotbalisté přistupovali ke  každému zápasu naplno 
s vypětím všech svých sil.

Sluníčko hřálo až příliš a  tak se často museli osvěžit 
poléváním studenou vodou a  pitím. Vůbec jim to však 
nevadilo, protože šlo o sport a společnou zábavu. Za hlasitého 
povzbuzování všech kamarádů ze školky, paní učitelek, rodičů 
i ostatních návštěvníků vydrželi až do konce a po zásluze dostali 
za své snažení diplomy a drobné odměny. 

Ráda bych poděkovala všem sponzorům, kteří přispěli 
k  zajištění odměn pro malé fotbalisty - fa Kredit, Kasko, 
Formika, Smartstav, Kvark, paní Nině Lavičkové, paní Julii 
Uhrové, panu Petru Ambrosovi a zřizovateli obci Dolní Němčí.

Poděkování patří také předsedovi TJ Dolní Němčí panu J. 
Bobčíkovi, paní Zdeňce Bartošové, která po celou dobu turnaje 
zajišťovala zdravotní dozor, trenéru panu P.  Ježkovi, který se 
po celý rok našim dětem na tréninzích věnoval a také žákům 
9. třídy ZŠ ZUŠ Dolní Němčí, kteří se velmi dobře zhostili role 
rozhodčích i  role maskota Lišáka.

Snad tento ročník turnaje Školka cup není posledním 
a  podaří se nám i  nadále získat další příznivce fotbalu z  řad 

předškolních dětí a jejich rodičů, vést je k pohybu, sportování 
a přesvědčit je, že přece „zelená je tráva, fotbal to je hra … “.

Už se všichni těšíme na jubilejní 5. ročník, který by se měl 
konat opět v červnu 2016.  

Výsledky utkání:  Uh. Ostroh – Slavkov 8 : 0
   Dol. Němčí – Uh. Brod 5 : 1
   Uh. Ostroh – Uh. Brod 4 : 1
   Dol. Němčí – Slavkov 4 : 5
   Uh. Ostroh – Dol. Němčí 3 : 2
   Uh. Brod  - Slavkov 2 : 2
   Body :       Pořadí
MŠ Dolní Němčí   3 b.   3 
MŠ Uh. Ostroh    9 b.  1
MŠ Uh. Brod   1 b.  4
MŠ Slavkov  4 b.  2

Za mateřskou školu Kadlčková Eva, řed.

Oznámení pro rodiče
Mateřská škola bude o hlavních prázdninách uzavřena v době  
od 20. 7.- 14. 8. 2015. Provoz bude opět zahájen 17. 8. 2015.
                                     

   Kadlčkova Eva, řed. 

      Knihovna
        Pasování malých čtenářů
 
 Pasování prvňáčků na čtenáře knihovny jsem začala pořádat 

z  důvodu, abych ke  čtení přivedla co největší počet malých 
dětí. První pasování se v naší knihovně uskutečnilo v roce 2010 
a pak pokračovalo každý rok až doposud. Pak jsem se dověděla 
o  projektu, který každým rokem vyhlašuje Svaz knihovníků 
a  informačních pracovníků pod názvem "Už jsem čtenář - 
Knížka pro prvňáčka".  Cílem projektu je rozvoj čtenářských 
návyků žáků již od  prvního ročníku školní docházky. 
Do  projektu přihlašuje žáky prvních tříd základních škol 
veřejná knihovna ve spolupráci se školami v místě působnosti 
knihovny. Veřejná knihovna musí být institucionálním členem 
SKIP ČR. Tuto podmínku naše knihovna splňuje. 

První projekt se uskutečnil v roce 2014 a na počátku roku jsem 
děti přihlásila do  projektu podruhé. Letos jsem o  spolupráci 
požádala paní učitelky z prvních tříd Mgr. Kamilu Pavelkovou 
a  Mgr.  Blanku Spáčilovou. Obě paní učitelky mou nabídku 
přijaly. V únoru se v knihovně uskutečnila seznamovací beseda 
a  v  dubnu jsem přijala pozvání do  základní školy, kde děti 
předvedly, jak umí číst.
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Jaro v NK Dolněmčan
Poslední březnový víkend patřil tanečnímu soustředění, 

které jsme strávili v  příjemném prostředí Penzionu Žitková. 
Kromě stmelování kolektivu jsme se věnovali hlavně pilování 
jednotlivých tanečních kroků, ale i nových pěveckých pásem. 
Počasí nám přálo, a proto jsme je využili ke krátké túře po okol-
ních kopcích.

Dne 9. června se uskutečnilo již zmiňované pasování 
na čtenáře knihovny. Malí čtenáři dostali od knihovny zdarma 
dětskou knihu, čtenářský průkaz a pasovací listinu. Děti, které 
odevzdaly vyplněnou přihlášku, si mohly v  knihovně půjčit 
svoji první knížku. S pasováním pomáhala princezna Pohádka 
a král Knihomil - žáci osmé třídy Anička Stojaspalová a Ivan 
Fábry. Patří jim velký dík. 

Dětem se čas strávený v knihovně moc líbil, a proto doufám, 
že se budeme setkávat na tomto místě častěji.

  Marie Milošová - knihovnice

Letní otevírací doba od 1. 7. - 31. 8. 2015:

Pondělí, Čtvrtek:        9.00 - 11.30    12.30 - 18.00
Úterý, Středa, Pátek:            ZAVŘENO

Marie Milošová - knihovnice

Ani jsme se nenadáli a už tu byly Velikonoce, 40 dní půstu 
uteklo jak voda. 

Mládenci z krúžku při tradiční obchůzce oblévali děvčice, aby 
přes rok neuschly. Počasí sice moc nevyšlo, ale kapka slivovice 
a husle s pěknú písničkú pošmourný den zpříjemňovaly. 
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A co nás čeká dál?
“Dojděte k  nám na  besedu súsedé!”  - to je název besedy 

u cimbálu, která se konala v sobotu 20. června 2015 v Hluku 
na  Tvrzi. Zde jsme měli krátké vystoupení, na  kterém nás 
doprovázela CM Pentla z  Boršic. V  zajímavém programu 
vystoupili také pořádající FS Dolňácko z Hluku a FS Háječek 
z Ostrožské Lhoty.

Hned další týden (24. – 28. 6. 2015) budeme cestovat 
do srbské Bele Crkvi, kde se budeme účastnit Slavností květin. 
Na  zájezdu nás bude doprovázet CM Pentla. Kromě festi-
valového průvodu nás čekají dvě vystoupení pro krajany žijící 
v Srbském Banátu.

Pečení chleba – v  sobotu 11. července od  13 hodin nás 
můžete vidět doma, v  prostorách Muzea Na  Mlýně. Během 
odpoledne můžete přijít ochutnat chleba pečený ve staré peci, 
tak jak ho pékávaly naše babičky. Samozřejmě nebude chybět 
čerstvě vyškvařené sádlo ani domácí škvarky. Letos se můžete 
těšit na  bohatý doprovodný program, ve  kterém se Vám 
představí FS Dolňácko z  Hluku, DNK Dolněmčánek, DCM 
Šáteček a ženský i mužský pěvecký sbor.

Dožínky - první srpnovou neděli (2.8.2015) nás spolu 
s Dolněmčánkem můžete vidět ve Strážnickém skanzenu, kde 
po  krátkém průvodu návštěvníkům předvedeme dožínkové 
pásmo. V programu nebudou chybět ani hospodáři. Těmi pro 
tento den budou manželé Šimčíkovi.

Na akce jste srdečně zváni.

.  Nábor nových členů
Současně srdečně zveme všechny ty, kteří rádi tančí a zpívají 

na  taneční zkoušky, které probíhají každou sobotu od  19:30 
v klubovně (vchod přes zahrádku Devil music baru).

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

Dětský národopisný krúžek 
Dolněmčánek

uspořádal 12. dubna 2015 první ročník pěvecké soutěže 
"Dolněmčanská notička". Do  příprav se zapojily děti 
z Dolněmčánku i s rodiči. Do soutěže se přihlásilo přes 40 dětí 
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od  2 do  15 let z  Dolního a  Horního Němčí. Byli jsme velice 
mile překvapeni, že se přihlásilo tolik dětí, protože ve stejnou 
dobu se konala soutěž Zpěváček Uherskobrodska v Uherském 
Brodě. 

Byly vytvořeny čtyři věkové kategorie. Každý zpěváček, 
který se předvedl na  pódiu, dostal čestné uznání a  malou 
odměnu. Porota neměla rozhodování jednoduché, ale nakonec 
měly téměř všechny kategorie dvě dělená 1.-3. místa. Dokonce 
porotci udělili i cenu poroty. Porotu tvořili: Tereza Warchilová 
(předsedkyně), Martin Matuš, Jiří Borýsek, Zbyněk Macháček 
a Marie Ježková.

Předtím, než jsme se rozhodli uspořádat tak velkou akci, 
měli jsme možnost zúčastnit se pěvecké soutěže v  Horním 
Němčí, kde nás vždy mile přivítali. Chtěli jsme se jim za  to 
odvděčit a  rozhodli jsme se sami podobnou akci uspořádat. 
Nejdříve jsme museli zajistit místo, kde budeme soutěž 
pořádat. V tomto nám pomohla Obec Dolní Němčí, která nám 
bezplatně zapůjčila sál, za což jí patří dík. Dále bylo zapotřebí 
ozvučit muziku a děti. Ozvučení zajistil Svaťa Tinka. Za  jeho 
profesionální práci mu moc děkujeme! 

Vzhledem k  tomu, že bylo vytvořeno několik kategorií, 
musela mít porota přestávky pro vyhodnocení kategorie. 
V  přestávkách divákům zahrála Dětská cimbálová muzika 
Šáteček z  Dolního Němčí s  primášem Martinem Frolou. 
Představili nám písně z Dolního Němčí, Buchlovic, Kyjova aj.

Chtěla bych poděkovat dětem z  Dolněmčánku a  jejich 
rodičům za  pomoc při organizaci a  přípravách na  akci, MŠ 
Dolní Němčí a ZŠ a ZUŠ Dolní Němčí za předání informací 
o soutěži dětem a všem, kteří děti přišli podpořit při zpívání. 
Dlouhodobá příprava nakonec přinesla své ovoce, těšíme se 
na další ročníky. 

Kde nás můžete vidět v nejbližší době:
11 .07. 2015 - Pečení chleba (Dolní Němčí)
12. 09. 2015 - Slavnosti vína a otevřených památek (U. H.)    

Za Dolněmčánek, Mgr. Taťána Milošová

Půl roku v MPS Dolněmčané
Albert Einstein měl jistě pravdu a  nemýlil se v  tom, když 

objevil teorii relativity. Od  té doby, co se řídíme našim 
folklorním kalendářem, je nám jasné, že čas v mužském sboru 
asi skutečně plyne rychleji. Ještě jsme nestačili do skříně pověsit 
zimní kroje a už je tu červen a tím pádem půl roku za námi.

První akcí byl pro nás letos jak jinak než fašank, kde jsme 
při fašankové zábavě pořádané krúžkem měli na starost bufet. 
Jsme rádi, že jsme se mohli této akce zúčastnit a podpořit tak 
tuto aktivitu krúžku. Po fašanku následoval asi měsíc zkoušení 
na další velkou událost , a  to Velikonoce. Členové mužského 
sboru si velikonoční svátky skutečně užili. Všechny tři dny 
zpívání v  kostele. Na  velký pátek  zpívání při velkopátečním 
obřadu, v  sobotu zpívání se scholou na  vzkříšení a  v  neděli 
zpívání na mši z chrámovým sborem. Po svátcích jara jsme se 
už pilně věnovali zkouškám na vystoupení v Dubňanech, kam 
nás místní mužský sbor pozval na oslavu 25. roku trvání sboru. 
Za účasti dalších třinácti mužských sborů a ve velmi přátelské 
atmosféře se nám mimo jiné podařilo získat i  kontakty 
na  další zajímavé sbory, které by jsme Vám v  rámci našeho 
předhodového zpívaní v budoucnu rádi představili.

Začátek května se Dolněmčí,  mimo mistrovství světa 
v  hokeji, nesl také ve  znamení hodů. Pro mužský sbor to 
neznamenalo nic jiného než další ročník Předhodového 
zpívání. Letos tedy už pošesté k nám zamířily mužské sbory ze 
Slovácka. Byly to mužské sbory z Blatnice po Sv. Antonínkem, 
Louky,  Pohořelic a Sadů u Uh. Hradiště. Ke zdárnému průběhu 
večera přispěla, mimo cca 80 zpěváků, také cimbálová muzika 
Strýci ze Strání. Tady bych chtěl ještě jednou poděkovat 
Tetičkám, které nám pomohly s  vyzdobením sálu a  bufetem, 
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zvukařům, a také sponzorům a podporovatelům, bez kterých 
by uspořádání akce na  takovéto úrovni nebylo možné. 
Na  hodovou neděli po  zpívání v  kostele jsme vystoupili na  
vernisáži výstavy Karpaty v  Evropě, která byla umístěna celý 
květen na  prostranství před kostelem. Hody jsme zakončili 
vystoupením na  dvoře muzea Na  Mlýně v  rámci tamního 
nedělního kulturního programu.

Závěrem bych si dovolil připomenout, že stále platí pozvánka 
pro chlapy s  dobrým hlasem. Bývalí krúžkaři (nejenom)  
KDE STE???  Dveře k nám jsou stále otevřené každé pondělí 
od 19:00 hodin v současnosti ve farní dvoraně. 

Informace o sboru jsou na: 
www.facebook.com/MPSDolnemcane 

Za MPS Dolněmčané
Ing. Martin Matuš

TETIČKY 

Činnost ženského pěveckého sboru je bohatá. U žádné akce 
nemohou chybět. 

26. 4. se uskutečnil pietní akt na  hřbitově k  70. výročí 
osvobození obce u pomníku padlých z první i druhé světové 
války. Tady Tetičky zazpívaly starou píseň o loučení zraněného 
vojína s kamarády a o vzpomínce na rodný kraj. Od veřejnosti 
se nám dostalo pochvaly. 

Prvomájový jarmark v  Nivnici. I  tady Tetičky zpívaly 
v programu a hned večer zajišťovaly organizačně předhodové 
zpívání. Tímto oplácíme mužskému sboru jejich účast 
na našich akcích. 

V neděli dopoledne, na hody, v kroji do kostela a po obědě 
zpívání před farou na  výstavě „Karpaty v  Evropě“.  Ode tří 
hodin pak zpívání na Mlýně, kde probíhalo hodové odpoledne. 

Od  přátel z  Hluku jsme dostaly pozvání na  účast pouti 
do Prahy. Hlučané, Kunovjané a Skoroňáci tam měli předvádět 
Jízdu králů. Toto všecko se konalo k  výročí smrti sv. Jana 
Nepomuckého. Po  počátečních pochybách jsme nakonec 
souhlasily a  prezentovaly naši obec spolu se starostou 
a místostarostou. Podmínkou byla účast v kroji. 

V pátek ráno v 6 hodin odjezd. Dopoledne v jedenáct hodin 
už jsme byli ubytovaní a v kroji nás autobus převezl na náměstí 
před radnici, kde jsme byli přivítání paní primátorkou. 
Jezdci vyvolávali svoje zdravice. Mnohohlavý sbor zpíval 
moravské pěsničky. A šlo se do senátu, následovala prohlídka 
jednotlivých sálů. Od  senátu se šlo k  Vltavě, následovala 
projížďka v  gondolách a  převoz krojovaných na  Kampu, kde 
bylo občerstvení a zase se zpívalo. 

Pak už přechod před Arcibiskupský palác, kde jezdci 
vyvolávali zdravice a  pozvánky panu arcibiskupovi na  Jízdu 
králů. A zase zpěv. 

V 6 hodin začínala v katedrále slavnostní mše a po ní už se 
řadilo procesí krojovaných na Karlův most a pak před kostelem 
sv. Františka bylo požehnání. 

To už se setmělo a  všichni, kromě koní šli na  Vltavu, kde 
koncertovali filharmonici a  my povečeřeli. Nutno dodat, že 
veškeré občerstvení, počínaje velikým řízkem od Hlučanů při 
nástupu do  autobusu, bylo pro krojované zdarma. Uchození, 
plni dojmů, jsme odjeli na ubytovnu a odpočívat. 

V  sobotu, už bez kroje, každý měl svůj program. Večer 
v  7 hodin (po  hokeji), odjezd domů. Podopíjeli jsme zásoby 
a za výborné nálady a zpěvu jsme před půlnocí dorazili domů.    
Nohy bolet přestanou, ale dojmy nám zůstanou. 

Ale Tetičky neměly čas odpočívat. Pozvaly nás sucholožské 
Plkotnice na kosení. V 10 hodin dopoledne odjezd do Suché 
Lozi. Tam bylo připravené občerstvení v  podobě štamprle 
(bylo zima a  přeprchalo) a  chleba se sádlem a  cibulí a  šlo se 
kosit. My jsme se soutěže nezúčastnily. V poledne se vyčasilo, 
následoval oběd: výborný guláš, pivo, vdolečky, zákusky i jejich 
voda „slatina“, a  už se zpívalo. Zúčastnilo se 6 sborů. Kolem 
třetí hodiny začal fotbalový zápas a tak se akce ukončila.  

Marie Ježková

NA JAŘE PLNĚ AKTIVNÍ ZAHRÁDKÁŘI

Je známo, že na  jaře má každý zahrádkář nejvíce práce. 
Vysévání semen, předpěstování sazenic, sázení na  záhon, 
starost, aby byly rostliny zdravé a bujné, to, a ještě spousta další 
práce. I když v dnešní době si každý zeleninu a květiny radši 
koupí v obchodě, je ještě spousta aktivních zahrádkářů  u nás 
v organizaci,   i v obci. Letos nás čekají tři velké výstavy ovoce 
a  zeleniny. A  tak doufáme, že se nám podaří vypěstovat 
zajímavé plody, jak velikostí, či tvarem.

První výstavu uspořádáme v  září v  Dolním Němčí. Bude 
následovat účast na  okresní výstavě v  Uherském Hradišti. 
A  ve  dnech 1. - 4. října budeme mít svůj výstavní stánek 
na celostátní výstavě zahrádkářů Hortikomplex Olomouc.

V  dubnu jsme se pustili do  rekonstrukce kuchyně v  naší 
klubovně. Bylo odpracováno spousta brigádnických hodin, 
při vyklízení, sekání elektrických rozvodů, rozvodu kabelů, 
malování a  úklidu. Místní stolář Ludvík Bartoš nám vyrobil 
kuchyňskou linku na  míru a  výsledek je skvělý. Klubovna 
s  kuchyní nám slouží při mnoha našich akcích a  zároveň je 
využívána pro pořádání rodinných oslav. Tím je celkový dojem 
tohoto zařízení  zas o trochu lepší a příjemnější. Pro srovnáni 
nabízíme fotky - dříve a dnes.

Největší akcí zahrádkářů je každoroční Košt vína. Letos 
proběhl již 15. ročník. Konal se 16. 5. 2015. Předcházela mu 
neméně důležitá degustace a  hodnocení vín v  neděli 10. 5. 
2015. Garantem výstavy byl Ing. Pavel  Bartošek. Celkem bylo 
hodnoceno 309 vzorků, z čehož činilo bílé víno 184, červené 
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98 a  rose 27. Záštitu letošnímu koštu podalo ministerstvo 
zemědělství Ing. Mariana Jurečky. Byly oceněny nejlepší vína 
z  každé odrůdy a  nejlépe hodnocená kolekce vín místních 
vinařů. Tu nabídl Světinský Antonín GARDEN.

Na závěr bychom chtěli poděkovat všem místním, ochotným 
vinařům, bez kterých by se košt nemohl pořádat,   taky všem 
sponzorům, kteří přispěli na zdárný průběh akce. 

Všem velké dík.
Alena Angelina Světinská

Ošetření Hrušky na Kaménkách
Dalo by se říct, že Hruška na Kaménkách prošla lázeňskou 

kůrou. Viz fotografie. Jak nám omládla! Aspoň o 50 let! Stalo se 
tak ve středu 13. května 2015 za účasti bývalých a současných 
členů přírodopisného kroužku Pantoflíček a  dalších zájemců 
o  ošetření Dolněmčanské Hrušky, kterou téměř každý 
Dolněmčan vidí z balkonu. 

Ošetřit ji přijeli arboristé ze Zlína v čele s Luďkem Látalem. 
Arborista je odborník na péči o stromy. To znamená, že jeden 
arborista v sobě spojuje odborníka na obory jako je dendrologie 
(nauka o  stromech), fytopatologie,  fyziologie, mechanika, 
fyzika a  pedologie. To všechno člověk musí znát, aby věděl, 
jak strom žije a jak do něj správně zasáhnout. Arboristé, kteří 
ošetřovali naši Hrušku jsou certifikovaní. Mohou se prokázat 
certifikátem Evropský arborista (ETW). Můžeme se tedy 
spolehnout, že Hruška byla skutečně svěřena do  dobrých 
rukou. 

hruška před ošetřením

a po ošetření
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Na Hrušce byl prováděn zdravotní řez. Slovy pana arboristy 
Luďka Látala: „Zdravotní řez je zásah do  stromu, který 
ho má udržet dlouhodobě v  kondici. Provádí se například 
řezy zkřížených větví, poraněných nebo suchých větví. Je to 
nejkomplexnější z řezů.“ Tento řez by měl zkrátka zajistit, že tu 
Hruška bude stát ještě dlouho po nás.

Zatímco se arboristé věnovali Hrušce, Pantoflíčci je při 
práci bedlivě pozorovali a  zaznamenávali kresbou, fotografií 
i  videozáznamem. Není to nezajímavý pohled, pozorovat 
dva muže zavěšené v  koruně stromu  každý na  dvou lanech 
vysoko nad zemí s pilami motorovými i ručními kolem pasu, 
jak se s těmi pilami ohánějí, skáčou z větve na větev a za sebou 
nechávají strom opečovaný. 

Na Hrušce na Kaménkách toto ohánění trvalo asi tři hodiny 
a jak se po nich strom cítí? „Je to pro ni jistě mírný šok. Strom 
po  zákrokroku shromažďuje síly, aby zavalil rány a  zaplnil 
místa v  koruně, které jí přinesou nové síly z  fotosyntézy.  

MYSLIVECKÉ  
SDRUŽENÍ  LANKA

Myslivci  se tak jako každý rok věnují 
hned od  jarních  měsíců  zvelebování,  jak  
mysliveckého zařízení,  tak hlavním úkolem 
je péče o  honitbu. Musíme si svépomocí 
zajistit dostatek sena na celou zimní sezonu, 
což by si někdo myslel, že v  dnešní době 
není problém, ale není seno jako seno, takže 
máme  zájem jenom o vojtěškové seno, které 
si sami  produkujeme v areálu MS (asi máme  
tu zvěř nějakou rozmlsanou). Ono je to i tím, 
že v  posledních letech  neudeřila pořádná 
zima, což na druhou stranu vítáme všichni. 
Jádrové krmivo musíme kupovat, jelikož 
nemáme  svoje pozemky ve vlastnictví MS. 
A zřejmě by jeho výroba nebyla pro nás ani 
ekonomická. 

Nedílnou součástí  údržby honitby 
jsou i  naše myslivecká zařízení, o  které se 
musíme každoročně  starat, včetně  čištění 
,a  v  neposlední řadě i  pořádné desinfekce 
přikrmovacího zařízení. Každý druhý rok 
jezdíme  do  hor na  smrkovou tyčovinu, 
kterou potřebujeme na  různé opravy 
krmelečků,  ale  i posedů. Když už se zmiňuji 
o  posedech, tak v  brzké době  se objeví  
u  každého posedu cedulka se zákazem 
vstup. A  když už to někomu nedá, a  bude 
se snažit třeba i  ze zvědavosti tam dostat, 
tak na vlastní nebezpečí. Neodmyslitelnými 
pomocníky při našem koníčku jsou naši 
čtyřnozí kamarádi, které máme na  velmi 
solidní úrovni a  v  rámci okresu se řadíme 
mezi ty lepší, i  v  rámci různých zkoušek 
a soutěží. 

Na závěr mně dovolte, abych Vás  pozval 
na již tradiční  Červencovou noc dne 18. 7. 
2015. Pozvánka je i  na  jiném místě tohoto 
zpravodaje.

 Josef Tinka – předseda MS Lanka

Určitě jsme jí způsobili větší zásah něž kolegové posedáři.“ 
směje se arborista.

Něco teorie k  tomu, jak se cítí strom jste se měli možnost 
dozvědět týden před samotným ošetřením a  to 7. května. 
Bc.  Barbora Vojáčková, Dis. z  Mendelovy univerzity v  Brně 
nám objasnila problematiku stromu a  jeho růstu. Přiblížila 
nám životní pochody stromu, jak se voda z  půdy dostane 
až do  lísků na  vrcholu koruny, jak strom přijímá živiny, jaké 
životní fáze má strom, proč je to pro ošetřování stromu důležité 
a proč vůbec o stromy pečovat.

Na závěr je třeba dodat, že ošetření Hrušky by nebylo možné 
bez programu Zdravé stromy pro zítřek, který zajišťuje Nadace 
Partnerství, Společnost pro zahradní a krajinářskou tvorbu o.s., 
Mendelova univerzita v Brně a Lesy ČR a jak řečeno provedl jej 
odborník s mezinárodním certifikátem European Tree Worker. 
Stejně tak by nebylo možné bez podpory ze strany vedení obce  
a bez svolení společnosti Agro Okluky a.s. Těmto všem patří 
poděkování nevyjímaje všechny zúčastněné pozorovatele. 
Fotografie a záznam je přístupný na webu obce Dolní Němčí 
a ZŠ a ZUŠ Dolní Němčí. A nyní už se můžeme těšit, až bude 
ošetřena lípa u kostela. 

Pavla Mudráková



24 Dolněmčanský zpravodaj

KST Dolní Němčí
zhodnocení sezóny 2014/2015

V  prosincovém zpravodaji jsem Vás milí spoluobčané 
seznámil s výsledky našich mužstev před polovinou mistrovské 
sezóny 2014/2015. V  dubnu letošního roku přitom všechna 
mužstva ukončila i tu drmlýuhou soutěžní polovinu. Soutěžní 
ročník 2014/2015 jsme dohráli se všemi 9 mužstvy (7 
v mužských kategoriích a 2 žákovská). Dovolte mi, abych Vás 
krátce informoval, jak dopadla naše mužstva na konci tohoto 
soutěžního ročníku. 

I  přes vydařenou celou sezónu se našemu „A“ družstvu 
nepodařil návrat do 3. ligy, když v divizní soutěži s bilancí 17 
výher, 3 remíz a 2 porážek za 76 bodů skončilo na nepostupové 
2. příčce za vítězným TJ Fryšták.  Až do 20. kola soutěžního 
ročníku ztrácelo naše „A“ družstvo pouhý 1 bod za doposud 
vedoucím TJ Fryšták. Jedinou bodovou ztrátou našeho 
mužstva byly 3 remízy s  celky Orel Zlín, TJ Holešov, TJ 
Fryšták a jako jediný byl náš tým v divizní soutěži do 20. kola 
neporažen. Rozhodující bitva o  přímý postup se odehrála 
na  našich domácích stolech. Pro domácí hráče ovšem čekal 
velmi těžký úkol, neboť hostující tým po nerozhodném prvním 
vzájemném utkání ve  Fryštáku, posílil o  dalšího ligového 
hráče Jaroslava Červíka. Tato posila se také stala rozhodující 
v tomto odvetném utkání a postarala se o 3 body hostujícího 

PŘEDSTAVENÍ  DRAVCŮ  
CHOVANÝCH  V ZAJETÍ

Ve čtvrtek  dne 28. 5. 2015 se uskutečnilo setkání žáků ZŠ 
a MŠ  Dolní Němčí  na  stadionu  TJ  se  skupinou  ornitologů  
z  celé Moravy, kde byli představeny skoro všechny druhy  
dravců  sokolovitých, ale i pěvců a sov. Byl zde podán  velmi  
odborný  výklad  a  děti  je  s velkým zájmem sledovali. 

Za takové  zorganizování  celé  akce  patří  velký dík  ředitelce  
MŠ p. Evě  Kadlčkové.

Josef Tinka – místostarosta
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týmu z Fryštáku a připojila se k suverénnímu Topičovi, čímž 
se postarali o  výrazné vítězství v  poměru 3:10 z  pohledu 
domácího mužstva. Byť k postupu scházel opravdu kousíček, 
kdy postačilo neztratit body za zmíněné remízy (doma s Orlem 
Zlín a  venku s  TJ Holešov), přesto lze postup TJ Fryšták 
sportovně uznat jako zasloužený.  Naše družstvo se spoléhalo 
zejména na výborně hrajícího Karla Orlovského, který s 90 % 
úspěšností vyhraných utkání skončil v  žebříčku všech hráčů 
na 2. místě za zmíněným Topičem z TJ Fryšták. Alespoň jedno 
prvenství si naši hráči odnesli, a  to deblový pár Orlovský – 
Kubeš, který se stal nejúspěšnější čtyřhrou v  divizní soutěži. 
Za  „A“ mužstvo nastupovali dále tito hráči Dušan Kubeš – 
78,46 %, Luděk Jančář – 53,45 % a Jan Sadílek – 39,58 %.

Ve  stejné  divizní soutěži, tj. nejvyšší krajské soutěži 
Zlínského kraje, nastupovali i hráči našeho „B“ družstva mužů, 
kteří jsou tradičním účastníkem této soutěže. Oproti první 
polovině sezóny se naše družstvo posunulo v tabulce o jednu 
příčku a obsadilo v konečné tabulce pěkné 9. místo (44 bodů, 
7 výher, 1 remíza, 14 proher). V  první polovině soutěže byl 
tahounem navrátilec Pavel Daněk, který ovšem v  průběhu 
odvetných utkání odjel opět za  prací do  zahraničí. Přesto se 
našemu mužstvo podařilo uhrát cenné vítězství a  nakonec 
se vyhnulo sestupovému pásmu. Jako rozhodující se ukázala 
cenná vítězství ve  Slavičíně, v  Kunovicích a  doma se Zlínem 
„C“. Tahounem ve druhé polovině soutěže byl zejména Miroslav 
Bičan, v  uplynulé sezóně ještě věkem starší žák, který svou 
procentuelní úspěšnost vyhranných utkání zvýšil na výborných 
63,77 %, čímž si vysloužil vstupenku do „A“ mužstva pro příští 
sezónu. Dále za „B“ tým nastupovali zejména tito hráči: Martin 
Kučera – 41,67 %, Jakub Matějíček – 25 %, Zdeněk Fibichr – 
16,07 % a s méně jak 50 % odehraných utkání Pavel Daněk – 
76,92 %. 

„C“ družstvo mužů si po postupu do Krajské soutěže I. třídy 
dalo za  cíl zachovat si příslušnost ve  druhé nejvyšší krajské 
soutěži Zlínského kraje i pro příští sezónu. Po první polovině 
soutěže jim sice patřila 10. příčka, což je v blízkosti sestupového 
pásma. Ovšem ve druhé polovině přeměňovali smolné remízy 
z  první poloviny soutěže na  výhry, což je jako nováčka této 
soutěže posunulo na výbornou 6. příčku za 52 bodů, s bilancí 
8 výher, 6 remíz a  8 proher. Milým překvapením byly v  celé 
sezóně vyrovnané výkony Jana Ježka, který se stal s  69,01 % 
desátým nejlepším hráčem této soutěže. Dalšími hráči, kteří 
nastupovali za  náš „C“ tým byli Milan Ježek – 51,79 %, Jiří 
Borýsek – 45,24 %, Miroslav Bartoš – 44,30 % a s méně jak 50 % 
odehraných utkání Tomáš Čaník – 44,44 % a Jan Salát – 40 %.

V regionálních soutěžích tradičně reprezentovali náš oddíl 
celkem 4 družstva. Nejvyšší regionální soutěž – Regionální 
přebor I. třídy hrálo naše „D“ družstvo, které pomýšlelo 
na  postup do  krajské soutěže. V  konečné tabulce obsadilo 
toto mužstvo celkovou 5. příčku (53 bodů, 9 výher, 4 remízy, 
9 porážek), která však nakonec k  postupu do  vyšší soutěže 
nestačila, byť bylo díky reorganizaci krajských soutěží původní 
varianta postupu nejméně 5 mužstev. Vzhledem k sestupu KST 
Zlín „B“ z 3. ligy do divizní soutěže nakonec z Regionálního 
přeboru I. třídy zbyla pouze 4 postupová místa a náš tým smolně 
skončil na první nepostupové příčce. Naše mužstvo doplatilo 
zejména na to, že naši hráči museli zaskakovat jako náhradníci 
v  týmech „A“ až „C“. Na „D“ tým nastupovali především tito 
hráči: Tomáš Čaník – 78,85 %, Jan Salát – 54,67 %, Ondřej 
Kučera – 51,47, Miroslav Ježek – 43,18, Josef Kolísek – 42,55 %. 

Dalším mužstvem hrajícím regionální soutěž je naše „E“ 
družstvo, které udrželo v  Regionálním přeboru II. třídy 2. 

postupovou příčku (64 bodů, 13 výher, 3 remízy, 6 proher) 
a v příštím soutěžním ročníku si zahrají s našim „D“ týmem 
nejvyšší regionální soutěž (RP I. tř.). Vedoucímu mužstva 
Miroslavu Ježkovi se podařilo po  celou sezónu poskládat 
vyrovnaný tým, byť sám musel zaskakovat ve  vyšší soutěži. 
Po  celou sezónu udržovali kontakt s  vítěznými Kunovicemi 
„D“, za kterými zaostali pouze o 2 body. O jediný náš letošní 
postup se přitom postarali zejména tito hráči: Miroslav 
Ježek – 68,75 %, Dominik Pitner – 64,58 %, Josef Kolísek – 
64,47 % a  s  méně jak 50 % odehraných utkání Tomáš Čaník 
a  Antonín Uher. „F“ družstvo v  Regionálním přeboru III. 
třídy, ve kterém dostávají příležitost zejména i naši junioři, si 
oproti první polovině soutěže polepšilo na konečnou 7. příčku 
(51 bodů, 10 výher, 12 porážek). Pozitivním faktem byl návrat 
Víta Ježka, který výbornými výkony s  úspěšností 94,29 % 
přispěl k  celkovému umístění v  polovině mistrovské tabulky. 
Za  zmínku stojí, že mužstvu dle potřeby vypomáhal i  hrající 
trenér a zároveň předseda oddílu pan Jaroslav Uher (71,05 %). 
Dalšími hráči byli Dominik Polách 59,46 %, Antonín Uher – 
52,94 %, Robin Jurásek – 23,73 %, Adam Ďubašík – 16,67 %.  
„G“ družstvo obsadilo 11. příčku Regionálního přeboru V. 
třídy (48 bodů, 7 výher, 1 remíza, 18), za  které nastupovali 
především naši nadějní žáci (Adam Ďubašík, Antonín Uher, 
Robin Jurásek, Přemysl Bobčík, Adrian Uher).

Úspěšně završili sezónu naši žáci, kteří opětovně nezklamali 
v  regionální soutěži žáků, která se hraje v  posledních letech 
v  systému 3 skupin (1 až 3 liga). Starší žáci („A“ družstvo) 
ve  složení Ondřej Kučera, Adam Ďubašík, Antonín 
Uher, Robin Jurásek suverénním způsobem obhájilo titul 
regionálního přeborníka (sk. 1 liga). Titul ve sk. B (sk. 2 liga) 
se podařil i  našim mladším žákům („B“ družstvo – Přemysl 
Bobčík, Matyáš Bobčík, Adrian Uher, Martin Baroň), což je 
dvojnásobný žákovský titul našeho oddílu. Z celkového počtu 
20 žákovských mužstev v této soutěži žáků se jedná o výrazný 
úspěch obou mužstev a jsou dobrou vizitkou práce s mládeží 
našeho oddílu zejména pod vedením Jaroslava Uhra. 

Další výraznou vizitkou a  potvrzení postavení naší 
mládeže ve  Zlínském kraji bylo vystoupení našeho družstva 
starších žáků na Krajských přeborech družstev staršího žactva 
ve  Vsetíně, kde získali titul Krajského přeborníka a  zajistili 
si účast na  Mistrovství republiky družstev staršího žactva 
v Ostravě. Ani zde se naši žáci neztratili a obsadili pěkné 11. 
místo. O  tento výrazných úspěch našeho oddílu se postarali 
Miroslav Bičan, Ondřej Kučera, Antonín Uher a Robin Jurásek.  

I  když se nepodařil návrat našeho „A“ mužstva do  3. ligy, 
přesto lze sezónu považovat za  úspěšnou. Postup do  vyšší 
soutěže se podařil „E“ mužstvu, mladší i starší žáci vyhráli své 
soutěžní kategorie, jakož zmíněný titul Krajského přeborníka 
družstev staršího žactva.

Cílem pro nadcházející sezónu 2014/2015 je návrat našeho 
„A“ mužstva do 3. ligy, postavení žákovských mužstev, postup 
„D“ mužstva do  krajské soutěže a  opět vzorná reprezentace 
naší obce 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. 
za  pořízení šusťákových souprav. Zároveň děkujeme všem 
příznivcům stolního tenisu za projevenou podporu.

   
za KST Dolní Němčí, Dušan Kubeš
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Co pro nás připravují spolky 
do konce roku 2015 

11. 07.   Pečení chleba - Muzeum
18. 07.   Červencová noc – areál myslivecké chaty
26. 07.   Pouť ke sv. Anně
05. 09.   Vaření trnek – Muzeum 
18. 09. – 19. 09.  Bazárek dětského i dospělého oblečení,  
  hraček, aj. – kulturní dům
20. 09.   Výstava ovoce a zeleniny – klubovna  
  zahrádkářů
03. 10.   Zájezd na výstavu ovoce a zeleniny do  
  Olomouce
10. 10.   Divadelní představení ze Strání – Ve dvou  
  se to lépe zahne
18. 10.   Netradiční cukrárna – kulturní dům
27. 10.   Lampionový průvod
20. 11.   Výstava poštovních holubů a výroční  
  schůze – kulturní dům 
21. 11.   Divadelní představení z Kunovic – Poprask  
  v blázinci
28. 11.   Společenský večer pro seniory – kulturní  
  dům
29. 11.   Vánoční jarmark s rozsvěcováním  
  vánočního stromu 
05. 12.   Mikulášský turnaj žáků v šachu
05. 12. – 06. 12. Vánoční výstava žáků ZŠ a ZUŠ
19. 12.   Vánoční koncert – kulturní dům
20. 12.   Předvánoční koledování na Muzeu
27. 12.   Žehnání vína – kulturní dům

Jsme Vám blíž!

Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR provozuje od října

2013 v Dolním Němčí  mobilní úřadovnu. 

K dispozici jsme  vždy 1. a 3. středu v měsíci od 13:00

do 16:30 hodin v zasedací  místnosti  obecního úřadu

úřadu. 

Vyřídit  můžete:  přehled  vykázané  péče,  přehledy

OSVČ,  nový  průkaz  ZP,  benefity  VZP,  Klub  pevného

zdraví,  bezdlužnost,  podat  oznámení  pojištěnce

(registrace  na  úřadu  práce,  oznámení  důchodu,

oznámení  studia  na  středních  a  vysokých  školách,

registrace OSVČ, OBZP, přihlášení novorozence), podat

návrh na lázně, podat vyúčtování cestovních nákladů,

podat žádost o zdravotnickou pomůcku. 

Rovněž  můžete  vyplnit  přeregistrační  lístek  k naší

zdravotní pojišťovně.

Těšíme se na Vás!

Termíny mobilní úřadovny: v červenci a srpnu zavřeno

      9.   9. 2015, 23.   9. 2015
      7. 10. 2015, 21. 10. 2015
      4. 11. 2015, 18. 11. 2015
      2. 12. 2015, 16. 12. 2015
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Pronájem

Nabízíme k pronájmu  
nebytové prostory  
v Dolním Němčí. 

Plocha 
pronajímaného 

objektu je 85 m2.  
Možno využít  

jako obchod, sklad, 
služby nebo výrobnu  

pro menší firmu  
nebo živnostníka. 

Prostory k dispozici  
srpen - září 2015. 
Prohlídka možná 

kdykoliv.  

Cena dohodou. 

Tel.: 602 536 576

Ceník a podmínky pro zveřejnění inzerce v obecním 
zpravodaji od 1. 1. 2015 (ceny jsou včetně DPH)

celá stránka   - BA (180 x 265 mm) 2 500,- Kč
celá stránka   - ČB (180 x 265 mm) 1 500,- Kč
1/2 stránky    (180 x 130 mm)    750,- Kč
1/4 stránky     ( 88 x 130 mm)    380,- Kč
řádková inzerce (180 x 20 mm)    200,- Kč

Uzávěrka příštího čísla 
Zpravodaje bude 31. 8. 2015.

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

POZVÁNKA  NA  TRADIČNÍ  ČERVENCOVOU  NOC
termín konání 18. 7. 2015 ve 20.00 hodin na myslivecké chatě, 

k tanci a poslechu hraje skupina MERLIN.

VÝZVA - Vánoční jarmak 
Nabízíme našim zručným spoluobčanům možnost prodávat své 

výrobky na vánočním jarmarku při rozsvěcování vánočního stromu 
v neděli 29. 11. 2015 v odpoledních hodinách.  

Informace na obecním úřadě.

Termíny svozu plastů
 v II. pololetí 2015 bude probíhat pytlový svoz plastů  

v naší obci v následujících termínech:

21. 7., 18. 8., 15. 9., 20. 10., 24. 11., 15. 12. 
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První sv. příjímání

Periodický tisk územního samosprávného celku vydává čtvrtletně  nákladem 950 výtisků obec Dolní Němčí, Nivnická 82. Vyšlo 27. 6. 201 . Registrováno Ministerstvem kultury č. MK ČR E 13136.
• LK print, Nivnická 178, Dolní Němčí • Výroba reklamy • Laser • Velkoformátový tisk • Razítka • 3D nápisy • www.lkprint.cz •

Divadélko ke Dni matek

Pasování na školáka

Dětský den

Školka cup

Pálení čarodějnic

Dolněmčanská notička

Pasování čtenářů


