Vážení spoluobčané,
právě nám začalo léto, a to nejenom podle kalendáře, ale
i podle současného počasí. Znamená to, že své kalendáře
otočíme na opačnou stranu a rok se přelomí do své druhé
poloviny. Je to také čas, kdy vás informuji o tom, co jsme
doposud vykonali.

K létu patří v naší obci také různé akce, které pořádají místní
spolky. Pozvánky najdete uvnitř zpravodaje.
Přeji Vám všem klidné a slunečné prázdninové měsíce.
Ing. František Hajdůch, starosta obce

Provedli jsme obě plánované výsadby zeleně (bývalá skládka
zeminy v ulici Nivnické a u cyklostezky pod Baťou), v plném
proudu jsou práce v ulici Záhumenické, kde je už hotový chodník
a pracuje se na komunikaci. Práce dokončíme do poloviny
srpna. Začátkem května jsme otevřeli v hájku disckgolfové
hřiště a do prázdnin tu osadíme workoutové hřiště.
Máme už dokončeny projekty Revitalizace rybníka vedle
myslivny a druhé travnaté plochy.
Bohužel nám vázne vyřizování potřebných povolení
na stavbu lávky a komunikace v ulicích Zahradní a Na Okluku.
Věřím, že i tuto důležitou stavbu letos zvládneme.
O prázdninách nás čekají opět práce v základní škole
na rekonstrukci sociálního zařízení v pavilonu tělocvičen a ZUŠ.

Dolněmčanský zpravodaj
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Ukliďme Česko
Děkujeme všem účastníkům celorepublikové akce Ukliďme
Česko, která proběhla 22. 4. 2017, za jejichž pomoc při úklidu.
Letos byla hojná účast v počtu 54 lidí z toho 10 dětí.
Věříme, že v následujících ročnících bude účastníků přibývat
a odpadu ubývat. V naší obci je dostatek odpadkových košů,
a tak věříme, že je budou občané využívat a papíry a jiný odpad
uloží raději tam. Tímto apelujeme hlavně na rodiče, aby svým
dětem šli zářným příkladem.

Nepořádek v již uklizeném hájku
po víkendové akci naší mládeže...
2

Dolněmčanský zpravodaj

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

Výpis usnesení
52. schůze Rady obce konaná
dne 16. 3. 2017 v kanceláři obecního úřadu
Usnesení č. 52/2017/02
Rada obce Dolní Němčí schvaluje zařazení žádosti p. J. G.,
Vlčnov, o pronájem bytu v DCHB Dolní Němčí do seznamu
žadatelů.

Usnesení č. 52/2017/13
Rada obce Dolní Němčí schvaluje nominaci akce ,,Tradiční
hody s právem“ k zápisu na Seznam nemateriálních statků
tradiční lidové kultury Zlínského kraje.
Usnesení č. 52/2017/14
Rada obce Dolní Němčí schvaluje výpůjčku prostor Muzea
Na Mlýně 16.12.2017 Národopisnému krúžku Dolněmčan z.s.
na 16. 12. 2017 k uspořádání Vánočního koledování.
Usnesení č. 52/2017/15
Rada obce Dolní Němčí schvaluje Vánoční koncert DH
Dolněmčanka dne 17. 12. 2017.

Usnesení č. 52/2017/03
Rada obce Dolní Němčí schvaluje zařazení žádosti p. Ing. J. K.,
Uh. Brod, o pronájem bytu v DCHB Dolní Němčí do seznamu
žadatelů.

Usnesení č. 52/2017/16
Rada obce Dolní Němčí schvaluje rozdělení finančních
prostředků z rozpočtu obce na rok 2017 dle přílohy.

Usnesení č. 52/2017/04
Rada obce Dolní Němčí schvaluje zařazení žádosti p. J. D., Dolní
Němčí, o pronájem bytu v DCHB Dolní Němčí do seznamu
žadatelů.

Usnesení č. 52/2017/17
Rada obce Dolní Němčí schvaluje žádost Vojensko –
historického klubu Východní fronta, Strání o finanční podporu
5000,- Kč na akci průjezd a ukázku historických vozidel v naší
obcí dne 28. 4. 2017.

Usnesení č. 52/2017/05
Rada obce Dolní Němčí schvaluje zařazení žádosti
od Nedoslýchaví Slovácko z.s., o poskytnutí veřejné finanční
podpory z rozpočtu obce na rok 2017, do seznamu žadatelů.
Usnesení č. 52/2017/06
Rada obce Dolní Němčí schvaluje zařazení žádosti od dechové
hudby Dolněmčanka, o poskytnutí veřejné finanční podpory
z rozpočtu obce na rok 2017, do seznamu žadatelů.

Usnesení č. 52/2017/18
Rada obce Dolní Němčí doporučuje ZO ponechat prodejní cenu
za pozemek p.č. 1066/86 p. J.T. ve výši, jak byla odsouhlasena
na Zastupitelstvu obce dne 8. 3. 2017.
Usnesení č. 52/2017/19
Rada obce Dolní Němčí schvaluje zařazení žádosti p. A.
L., Dolní Němčí, o pronájem bytu v DCHB Dolní Němčí
do seznamu žadatelů.

Usnesení č. 52/2017/07
Rada obce Dolní Němčí schvaluje výpůjčku Kulturního domu
a změnu termínu na uspořádání Rodičovského plesu dne
13. 1. 2018.

Usnesení č. 52/2017/20
Rada obce Dolní Němčí schvaluje přidělení bytu č. 311 v DCHB
Dolní Němčí pí. A. L., Dolní Němčí od 20. 3. 2017.

Usnesení č. 52/2017/08
Rada obce Dolní Němčí schvaluje účetní závěrku ZŠ a ZUŠ
Dolní Němčí za rok 2016 a rozdělení HV: 60.000,- Kč
do rezervního fondu a 47.447,70 Kč do fondu odměn.

Usnesení č. 52/2017/21
Rada obce Dolní Němčí schvaluje Smlouvu o podmínkách
napojení, o spolupráci a součinnosti při realizaci plynárenského
zařízení v ulici Vinohradská a o smlouvě budoucí nájemní
s firmou GasNet, s.r.o., Ústí nad Labem.

Usnesení č. 52/2017/09
Rada obce Dolní Němčí schvaluje účetní závěrku MŠ Dolní
Němčí za rok 2016 a rozdělení HV následovně: 20.000,- Kč
do rezervního fondu a 27.714,35 Kč do fondu odměn.
Usnesení č. 52/2017/10
Rada obce Dolní Němčí schvaluje pronájem restaurace Rozkvět
na dobu od 1. 7. 2017 do 30. 6. 2022 p. P. T., Uh. Hradiště.
Usnesení č. 52/2017/11
Rada obce Dolní Němčí schvaluje ukončení nájemní smlouvy
v domě č. 96 na parkování vozidla p. L. K., Dolní Němčí,
z důvodu havarijního stavu budovy ke dni 31. 5. 2017.
Usnesení č. 52/2017/12
Rada obce Dolní Němčí schvaluje pronájem kulturního domu
k pořádání hodové zábavy ve dnech 6. 5. 2017 a 7. 5. 2017
p. P. Š., Dolní Němčí a p. J. N., Strání.
Dolněmčanský zpravodaj

Usnesení č. 52/2017/22
Rada obce Dolní Němčí schvaluje příkazní smlouvu s firmou
Arvita P s.r.o., Otrokovice na realizaci prvků ÚSES v k.ú. Dolní
Němčí.
Usnesení č. 52/2017/23
Rada obce Dolní Němčí schvaluje smlouvu o dílo s MAS
Východní Slovácko, z.s., Suchá Loz na zpracování žádosti
o dotaci do OPŽP.
Usnesení č. 52/2017/24
Rada obce Dolní Němčí schvaluje cenovou nabídku
na projektovou dokumentaci ,,Vodní nádrž u hřiště“ od firmy
KLASIK – stavební společnost s.r.o., Přerov
Usnesení č. 52/2017/25
Rada obce Dolní Němčí schvaluje smlouvu mezi obcí Dolní
Němčí a Povodím Moravy s.p, Brno k realizaci prvků ÚSES
v LBK 3.
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Výpis usnesení
53. schůze Rady obce konaná
dne 5. 4. 2017 v kanceláři obecního úřadu

Usnesení č. 53/2017/15
Rada obce Dolní Němčí schvaluje úpravu rozpočtu na rok 2017
č. 1.

Usnesení č. 53/2017/02
Rada obce Dolní Němčí schvaluje zařazení žádosti p. J. M. Uh.
Brod, o pronájem bytu v DCHB D. Němčí do seznamu žadatelů.

Usnesení č. 53/2017/16
Rada obce Dolní Němčí schvaluje vyhlášení výběrového řízení
na opravu místní komunikace v ul. Zahumenické.

Usnesení č. 53/2017/03
Rada obce Dolní Němčí schvaluje zařazení žádosti p. L. M.,
Uh. Brod, o pronájem bytu v DCHB Dolní Němčí do seznamu
žadatelů.

Usnesení č. 53/2017/17
Rada obce Dolní Němčí schvaluje finanční dar ve výši 6.000,- Kč
Římskokatolické farnosti na Dětský den 10. 6. 2017 a souhlasí
s uzavřením ul. Na Okluku a ul. Příční.

Usnesení č. 53/2017/04
Rada obce Dolní Němčí schvaluje zařazení žádosti p. V. H.,
Drslavice, o pronájem bytu v DCHB Dolní Němčí do seznamu
žadatelů.

Výpis usnesení
54. schůze Rady obce konaná
dne 27. 4. 2017 v kanceláři obecního úřadu

Usnesení č. 53/2017/05
Rada obce Dolní Němčí schvaluje žádost Českého svazu
včelařů z.s., ZO Nivnice, o poskytnutí veřejné finanční podpory
z rozpočtu obce DN na rok 2017, ve výši 8.000,- Kč.

Usnesení č. 54/2017/02
Rada obce Dolní Němčí schvaluje zařazení žádosti p. J. J.,
Újezdec u Luhačovic,o pronájem bytu v DCHB Dolní Němčí
do seznamu žadatelů.

Usnesení č. 53/2017/06
Rada obce Dolní Němčí schvaluje žádost ZO ČSOP 63/02
Pantoflíček Slavkov, pobočný spolek, o poskytnutí VFP
z rozpočtu obce na rok 2017, ve výši 10.000,- Kč.

Usnesení č. 54/2017/03
Rada obce Dolní Němčí schvaluje zařazení žádosti p. S.
P., Uherský Brod, o pronájem bytu v DCHB Dolní Němčí
do seznamu žadatelů.

Usnesení č. 53/2017/07
Rada obce Dolní Němčí schvaluje žádost ZO ČSOP Buchlovice,
o poskytnutí daru z rozpočtu obce Dolní Němčí na rok 2017,
ve výši 1.000,- Kč.

Usnesení č. 54/2017/04
Rada obce Dolní Němčí schvaluje zařazení žádosti p. S. S.,
Havřice, o pronájem bytu v DCHB Dolní Němčí do seznamu
žadatelů.

Usnesení č. 53/2017/08
Rada obce Dolní Němčí schvaluje smlouvu o udělení souhlasu
k provedení stavby, Hlavní polní cesta C15 vč. svodného
příkopu SP7, v k. ú. Dolní Němčí, mezi obcí Dolní Němčí
a Státním pozemkovým úřadem, Pobočka Uh. Hradiště,
Protzkarova 1180, Uh. Hradiště.

Usnesení č. 54/2017/05
Rada obce Dolní Němčí projednala závěrečný účet obce za rok
2016 vč. Zprávy č. 182/2016/IAK o výsledku přezkoumání
hospodaření obce Dolní Němčí za rok 2016 a doporučuje ZO
ke schválení.

Usnesení č. 53/2017/09
Rada obce Dolní Němčí schvaluje výpověď nájemní smlouvy
části pozemku p.č. 2280/1 od p. J. D., Dolní Němčí k 30. 4. 2017

Usnesení č. 54/2017/06
Rada obce Dolní Němčí projednala účetní závěrku obce Dolní
Němčí za rok 2016 (Inventarizační zpráva, Rozvaha, Výkaz
zisku a ztrát, Příloha) a doporučuje ZO ke schválení.

Usnesení č. 53/2017/10
Rada obce Dolní Němčí schvaluje výroční zprávu o poskytnutí
informací za rok 2016.

Usnesení č. 54/2017/07
Rada obce Dolní Němčí schvaluje uzavření MŠ Dolní Němčí
v době hlavních prázdnin od 17. 7. 2017 do 11. 8. 2017.

Usnesení č. 53/2017/11
Rada obce Dolní Němčí schvaluje smlouvy o právu provést
stavbu ,,Místní komunikace Na Okluku Dolní Němčí“ s p. F. S.,
Dolní Němčí, p. M. K., Dolní Němčí, p. M. a p. M. K., D.N..

Usnesení č. 54/2017/08
Rada obce Dolní Němčí schvaluje nájemní smlouvu a smlouvu
o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti na potoce Okluky
v ulici Zahradní s Povodím Moravy, s.p., Brno.

Usnesení č. 53/2017/12
Rada obce Dolní Němčí schvaluje dohodu s Povodím Moravy
s.p. o podmínkách realizace stavby ,,Místní komunikace
Na Okluku Dolní Němčí“.

Usnesení č. 54/2017/09
Rada obce Dolní Němčí schvaluje zprávu o provedení inventur
obecního majetku za r. 2016.

Usnesení č. 53/2017/14
Rada obce Dolní Němčí schvaluje vyvěšení záměrů na směny
pozemků na p. č. 3016 – 635 m2, p.č. 3055 – 667 m2, p. č.
2812 – 1109 m2, p. č. 2814 – 444 m2, p. č. 3801 – 702 m2, p. č.
3794 – 608 m2, p. č. 3793 - část pozemku v k. ú. Dolní Němčí.
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Usnesení č. 54/2017/10
Rada obce Dolní Němčí schvaluje likvidační komisi ve složení:
Josef Tinka, František Šrámek, Miroslav Zimčík na likvidaci
majetku obce z inventur v roce 2016. Na základě provedených
inventur schvaluje vyřazení majetku obce.
Dolněmčanský zpravodaj

Usnesení č. 54/2017/11
Rada obce Dolní Němčí schvaluje smlouvu o smlouvě budoucí
o zřízení věcného břemene pro umístění sloupu NN v ulici
Polní, s E.ON Distribuce, a.s., České Budějovice.
Usnesení č. 54/2017/13
Rada obce Dolní Němčí schvaluje Dodatek č. 1 ke smlouvě
o právu provést změnu stavby „Silnice II/498 Dolní Němčí –
Slavkov“ s ŘSZK, p.o., IČ: 70934860, Zlín.
Usnesení č. 54/2017/14
Rada obce Dolní Němčí schvaluje nájemní smlouvu s paní P. T.,
Uh. Hradiště na pronájem restaurace Rozkvět od 1. 7. 2017
do 30. 6. 2022.
Usnesení č. 54/2017/15
Rada obce Dolní Němčí schvaluje výsledek výběrového řízení
na akci „Místní komunikace ulice Záhumenická, Dolní Němčí“
a pověřuje starostu a místostarostu podpisem smlouvy
o dílo s firmou SVS – CORRECT, spol. s r.o., Bílovice.
Usnesení č. 54/2017/16
Rada obce Dolní Němčí schvaluje nabídku firmy Enuma Elis
s.r.o., Praha na vybudování workoutového hřiště v hájku.
Usnesení č. 54/2017/17
Rada obce Dolní Němčí schvaluje smlouvu o zajištění přeložky
plynárenského zařízení v ulici Zahradní a úhradě nákladů s ní
spojených s firmou Gasnet, s.r.o., Ústí nad Labem.
Usnesení č. 54/2017/18
Rada obce Dolní Němčí schvaluje žádost Dětského
národopisného krúžku Dolněmčánek, o poskytnutí daru
z rozpočtu obce Dolní Němčí na rok 2017 ve výši 5.000,- Kč
na pořádání akce Dolněmčanský slavíček.
Usnesení č. 54/2017/19
Rada obce Dolní Němčí schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě
o zřízení věcného břemene na přeložce plynovodu přes potok
Okluky v ulici Zahradní, s firmou Gasnet, s.r.o., Ústí nad
Labem.

pozemků p. č. st 1202/1 a p.č. 4170 p. P. Z., Dolní Němčí
za cenu dle znaleckého posudku.
Usnesení č. 55/2017/08
Rada obce Dolní Němčí doporučuje ZO schválit kupní smlouvu
na vzájemný prodej a nákup pozemků p. č. 3427/2, 3428/2
vzniklých dle GP 1236-166/2017 z 28. 4. 2017 a p. č. 3016 v k.ú.
Dolní Němčí mezi obcí Dolní Němčí, p. T. M., bytem DN, p. T.
K. a p. M. K., bytem DN.
Usnesení č. 55/2017/09
Rada obce Dolní Němčí doporučuje ZO schválit kupní
smlouvu na vzájemný prodej a nákup pozemků p. č. 3794/2,
3793/2, 3789/2 a 3790/2 v k.ú. Dolní Němčí vzniklých dle GP
1239-178/2017 z 10. 5. 2017 mezi obcí Dolní Němčí, Ing. T. S.
a Ing. M. S., Dolní Němčí, p. M. P., DN, p. J. P., p. L. N., DN,
p. L. P., DN, p. V. P., UH a p. M.T., UH.
Usnesení č. 55/2017/10
Rada obce Dolní Němčí doporučuje ZO schválit kupní smlouvu
na vzájemný prodej a nákup pozemků p. č. 3739, 4068, 2812,
2814, 3801 a 1066/55 v k.ú. Dolní Němčí mezi obcí Dolní
Němčí, p. F. S., Dolní Němčí a p. J. T., Dolní Němčí.
Usnesení č. 55/2017/11
Rada obce Dolní Němčí schvaluje finanční příspěvek ve výši
5.000,- Kč p. A. S., D. N., na část. úhradu nákladů šachového
turnaje a výpůjčku KD k uspořádání šachového turnaje 27. 5.
2017.
Usnesení č. 55/2017/12
Rada obce Dolní Němčí schvaluje upravenou nabídku od firmy
Enuma Elis s.r.o, Praha na vybudování workoutového hřiště
v hájku ve výši 213.590,- Kč + DPH.
Usnesení č. 55/2017/13
Rada obce Dolní Němčí schvaluje program 14. zasedání
zastupitelstva obce 1. 6. 2017.
Usnesení č. 55/2017/14
Rada obce Dolní Němčí schvaluje vyhlášení výběrového řízení
na revitalizaci rybníka u hřiště.

Výpis usnesení
55. schůze Rady obce konaná
dne 15. 5. 2017 v kanceláři obecního úřadu

Usnesení č. 55/2017/15
Rada obce Dolní Němčí schvaluje finanční příspěvek na
,,Slavnosti na Velké Javořině 2017“ ve výši 7000,- Kč.

Usnesení č. 55/2017/02
Rada obce Dolní Němčí schvaluje žádost ZO ČSOP Buchlovice,
o poskytnutí daru z rozpočtu obce Dolní Němčí na rok 2017
ve výši 1000,-Kč.

Usnesení č. 55/2017/16
Rada obce Dolní Němčí schvaluje zařazení žádosti p. M. U.,
o pronájem obecního bytu v D. Němčí do seznamu žadatelů.

Usnesení č. 55/2017/04
Rada obce Dolní Němčí schvaluje smlouvu o právu provést
stavbu a smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti
s Povodím Moravy, s.p. Brno na polní cestě C 15.

Usnesení č. 55/2017/17
Rada obce Dolní Němčí schvaluje prodloužení nájemní
smlouvy na byt č. 15, p. V. B. Dolní Němčí od 1. 8. 2017
do 31. 7. 2019.

Usnesení č. 55/2017/05
Rada obce Dolní Němčí schvaluje vyvěšení záměru na prodej
části pozemku p. č. 777/80.

Usnesení č. 55/2017/18
Rada obce Dolní Němčí schvaluje zařazení žádosti pí. H. P.,
Uh. Brod, o pronájem bytu v DCHB Dolní Němčí do seznamu
žadatelů.

Usnesení č. 55/2017/07
Rada obce Dolní Němčí doporučuje ZO schválit prodej

Usnesení č. 55/2017/19
Rada obce Dolní Němčí schvaluje vyhlášení výběrové řízení

Dolněmčanský zpravodaj
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na rekonstrukci sociálního zařízení v pavilonu mimoškolní
výchovy ZŠ a ZUŠ Dolní Němčí.
Usnesení č. 55/2017/20
Rada obce Dolní Němčí schvaluje cenovou nabídku
na aktualizaci HW a SW na obecním úřadě od firmy
Administrátoři.cz s.r.o., Uherské Hradiště ve výši 79.552,- Kč
+ DPH.
Výpis usnesení
56. schůze Rady obce konaná
dne 1. 6. 2017 v kanceláři obecního úřadu
Usnesení č. 56/2017/02
Rada obce Dolní Němčí schvaluje dohodu o budoucím převzetí
objektů společných zařízení KPÚ Dolní Němčí, „Vodní nádrž
VN 1 Louky k. ú. Dolní Němčí“ s SPÚ, Praha 3.
Usnesení č. 56/2017/03
Rada obce Dolní Němčí schvaluje smlouvu o přeložce zařízení
distribuční soustavy číslo 13008801 mezi obcí Dolní Němčí
a E.ON Distribuce, a.s.,, České Budějovice.
Usnesení č. 56/2017/04
Rada obce Dolní Němčí schvaluje povolení sjezdu ke stavbě
na Výsluní II, manželům M. K., Nivnice a E. K., Slavkov.
E.ON Česká republika, s.r.o. – UPOZORNĚNÍ
Kdo z občanů chce dostávat informace o bezproudí,
musí se přihlásit na www.eon.cz k zasílání informací.
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Statistika obyvatel za rok 2016
Počet obyvatel k 31. 12. 2016 byl 2996, z toho 28 cizinců.
Počet narození: 20 - chlapců 9 a dívek 11.
Počet úmrtí:
34 - mužů 18, žen 16.
Počet osob:
přistěhovaných: 28, odstěhovaných: 48.
Nejstarší žena v naší obci letos oslaví 96, nejstarší muž 92 let.
Četnost jmen:
Marie
182		
Ludmila
93		
Jana 		
58		
Četnost příjmení:
Kadlčkovi
220
Stojaspalovi 115
Ježkovi
86
Zimčíkovi
78

Antonín
Josef
Petr 		

99
96
77

Františka Tinková

Pozvánka na připravované akce červenec – září 2017
1. 7. 2017
22. 7. 2017
23. 7. 2017
30. 7. 2017
		
19. 8. 2017
26. 8. 2017
2. 9. 2017
9. -10. 9. 2017
24. 9. 2017

Pečení chleba – Muzeum Na Mlýně
Červencová noc - areál myslivecké chaty
Pouť ke svaté Anně
Slavnosti bratrství Čechů a Slováků
na Velké Javořině
Dožínky
Aranžovací kurz - ČZS
Vaření trnek – Muzeum Na Mlýně
Slovácké slavnosti vína a otevřených památek
Výstava ovoce a zeleniny - ČZS

Dolněmčanský zpravodaj

ZŠ a ZUŠ
Vážení rodiče a přátelé školy,
necelý měsíc nás dělí od konce školního roku 2016/2017. Je to
tradičně období, kdy všichni žáci píší závěrečné práce téměř ze
všech předmětů, deváťáci mají za sebou velmi úspěšné přijímací
zkoušky na střední školy, před sebou obhajobu absolventských
prací. I v našem vzdělávacím ústavu proběhlo celostátní
testování 5. a 9. tříd, zápis do 1. třídy, Den dětí i tolik očekávané
výlety. Základní umělecká škola připravila akademii, zápis
do hudebního, tanečního, výtvarného i literárně-dramatického
oboru, postupové zkoušky, hudební besídky i závěrečný
koncert. K závěru školního roku patří neodmyslitelně také
den mimořádných událostí, atletická olympiáda I. a II. stupně,
mezitřídní turnaj v kopané i triatlonová soutěž Železný žák.
O prázdninách budeme pokračovat v generální rekonstrukci
sociálního zařízení, tentokrát v pavilonu mimoškolní výchovy
a bazénu.
Přinášíme vám novinku v podobě sledování videokanálu
youtube naší školy, kde budete moci sledovat přímé přenosy
a záznamy z různých soutěží, zápisů do školy, akademií,
sportovních utkání a výstav jak ze zš, tak i zuš. Veškeré další
informace budeme umísťovat přímo na kanál youtube.
Děkuji za spolupráci a podporu a přeji všem zaměstnancům
školy, sdružení rodičů, školské radě, sponzorům i vedení obce
Dolní Němčí příjemné prožití dovolených.
Mgr. Milan Kvasnička
ředitel školy

. Přehled studijních a učebních oborů našich deváťáků

Ve školním roce 2016/17 si podalo přihlášky na střední školy
43 žáků devátých tříd. Všichni žáci byli přijati v prvním kole
přijímacího řízení. Na gymnázia a střední školy s maturitou
bylo přijato 35 žáků, na tříleté učební obory 8 žáků.
Gymnázia - 9 (Uh. Hradiště – 5, Uh. Brod - 2, St. Město 1, Praha – 1), střední umělecké školy – 3 (Strážnice), střední
odborná škola – 1 (Uh. Brod), střední průmyslové školy – 8
(Uh. Brod – 7, Hranice – 1), střední zdravotnická škola – 2
(Uh. Hradiště), střední lesnická škola - 1 (Hranice), obchodní
akademie - 4 (Uh. Hradiště), střední veřejnosprávní činnost
– 2 (Uh. Brod – 1, Zlín – 1), střední škola hotelová - 3 (Uh.
Hradiště), střední škola pedagogická -2 (Zlín).
Tříleté učební obory: kuchař-číšník – 1 (Luhačovice), strojní
mechanik - 1 (Uh. Hradiště – 1), nástrojař – 1 (Uh. Brod),
elektrikář – 1 (Uh. Hradiště), ošetřovatel – 1 (Zlín), kadeřnice
– 1 (Vizovice), cukrářka – 2 (Bzenec)
Mgr. Jana Stojaspalová (výchovný poradce)

. Baťův kanál

27. 5. ráno v 8:45 jsme měli sraz s turisťákem u nádraží ČD
v Uherském Brodě. V 9:00 jsme vyrazili vlakem do Veselí nad
Moravou. Tam jsme vystoupili a dali jsme si naproti nádraží
vynikající zmrzlinu. Procházeli jsme parkem a šli jsme podél
řeky Moravy do Vnorov. Došli jsme k Baťově kanálu a zde si dali
pauzu a opekli jsme si špekáčky. Následovala plavba po Baťově
kanálu zpátky do Veselí nad Moravou. Někteří z nás zkusili
loď i řídit a někdo se trefil i do břehu. Zde jsme vystoupili a šli
jsme na nádraží, kde jsme si dali ledovou tříšť a zmrzlinu a jeli
vlakem do Uherského Hradiště. Pak jsme přestoupili na vlak
do Uherského Brodu.
Cesta se nám velmi líbila a užili jsme si to.
Antonín Mandík 8. B
Dolněmčanský zpravodaj

. Nezdenice

Ve dnech 22. 5. až 24. 5. přestěhovali žáci IV. A školu
do přírody. Odjeli na výukový pobyt na chatu do Nezdenic.
V krásném prostředí lesíka se odehrávala výuka zážitkovou
formou. Děti soutěžily, sportovaly, spolupracovaly, učily se
zodpovědnosti a samostatnosti. Zvládli jsme i turistický výšlap
k lomu Modrá voda a stezku odvahy. Na závěr pobytu přijeli
na chatu i rodiče, se kterými jsme strávili příjemné odpoledne.
Žáci IV. A a třídní učitelka Jana Staňová děkují všem rodičům,
kteří pomáhali při přípravě pobytu různými sponzorskými
dary a s odvozem batohů. Poděkování patří i všem rodinným
příslušníkům, kteří si udělali čas a přijeli za námi do Nezdenic.
Jana Staňová
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. Atletická olympiáda I. stupně

Dne 19. 5. 2017 se žáci naší školy zúčastnili atletické
olympiády 1. stupně v Uherském Hradišti. Naši mladší žáci
a žákyně (1. - 3. ročník) a starší žáci a žákyně (4. - 5. ročník)
soutěžili v disciplínách sprint na 50 m, hod kriketovým
míčkem, skok do dálky s rozběhem, běh na 600m a štafetový
běh 4x 60m. Naši školu reprezentovali v mladší kategorii
Simona Zimčíková, Lucie Zimčíková, Alžběta Tomancová,
Nicol Horáková, Michael Kočí, David Tilchert, Kristián Miloš,
Jakub Hybler a ve starší kategorii Tereza Jemelíková, Iva
Zelinková, Johana Šídlová, Jan Klabačka, Radim Kroča, Pham
Hong a Štěpán Fibichr. Za krásného počasí si pro 3. místo
na 50 m. doběhla Simona Zimčíková.

. Javořina 2017

Dne 23. května se třídy 8. A a 8. B vydaly na tradiční
pochod, na nejvyšší horu v našem blízkém okolí, na vrchol
Velké Javořiny. Autobusem jsme přijeli na Hrabinu a odtud již
pěšky, hezky po svých, směr Kamenná bouda a pak po červené
turistické značce na vrchol. Těch necelých 8 km nám trvalo asi
2,5 hodiny. Cesta byla místy velmi zničená od lesníků těžících
dřevo. Nádherná příroda a zejména horní zóna, kde si příroda
žije jen svým životem, nám bylo odměnou za vynaloženou
energii. Po osvěžení na Holubyho chatě jsme pak po příkré
cestě putovali do Květné na autobus. Tady nás několikrát
vystrašilo bouření v blízkém okolí a protože jsme "valili" dolů
z kopce rychlým tempem, bolely nás pak řádně nohy a „celý
člověk". Sluší se pogratulovat všem zúčastněným, ale zejména
těm, kteří byli na vrcholu poprvé, přestože máme toto krásné
místo hned za rohem.
Mgr. Petr Kuřina
Jsem rád, že i když ostatní nedosáhli na stupně vítězů, tak jim
to na dobré náladě cestou zpátky neubralo!!! Všem děkujeme
za jejich účast a těšíme se na další sportovní akce.
Mgr. Igor Hrdlík

. Den s lesy

19. května jsme byli 6. A a 6. B na Dnu s lesy. Měli jsme sraz
v sedm hodin ráno před školou.
První jsme jeli do lesa, kde nám řekli něco o lese, např. jak se
sadí stromy a jak se leze na strom. Pak jsme jeli do expozice Živá
voda, kde byl tunel v rybníku a šli jsme do skanzenu Modrá,
kde jsme měli možnost si něco koupit, opéct si špekáček, jít
na rozhlednu a dozvědět se něco o medu. Nakonec proběhlo
losování, kde vyhlásili vítěze, který vyhrál cenu např. plyšáka,
bublifuk, nebo tričko. Pak už jsme museli jet a ještě jsme dostali
pexeso, tatranku a lipo.
8
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Líbilo se mi všechno, ale nejvíc asi rozhledna a skanzen.
Adéla Supová 6. B.

. Čarodějnice a příroda

Dne 28. 4. byla naše první třída plná čarodějů a čarodějnic.
Děti se těšily na soutěž, kterou pro ně připravili starší kamarádi –
členové Týmu pro přírodní budoucnost pod vedením Ing. Pavly
Mudrákové a Ekocentrum Pantoflíček. Malí kouzelníci
rozeznávali po čichu koření, přemýšleli, ze kterých přírodnin
by vyčarovali chléb, a poznávali léčivé byliny. V hodině
matematiky vypočítali, co vzniká v kotli staré čarodějnice,
a v českém jazyce kouzlili s verši a rýmy, které se ztratily
z básničky. V tento den jsme nezapomněli ani na pohádky.
Četli jsme z knížky od Lenky Rožnovské Škola pohádkového
kouzlení a všem se také líbila pohádka Zachráněné stromy
od spisovatelky Zuzany Pospíšilové. Velkým překvapením byla
pro prvňáčky i ukázka, jak nám vyrůstají stromečky, které jsme
zasadili na podzim ze semínek hrušní. Už se všichni těšíme, až
začneme přesazovat. Tento školní den jsme měli v plánu prožít
hlavně v přírodě a bylo nám i trochu líto, že pršelo. Ale malí
čarodějové a čarodějnice dokázali vykouzlit hezký den i v naší
škole. Děkujeme také paní Mudrákové a všem členům jejího
kroužku za pomoc a spolupráci s prvňáčky.
Mgr. Jana Pacholová

Dolněmčanský zpravodaj

. Den Země

Dne 24. 4. 2017 jsme se všichni připojili k akci Ukliďme
Česko. Žáci část dne věnovali výuce a pak se rozdělili
na skupiny. V pracovním oblečení a s pomůckami, které jsme
dostali od pracovníků Obecního úřadu v Dolním Němčí,
jsme začali uklízet. Pracovali jsme na několika místech v obci.
Sbírali jsme odpadky, hrabali trávníky, zametali a pleli záhony.
Naší zásluhou je hezčí okolí rybníku, restaurace, nákupního
střediska, dětského hřiště u požární zbrojnice, hájku, prostory
kolem garáží u školního hřiště, parku u hřbitova a jsou vyčištěny
i břehy potoka Okluky. Tato akce určitě přispěla k tomu, že si
budeme více vážit a udržovat čisté prostředí, ve kterém žijeme.
Děkujeme za spolupráci p. místostarostovi J. Tinkovi.
Mgr. Ľubica Ježková
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. Exkurze do Vídně

V pondělí 10. dubna jsme navštívili hlavní město Rakouska
Vídeň. Po dvouhodinové cestě autobusem jsme si prohlédli
památky spojené s panovnickým rodem Habsburků – zámek
Schönbrunn, v zámecké zahradě Neptunovu fontánu a kolonádu
Gloriette, v centru města památník Marie Terezie, Hofburg,
Dóm sv. Štěpána, památník Alžběty Bavorské, městské divadlo
Burgtheater a Parlament. Posledním místem, kam jsme se
přesunuli, byl zábavný park Prater. Zde ti odvážnější vyzkoušeli
atrakce, které ti méně odvážní sledovali pouze z pevné země.
A jak to viděli žáci?
Mgr. Jana Nováková

. Zápis dětí do 1. třídy

Dne 19. 4. 2017 se konal zápis dětí do 1. třídy. V letošním
roce jsme ve škole přivítali 30 budoucích prvňáčků, kteří přišli
v doprovodu svých rodičů. Změnou prošla forma zápisu.
Ve třídách si povídala paní učitelka vždy jen s jedním dítětem, vše
sledovali doprovázející rodiče. Děti byly velmi šikovné, zpívaly
písničku nebo přednášely básničku, povídaly o svém obrázku,
počítaly berušky, poznávaly barvy, geometrické tvary, určovaly
počty slabik a počáteční písmena ve slovech. Vyzkoušely si
napsat své jméno a obkreslit různé tvary. Za odměnu si odnesly
pamětní list, drobnou sladkost, dárek od dětí z pátého ročníku
a keramiku, kterou vyrobily děti z vyššího stupně. Poděkování
patří všem zapisujícím paním učitelkám.
Mgr. Ludmila Beníčková
Lucie, 8.A: Včera jsem byla v mém oblíbeném státě Rakousku.
Líbil se mi zámek Schönbrunn a Prater, potom růže, růžový sad.
Moc jsem se těšila a hodně mě to pobavilo.
Richard, 8.B: Měl jsem super kebab, stál 4 eura. Líbil se mi
zábavní park Prater. Bylo tam moc velké kolo a super budovy.
Nejlepší tam byl zábavní park.
Renča a Nikča, 8.A: Co se nám líbilo? Styl života ve Vídni kola si můžete půjčit, přátelští lidé, sloh, ve kterém byly postaveny
budovy, Prater – atrakce skoro po celý rok.
Adam, 8.B: Měl jsem tam ten nejlepší kebab. Byl jsem poprvé
na horské dráze. Byla tam nejlepší ovocná placka. Byl tam hrající
pes. Potkal jsem tam Slovenku.

. Dějepisná olympiáda

Tak jako každý školní rok, i letos
se uskutečnila olympiáda z dějepisu.
Téma olympiády: „MARIE TEREZIE –
ŽENA, MATKA, PANOVNICE, ANEB
HABSBURKOVÉ 18. STOLETÍ“. Školního
kola, konaném v listopadu se zúčastnilo
celkem 23 žáků z 8. a 9. ročníku. Absolutní
vítězkou se stala Viktorie Pavelková (9. A),
která nás 19. ledna 2017 reprezentovala
v okresním kole a odtud postoupila
10
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do krajského kola, které se konalo 20. března 2017 v Kroměříži.
Děkujeme za reprezentaci školy.
Mgr. Jarmila Hrobařová

. Rochus – od Fašanku do Velikonoc

Dne 7. 4. jsme navštívili Skanzen Rochus v Uherském
Hradišti – Mařaticích. V pěkné přírodě i v domečcích jsme si
připomněli zvyky a obyčeje našich předků v čase přicházejícího
jara a hlavně Velikonoce. Společně jsme pomohli nastrojit
Morenu, ve starodávné kuchyni jsme se učili péct tradiční
pokrmy z kynutého těsta, které jsme i rádi ochutnali. S velkým
zájmem jsme pozorovali výrobu figurek z kukuřičného
šustí, malování batikovaných kraslic nebo zdobení kraslic
drátovaných. V tvořivých dílničkách se chlapci učili plést
pomlázky a děvčata zdobila vajíčka. Všechny děti byly při práci
moc šikovné a se zimou jsme se v tento den všichni rozloučili.
Mgr. Jana Pacholová, Jana Staňová

. Den vody

Dne 4. dubna 2017 se žáci 6. a 7. ročníku zúčastnili výukového
programu Den vody, který si pro ně připravili pracovníci
z Povodí Moravy, Bc. Petr Chmelař a Ing. Jana Kučerová
z útvaru vnějších vztahů a marketingu Povodí Moravy. V úvodu
přednášky si školitelé prověřili všeobecné znalosti našich žáků
formou otázek, které se vztahovaly k tématice - voda. Žáci
byli ve svých odpovědích velmi úspěšní a za každou správnou
odpověď mohli získat malou odměnu. Během programu se
žáci dozvěděli zajímavé informace týkající se hlavní činnosti
podniku Povodí Moravy, zapluli do historie vodohospodářství,
povídali si o povodních a možných protipovodňových opatření
a řešili otázky aktuální hrozby sucha, které nás v posledních
letech trápí. Kromě toho žáci přemýšleli, jak hospodařit s vodou
v domácnosti a šetřit tak spotřebu tohoto přírodního zdroje.
Pracovníkům z PMO za výukový program velmi děkujeme
a budeme se těšit někdy v budoucnu na shledanou nebo taky
po „vodácku“, AHOJ!
Mgr. Lucie Šišáková

. Z činnosti ZUŠ

Měsíc březen přinesl pěkný úspěch naší ZUŠ. Dne 15. března
2017 se uskutečnilo Okresní kolo soutěže ve hře na kytaru
v ZUŠ Uherský Ostroh. Této soutěže se zúčastnilo celkem
28 žáků z okolních ZUŠ okresu Uherské Hradiště. Naši ZUŠ
zde reprezentoval: Ladislav Hladík (I. kategorie do 11 let) ze
třídy p. uč. Lukáše Frýborta. Vystoupení Ladislava bylo velmi
zdařilé a právem si vybojoval 1. místo s postupem do krajského
kola, které se uskutečnilo 5. dubna 2017 v SZUŠ D-Music
v Kroměříži a kde dále získal 3. místo.
V
březnu
proběhlo
v rámci výtvarného oboru
Malování stěn na chodbě
a v odpočívárně sauny v ZŠ.
S děvčaty 3. skup. ve věku
9 - 11 let jsme vypracovali
návrhy, jak bychom mohli
zkrášlit prostředí u naší
sauny. Dívky se rozdělily do 4
skupinek a každá vytvořila
vlastní návrh inspirovaný
vodou. Po přípravě stěn,
očištění, olištování páskou
jsme si mohly konečně
vyzkoušet nástěnnou malbu
Dolněmčanský zpravodaj
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akrylovými barvami. Nejdříve celý námět překreslily na stěny
a pak už jsme svoje představy malovaly akrylovými barvami.
Při malbě využily to, co už se naučily, míchat odstíny barev
přímo na ploše, využívat kontrasty barev a také stínování. Práce
to nebyla jednoduchá, v prostorách bazénu je velké vedro a také
plochy stěn jsou velké. Celá práce nám trvala jeden měsíc.
V dubnu jsme nejprve provedli tradiční průzkum
hudebnosti v MŠ Dolní Němčí, kde nás příjemně překvapily
děti svým hudebním nadáním. Ve čtvrtek 27. dubna 2017 se
v 17.00 hodin uskutečnil v hudebním sále ZUŠ již tradiční
Jarní koncert žáků hudebního oboru. Představili se žáci p. uč.
Hrobařové, Kolajové, Gajdůškové, Miklášové, Pavelkové,
Zaorálkové a také p. uč. Frýborta a Daníčka. V programu jsme
si mohli vyslechnout na klávesy Adélku Sokolovou a Karolínu
Uhrovou; na klavír Klárku Bobčíkovou, Justýnku Novákovou,
Kristýnu Švardalovou a Marii Stojaspalovou; na kytaru zahráli
Anna Tomancová a Ladislav Hladík; zobcovou flétnu nechala
rozeznít dvojice chlapců Tobiáš Kučera a David Vaněk a sólově
zazpívalo hned 7 děvčat, a to Lucie Zimčíková, Veronika Petrana
Uhlířová, Veronika Martišová, Johana Šídlová, Anna Kadlčková,
Sabina Šumšalová a Žaneta Jančová. Během koncertu jsme
vyslechli krátké i rozsáhlejší instruktivní skladbičky a pěkné
písně. V závěru vystoupil kytarový soubor pod vedením p. uč.
Michaely Pavelkové, který zahrál krásnou skladbu Sardonyx
a posledním číslem byla skladba Hés a Pirate, kterou předvedl
společně komorní a kytarový soubor naší ZUŠ pod vedením
p. uč. Hany Miklášové. Klavírní spolupráci zajistila p. uč.
Hrobařová a p. uč. Daníček. Strávili jsme příjemný podvečer,
naplněný pěknými dětskými hudebními výkony.

V týdnu od 24. dubna do 28. dubna měla veřejnost možnost
využít akci Týden otevřených dveří do naší ZUŠ. Výuka byla
celý týden volně přístupná veřejnosti.
V pondělí 15. května v 17.00 hodin se uskutečnil v sále
ZUŠ Absolventský koncert žáků hudebního oboru. Svá studia
na ZUŠ ukončili veřejně 4 absolventi, a to Pavel Beníček
z klavírní třídy p. uč. Kláry Kolajové, Johana Rusňáková
z klavírní třídy p. uč. Lenky Bednářové, Jan Chmura z klavírní
třídy p. uč. Naděždy Enderesové a Natálie Andrášková
z kytarové třídy p. uč. Marie Dufkové. Absolvovali I. stupeň
svého zaměření – tedy sedmileté studium. V úvodu koncertu
se představila na elektronické klávesy Adélka Sokolová, která
navštěvuje 2. ročník studia ve třídě p. uč. Jarmily Hrobařové.
Vyslechli jsme v podání Adélky lyrickou Baladu a Hello Dolly.
Na programu Absolventského koncertu zazněly skladby: B.
Martinů – Foxtrot; M. Dvořák – Dialog pohodový; J. S. Bach
– Polonéza d – moll; M. Dvořák – Jazzová etuda č.2; J. Hlaváč –
Etuda horských pobřeží; L. v. Beethoven – pro Elišku; Yiruma
– River flows in you; B. Calatuyud – Pasodobillo; G. Edge –
Mořská modř.
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Během koncertu jsme předali kytičku s malým dárkem
i absolventkám I. stupně výtvarného oboru Dominice
Mančíkové, Kateřině Baroňové a Sáře Ježkové, jejichž závěrečné
výtvarné práce bude možné shlédnout v červnu ve vestibulu
školy.

Dne 18. května 2017 v 9.45 hodin proběhla v Kulturním domě
v Dolním Němčí tradiční Akademie, na které se představili
žáci hudebního, tanečního, literárně-dramatického oboru
ZUŠ. Program byl opravdu pestrý. Akademii zahájil smíšený
komorní soubor ZUŠ, který pod vedením p. uč. Hany Miklášové
a Michaely Pavelkové nacvičil dvě skladby, a to K. Badelt: He´s
A Pirate a E. Presley: Can´t help falling in love. V tomto čísle
se představili tito žáci: Marie Stojaspalová, Johana Rusňáková,
Sabina Šumšalová, Markéta Beníčková, Monika Bilíková,
Karolína Uhrová, Lucie Andrášková, Natálie Andrášková,
Anna Tomancová, Petr Kvasnička a Petr Talský. Provedené
skladby měly krásný zvuk a všem účinkujícím patří obdiv za to,
jak zvládli náročnou a vyrovnanou hru v souboru. Následoval
taneční obor – mladší děvčata, která pod vedením p. uč. Miliny
Veprentsove nacvičila velmi pěkné a rozverné pásmo „Malé
kotě“, ve kterém nechyběly ani kočičí kostýmy. Tanec vystřídala
opět hudba a nejprve zazpívala Johana Šídlová píseň Kdybych
byla vlaštovkou a na klavír zahrála Veronika Petrana Uhlířová
skladbu z období klasicismu Rondo. Po hudebním vstupu
následovalo divadlo. Literárně-dramatický obor si připravil
pod vedením p. uč. Ireny Cigánkové v prvním vstupu velmi
úsměvný příběh „Naschválníčci“. V následujícím hudebním
vstupu zahrála Adélka Sokolová skladby Balada a Hello Dolly.
První část Akademie zakončila starší děvčata z tanečního
oboru, která předvedla úsměvné pásmo „Uklízečky“. Po krátké
pauze proběhlo vyhlášení výsledků 3. ročníku vědomostní
soutěže král Hudební nauky. Tato soutěž se uskutečnila ve všech
ročnících HN a také na všech pobočkách naší školy. Výsledky
budou zveřejněny na internetových stránkách školy a rovněž
na školních nástěnkách. Následovalo hudební vystoupení a jako
první zazpívala Sabina Šumšalová lidovou píseň Čekala jsem
a píseň z muzikálu Rebelové Pátá. Dále zaznělo trumpetové
duo Jakub Tinka + Tomáš Kadlček s písněmi Marjánko,
Marjánko a Na tý louce zelený. Hudbu vystřídalo opět divadlo
a tentokrát jsme shlédli představení starších žáků s názvem
„Příběh Eglantýny“. Protože se vše pěkně střídalo, následoval
opět hudební obor, ve kterém se tentokrát předvedla hrou
na klavír Marie Stojaspalová, a to skladbou Malý černoušek
a Pavel Beníček zahrál na klavír čtyřručně s p. uč. Klárou
Kolajovou skladbu Dialog pohodový. Taneční obor předvedl
v závěru Akademie choreografii s názvem „Good Time“,
kterou nacvičila nejstarší děvčata. Samotný závěr Akademie
Dolněmčanský zpravodaj

patřil hudebnímu vystoupení malého komorního pěveckého
sborečku p. uč. Anety Gajdůškové, který zazpíval pohádkové
pásmo Šípková Růženka z pohádky Tři bratři. Ve sborečku
zpívaly: Sabina Vondráková, Sabina Šumšalová, Barbora
Bahulová, Anna Tomancová, Žaneta Jančová a Lucie Bršlicová.
Na přípravě Akademie se podíleli tito učitelé: Aneta

Gajdůšková, Antonín Daníček, Lukáš Frýbort, Jarmila
Hrobařová, Klára Kolajová, Hana Miklášová, Michaela
Pavelková, Milina Veprentsová, Irena Cigánková a Marek
Teimer. Výzdobu zajistila p. uč. Alena Růžičková a celou
Akademií nás velmi pěkně provedla moderátorka Aneta
Dufková.
Na jaře se žáci výtvarného oboru zapojili do dvou výtvarných
soutěží na mezinárodní úrovni, a to Země očima dětí a fantazie
(Uherský Brod) a Zo života hmyzu (Bánská Bystrica). Téma
obou soutěží bylo podobné a jednalo se o přírodu. Do této
soutěže jsme zapojili děti od 9 do 15 let. Vybrali jsme si
techniky kolorovaná perokresba a malba temperou. Děti
ztvárňovaly hmyz v přírodním prostředí. Nejdříve jsme si vzali
encyklopedii a studovali jsme druhy hmyzů. Pak si už každý
zvolil to svoje a tvořil. A jak jsme uspěli?
Země očima dětí a fantazie Uherský Brod:
2. místo v kategorii 10 - 15 let Dominika Mančíková,
Viktorie Pavelková 9.tř
3. místo v kategorii 10 - 15 let Natálie Štefaníková 6.tř
Výtvarná soutěž Zo života hmyzu bude vyhodnocena
koncem května a na výsledky čekáme.
Dne 25. května navštívilo v dopoledních hodinách naši ZUŠ
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70 dětí z MŠ, které přišly zhlédnout divadelní představení našich
mladších žáků, kteří navštěvují LDO. Příběh „Naschválníčci“
se dětem velmi líbil, porozuměly mu a atmosféra byla velmi
pěkná.

Naše ZUŠ se stala v minulém školním roce členem
tohoto spolku ZUŠKA? ZUŠKA! a naši žáci mají možnost
zúčastnit se různých akcí, které probíhají v rámci tohoto
projektu a získávat tak bohaté umělecké zkušenosti. Jednou
z hlavních událostí letošního festivalu byl projekt Malí
velcí filharmonici ve spolupráci s Filharmonií Bohuslava
Martinů ve Zlíně. Společný orchestr filharmoniků a žáků škol
představil postupně na několika vystoupeních pestrý hudební
program pod taktovkou dirigentů Vojtěcha Spurného a dvou
spolupracujících dirigentů ze základních uměleckých škol.
Vrcholem tohoto projektu byl slavnostní večerní koncert
na Open-air scéně ve Zlíně. Žáci ZUŠ a hudebníci Filharmonie
Bohuslava Martinů společně nacvičili skladby Petra Ebena,
Václava Trojana a Edvarda Griega a uskutečnily se celkem
tři koncerty: 22. května v Kroměříži, 23. května v Uherském
Brodě a 30. května ve Zlíně. Pevně věříme, že v budoucnu se
podobného koncertu aktivně zúčastní i žáci hudebního oboru
naší ZUŠ.
Důležitým projektem, do kterého jsme se aktivně zapojili,
je celorepublikový projekt ZUŠ Open 2017, který organizuje
Nadační fond Magdaleny Kožené a má upozornit na důležitost
základního uměleckého vzdělávání v ČR. Dne 30. května
se zapojené ZUŠ spojily svými akcemi a projekt tak získal
na velikosti. Naše ZUŠ v tento den uskutečnila v hudebním
sále Výchovný koncert pro žáky MŠ a také výtvarné odpoledne
„Malujeme s rodiči“, které proběhlo v zahradní restauraci
U Devila v Dolním Němčí. Obě tyto akce byly volně přístupné
veřejnosti. Celou akci Malujeme s rodiči připravily nejmenší
děti (5 - 8 let) se svou paní učitelkou výtvarného oboru. Příprava
trvala celý měsíc. Nejdříve žáci připravili vlastnoručně kreslené
a psané pozvánky pro rodiče a také pro pana ředitele a pro paní
zástupkyně. Dále vymodelovali a naglazovali hrníčky, jako
dárečky pro rodiče. Pak si děti vymyslely, že vytvoří rodičům
za malování medaile, které také vyrobily. Museli jsme vybrat
výkresy na malou výstavku a ještě jsme namalovali nové
obrázky na téma Rodina a na téma Zvířátka a Příroda.
V úterý jsme se po obědě přesunuli na zahrádku restaurace
U Devila, kde jsme nainstalovali naši výstavku, připravili
výkresy, barvy, pastelky, hlínu a další potřeby na tvoření.
Zbýval nám ještě čas do příchodu rodičů, tak jsme ho trávili
na průlezkách a zchlazením výbornou točenou zmrzlinou,
kterou nám koupil pan Zbyněk Uher, majitel restaurace a také
tatínek naší spolužačky. Pak už postupně přicházeli rodiče,
maminky, tatínci, sourozenci a také babičky a dědečkové. Přišel
se na nás podívat i pan starosta Ing. Hajdůch a místostarosta pan
Tinka, ředitel školy a naše paní zástupkyně. Prostor zahrádky
byl zaplněn do posledního místečka, počasí nám přálo až moc
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a my jsme se dali do tvoření. Malovalo se, kreslilo a také pár
odvážných tatínků a maminek modelovalo. Děti jim radily,
co a jak mají správně dělat. Za tvorbu rodičům, děti předaly
medaile a dárky. Krásně jsme si to užili a věříme, že se to líbilo
i těm co přišli na zahrádku za občerstvením. Určitě si to zase
zopakujeme. Velké poděkování patří tatínkovi, Zbyňku Uhrovi,
za umožnění naší akce v jeho restauraci a za zmrzlinu pro
všechny děti. Také Veronice Martišové, Marušce Stojaspalové
a Sabině Šumšalové, starším výtvarnicím, že nám pomáhali
s pomůckami při tvoření.

detaily. Nakonec následovalo pracné sešití celého oblečení
a přilepení k hlavičce.
Pěkné květnové počasí vytáhlo žákyně výtvarného oboru
také na školní dvůr. Zde věnovaly výuku volné tvorbě s využitím
přírodnin. Zajímavé pro dívky bylo pozorování stínu svých
postav a jejich proměny při změně pohybu.
V týdnu od 29. května do 2. června nás čeká Zápis nových
žáků do ZUŠ a následně Postupové zkoušky hudebního oboru.
Ve čtvrtek 15. června se uskuteční v 17.00 hodin Závěrečný
koncert žáků hudebního oboru. 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 Alena Růžičková

. Školní družina

Naše družinová oddělení v dubnu navštívila zábavní centrum
Smajlíkov v Uherské Hradišti. Děti si v centru zadováděly,
pomlsaly, zaskákaly, zaházely a užily si společných chvilek
mimo základní školu. Nejvíce je zaujalo 5D kino. V květnu
jsme již tradičně zavítali do Uherského Brodu na Odvážnou
Vaianu do kina Máj. Společné koupáníčko a poceníčko je název
další akce, kterou jsme měli naplánovanou v bazénu, kdy jsme
pozvali rodiče dětí do školy, aby mohli prožít a nasát atmosféru
naší školy společně s jejich ratolestmi.
Do konce školního roku zbývá ještě necelý měsíc, ve kterém
máme připraveno každoroční spaní ve školní družině a ještě
jednou pojedeme do Uherského Brodu na filmové představení.
Mgr. Lenka Zimčíková

V loňském školním roce byli vybráni žáci našeho výtvarného
oboru k tomu, aby vytvořili pro dětský filmový festival loutky
marionety. Protože se naše práce líbila, byli jsme osloveni
i letos. Děvčata 3. skup. (9 - 11 let) se dohodla, že zkusí vyrobit
maňásky. Téma bylo dané – „Pipi punčochatá“. Hlavičky
maňásků byly vytvořeny z kašírovaného papíru - to je papír
namáčený ve škrobu a tím se oblepil nafouknutý balonek.
Po vytvarování hlavy se
tvaroval obličej, nos, oči
a ústa. Týden probíhalo
vysychání
hlavy
a pak už následovala
malba
obličeje.
Vlasy byly vyrobeny
svazováním střapečků
vlny
a
následným
přilepováním na hlavu.
Nejvíc zábavy jsme si
užily jako švadleny.
Vybíraly jsme látky,
podle střihu, ustřihly
a zdobily jsme různými
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Z mateřské školy
Konec školního roku se nezadržitelně blíží a jako vždy
je v naší MŠ naplněn spoustou aktivit. V měsíci dubnu jsme
se zapojili do akce „Uklízíme Česko“ v prostorách zahrady
MŠ. Děti za pomoci paní učitelek, uklízeček a školnice čistily
chodníky, vyhrabávaly trávu, sbíraly šišky a větvičky, předměty,
které do přírody nepatří.
Na blížící se Svátek matek se děti pilně připravovaly.
Nacvičovaly písničky, říkanky a tanečky, vyráběly přáníčka
a dárečky. To vše předvedly na odpolední besídce při posezení
u kávy a společné výrobě malého dárečku pro své maminky.
Nadešel toužebně očekávaný celodenní výle. Letos jsme se
rozhodli, že navštívíme ZOO Lešnou. Už jen jízda autobusem
byla pro děti velkým zážitkem, a což teprve zvířátka? Majestátní
sloni, útlé žirafy, lvi a lvice, opičky, červené pandy, vydry,
lachtani, tučňáci, pštrosi, papoušci, plameňáci aj. zvířátka
čekala na obdivné pohledy dětí. Velkým lákadlem byla pro
děti nedávno otevřená zátoka rejnoků. Děti si rejnoky mohly
pohladit a sledovat jejich krmení krevetami.
V rámci spolupráce se ZŠ a ZUŠ děti dramatického oboru
pod vedením pí učitelky Ireny Cigánkové nám zahrály
krásnou pohádku Skřítkové Naschválníčci. Děti a paní učitelky
hudebního oboru nás pozvaly na svůj výchovný koncert. Děti
se tak mohly seznámit s hudebními nástroji – klavír, klávesy,
flétna, kytara a trumpeta a poslechnou si skladby zahrané
na tyto nástroje.
Oslava Dne dětí, která je spojená s opékáním špekáčků, se
tradičně konala na zahradě MŠ. Děkujeme panu Antonínu
Kadlčkovi z místního řeznictví, za poskytnutí sponzorského
daru. V pátek 2. 6. navštívili naši předškoláci v ZŠ vystoupení
žongléřů. Děti se na stanovištích seznámily se základy
žonglování, procvičily si obratnost, zručnost a pohotovost.
A co nás ještě překvapí na závěr tohoto školního roku?
V pátek 9. 6. proběhne od 9.00 hodin na hřišti TJ Dolní
Němčí již šestý ročník fotbalového turnaje mateřských škol
„Školka Cup“. Fotbalového turnaje se zúčastní celkem pět
mateřských škol z blízkého okolí. Tímto všechny srdečně
zveme na toto sportovní dopoledne.
V úterý 20. 6. navštívíme místní hasičskou stanici, kde se
děti seznámí s činností dobrovolných hasičů v obci, prohlédnou
si zařízení, oblečení a hasící techniku. Ve čtvrtek 22. 6. nás
čeká rozloučení s dětmi, které odchází do ZŠ na zahradě MŠ
s programem „Pasování plné špásování“ Král na koni předá
dětem pamětní šerpu a odpoledne proběhne na obecním úřadě
slavnostní vyřazení předškoláků s rodiči a panem starostou.
Budoucím školáčkům přejeme ve škole i v dalším životě hodně
úspěchů.
Červen se chýlí ke konci a nás všechny čekají vytoužené
prázdniny, dovolená a odpočinek. Přejeme všem dětem
i rodičům krásné léto se spoustou nevšedních prázdninových
zážitků.
Všem sponzorům a přátelům školy děkujeme za poskytnuté
dary.
Za mateřskou školu, Dana Talská, učitelka
Dolněmčanský zpravodaj
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Jaro
bylo
v naší
knihovně
opravdu
pestré
V březnu navštívily naši knihovnu děti ze Základní
školy Horní Němčí a zahrály pro děti z mateřské školy své
představení Pásmo pohádek. Spolu s jejich paní učitelkou se
jim podařilo vtáhnout naše nejmenší školáčky do děje a děti se
skvěle bavily a strávily příjemné dopoledne v knihovně. Tento
měsíc proběhla taky další lekce tvořivého večera, tentokrát
na velikonoční téma a účastnice si z papírových ruliček upletly
košíky s hlavou zajíce a ozdoby na dveře. Tvořivé večery jsou
velmi oblíbené, a proto budeme po prázdninách začínat lekce
pro nové zájemce.
V pátek 31. března se uskutečnila tradiční akce pro děti
Noc s Andersenem. Té letošní se zúčastnilo 9 dětských a 2
dospělý čtenáři. Sraz v knihovně byl ve 14 hodin a poté jsme
se autobusem přemístili do Uherského Hradiště, kde nám
Knihovna Bedřicha Beneše Buchlovana připravila na náměstí
program s hrdiny Čtyřlístku a také promítání filmu Čtyřlístek
ve službách krále v kině Hvězda, kde měly volný vstup děti
s časopisem Čtyřlístek. Zpátky v knihovně jsme byli kolem
osmé hodiny večerní a hned po příchodu si děti postupně
přečetly zakódované dopisy od Fifinky, Myšpulína, Bobíka
a Pindi. Splnily všechny úkoly, a následovala stezka odvahy,
na kterou se děti obzvlášť těšily. Před spaním jsme se bavili
o H. CH. Andersenovi a přečetli jsme si pohádku Císařovy
nové šaty. Ráno hned po snídani proběhlo vyhlášení výsledků
soutěže a rozdali jsme si dárečky a pamětní listy. Dětem se moc
nechtělo domů a tak jsme si zahráli ještě jednu oblíbenou hru
hádání sloves, a to už se k radosti dětí připojili i dospěláci. V 10
hodin jsme se postupně odebrali ke svým domovům.
Od října minulého roku se pravidelně každé úterý dopoledne
koná v naší knihovně cvičení pro děti do dvou let - Žížalky.
Jedná se o interaktivní cvičení formou říkanek. K dnešnímu
dni k nám dochází deset dětí, ale po prázdninách se loučíme
se třemi dětmi, které odchází do mateřské školy. Dětem se
snažíme formou cvičení a různých her přiblížit dění v mateřské
škole.
Ve čtvrtek 11. 5. 2017 se v knihovně uskutečnila akce ke Dni
matek. Děti spolu s rodiči měly možnost si vyrobit dárky
k tomuto významnému dni. I když účast nebyla velká, tak
atmosféra byla moc krásná, plná srdíček a přáníček.
Ve středu 7. 6. 2017 proběhl jeden z nejvýznamnějších dnů
v životě každého čtenáře a tím byl den Pasování do řad čtenářů.
V rámci projektu Knížka pro prvňáčka byli prvňáčci poprvé
pozváni spolu s paní učitelkou do knihovny na začátku března,
kde jim paní knihovnice připravila program. Děti se seznámily
s chodem knihovny a úspěšně splnily úkoly, které jim zadal
králíček Čtilibrýsek, maskot malých čtenářů. V dubnu pak
na oplátku byla paní knihovnice pozvána do první třídy, kde
se přesvědčila o tom, jak dětem jde čtení a zda jsou připraveny
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k samotnému pasování. V Místní knihovně Dolní Němčí
provádí pasování Písmenková královna, která se zjevuje
pouze jednou za rok a právě k této příležitosti. Za přítomnosti
několika babiček, dědečků a maminek si děti společně královnu
přivolaly správným zaříkadlem a poté složily slib, který
zpečetily svým podpisem hned po pasování. Byla jim věnována
knížka Lapálie v Lampálii, záložka se slibem a pasovací listina.
Po malém občerstvení jim paní knihovnice přečetla veselou
pohádku Maruška a medvěd. A protože všechno pěkně zvládly
a byly moc hodné, tak je na konci čekalo malé překvapení
v podobě promítání pohádky v našem malém promítacím sále
v suterénu knihovny.
Na závěr jsme se rozloučili a popřáli si krásně prožité
prázdniny a slíbili si, že se budeme v knihovně pravidelně
potkávat.
Plánované akce pro děti:
pokračování ve cvičeni pro maminky s dětmi
od září kroužek pro mladé čtenáře Knihožrouti
akce „Zvedni zadek od PC“ (hodina deskových her)
loučení s prázdninami s pohádkovými postavami
Plánované akce pro dospělé:
trénování paměti
beseda o bylinkách
kurz Pleteme z papíru pro nové zájemce
jednou měsíčně setkání „Káva nad knihou“
(přijďte nám doporučit svoji oblíbenou knihu)
čítárna pro dospělé je otevřena každý výpůjční den
od 8.30 – 18.00 hodin
autorské čtení

Prázdninová provozní doba knihovny:
Pondělí
Čtvrtek

8.30 – 11.30 12.30 – 18.00
8.30 – 11.30 12.30 – 18.00

NOVÉ KNIHY V KNIHOVNĚ

Beletrie:
Cubeca Karel – Faraónův následník
Nesser Hakan – Karambol
Bauer Jan – Klášterem obchází ďábel
Clark Mary Higgins – Melodie stále zní
Appleyard Meredith – Naše paní doktorka
Patterson James – Patnáctý skandál
Smith Wilbur – Predátor
De Blasi Marlena – Večery v Umbrii
Castillo Linda – Ztracené děti
Payne C.D. – Zázrak v plechovce
Whiting Frances – Život na trampolíně
Jackson Lisa – Zasluhuje zemřít
Dětská literatura:
Hovland Henrik – Johan už není sám
Švejdová Vlasta – Nejkrásnější pohádky pro nejmenší
Drijverová Martina – Příběhy o Rudolfu II.
Maneru María – Tutanchamonova kletba
Naučná literatura:
Papps Patricia – Andělé tě uzdraví
Grillparzer Marion – Léčivé polévky
Jilík Jiří – Muž, který viděl démona
Jana Daňková, knihovnice
Dolněmčanský zpravodaj

Lucké hledačky
Máte pocit, že své okolí znáte už velmi dobře, a proto toužíte
poznávat nová místa? Přesvědčte se na vlastní kůži, že s pomocí
Luckých hledaček to nemusí být až taková pravda.
Hledačky představují moderní způsob objevování krajiny
a míst kolem sebe. Jsou zároveň velmi šetrné k životnímu
prostředí, neboť využívají pouze to, co již kolem nás je.
Dvojice hledaček, které se vztahují k Luckému poli u Dolního
Němčí, vás zavede do míst, kudy procházela krvavá hranice
a kde mnohé poklady jsou spíše skryté „mezi řádky“. Zajímá
vás, kdo ztratil své tři prsty a jak tato událost souvisí s mlynáři
nebo proč se ulice v Dolním Němči propadla, ukrývalo tamní
podzemí snad něco vzácného?
Na tyto i další otázky jistě pomohou odpovědět naše dvě
hledačky. Za úspěšné vyluštění tajenky čeká návštěvníka
překvapení s odměnou, zraku běžných kolemjdoucích
však skryto. Obě putování vás nakonec zavedou k velmi
netradičnímu panelu, který vám pomůže objevit například
poslední kousek „hádanky“.
Na tvorbě těchto hledaček a panelu se podílelo Vzdělávací
a informační středisko Bílé Karpaty ve spolupráci s kolegy
z Hluku, Dolního Němčí a Slavkova. Výše uvedené obce
poskytly finanční prostředku bez kterých by tento zajímavý
počin nemohl vzniknout.
„Zájemci najdou vše potřebné na webových stránkách
http:/vis.bilekarpaty.cz/doc/questing-novy-zpusob-jak17

objevovat-krajinu. Přejeme Vás krásné počasí a příjemné
chvíle při objevování nových míst a příběhů našeho regionu."
Petr Večeřa, Veselí nad Moravou
Bližší informace o Luckých hledačkách v mistní knihovně.

SDH Dolní Němčí
Polovinu roku 2017 máme již za sebou a s ní i různé akce
našeho spolku. Začátkem ledna, tak jako každý rok, proběhla
výroční schůze tzv. „valná hromada“, které se účastní většina
členů SDH a kde se ohlédneme za uplynulým rokem. V dubnu
jsme se zúčastnili akce „Ukliďme Česko“, kde jsme nečekaně
projevili nejhojnější účast 15 -ti členů a zároveň jsme při
této akci přečerpali rybník u místní myslivecké chaty, aby se
následně mohl vyčistit a rozšířit. Další pravidelnou akcí, které
se účastníme je pouť na sv. Hostýn, letos se konal již 23. ročník.
4. května jsme v místním kostele oslavili svátek patrona
hasičů, sv. Floriána. 21. května se na fotbalovém hřišti
ve Slavkově uskutečnil okrskový závod v požárním útoku, kde
se naši mladí členové umístili na krásném 1. místě, s časem
22:32. A jako poslední akcí hasičů tohoto pololetí je spolu
s farností pravidelný dětský den, na kterém je vždy dětmi velmi
očekávaná pěna. Snad nám to počasí dovolí a pěna bude i letos.
Za SDH vám všem přejeme krásné a klidné léto.
Jana Štefaníková

Tetičky
Od seniorského plesu uběhlo bezmála půl roku. Tetičky měly
trochu času bez akcí. Až v neděli 19. 3. 2017 jsme poprvé oblékly
nové lajble, které se u nás přestaly nosit po první světové válce.
Příležitostí bylo vzácné jubileum 60 let kněžství našeho rodáka
pana faráře ve výslužbě „našeho Jožky“. Na této slavnosti jsme
také poprvé měly na hlavách černé šátky, jaké nosily starší ženy
v době, kdy to bylo běžnou záležitostí. Samozřejmě ohlasy mezi
obyvateli obce byly různé. Od odmítavých názorů až po velké
pochvaly.
Spolu s ministranty a několika mladými jsme připravili otci
Josefovi velice pěknou atmosféru. Po mši bylo před farou malé
pohoštění, hrála dechovka a nechybělo ani fotografování. Otec
Josef si takovou pozornost určitě zaslouží. Ani na předhodovém
zpívání, které organizují muži z pěveckého sboru Dolněmčané,
nemohly Tetičky chybět. Vrací tak mužskému sboru jejich
účast na plese seniorů.
Při setkání Mikroregionu Bílé Karpaty, jehož členem je
Dolní Němčí již deset let, reprezentovali obec Tetičky, mužský
pěvecký sbor Dolněmčané a se svým vystoupením taky
„retrobabky“ z Dolního Němčí. I přes nepřízeň počasí byla
nálada výborná. Tetičky ovšem musely hned po občerstvení
odjet, aby se mohly připravit na večerní akci. V Kulturním
domě v Uherském Hradišti se uskutečnil Vesnický folklór.
Dále se ho účastnili Folklórní soubor Pentla z Boršic,
Folklórní studio Buchlovice a Národopisný krúžek Dolněmčan.
Po celý večer měly jednotlivé soubory ve vestibulu kulturního
domu své stánky, kde se prezentovaly typickými výrobky. Naše
soubory nabízely vdolečky, nakrájené a pěkně naaranžované
uzeniny. Nejvíce na odbyt však šel chleba se škvarkama. Měly
jsme tam vystavené taky plakáty, kterými jsme zvaly na naše akce
v obci, např. vaření trnek, pečení chleba nebo dožínky. A při
tom jsme zpívaly s mužským pěveckým sborem Stoprounských
vinařů. Krúžek, kromě tanců, předváděl humorným způsobem
vaření trnek, které se zvrtlo v pálení slivovice. Domů jsme
se dostaly až k půlnoci. Další akce, které se Tetičky zúčastní,
budou Dožínky.
Marie Ježková
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KLUBOVÉ ZKOUŠKY OHAŘŮ
(PZ) - KCHČF – CACT
v honitbě MS LANKA Dolní Němčí
Chovatelé poštovních
holubů
Chovná a výstavní sezóna 2016 je už za námi, ale ještě nám
zůstává dodat Celostátní výstavu poštovních holubů, která
se konala 6. – 7. 1. 2017 v Lysé nad Labem. Této výstavy se
zůčastnil i chovatel našeho místního spolku pan Jaroslav
KADLČEK se svým holubem 08-0249-470 ve výkonu za život,
má 61 cen a 23 956,25 km a byl 5. nejlepším holubem České
republiky. Tak jsme zakončili sezónu 2016.
V roce 2017 nám tak začala nová chovná a závodní sezóna.
Letos máme 21 závodů starých holubů a to 13 závodů v České
republice do 400 km, dále máme 4 závody od 500 do 600 km
z Německa a 4 závody nad 700 km z Německa a 1100km
z Belgie z Oostende. Dále pak ještě 5 závodů holoubat do
400 km z České republiky.
Závodní sezóna nám nezačala moc dobře a to proto, že
byly velké větry po trase závodníků a tím vznikaly dost velké
ztráty chovatelům. Teď co se počasí umoudřilo, závodní sezóna
pokračuje tak, jak si to chovatelé přejí a také i pro jejich holuby
a ztráty se již hodně zmenšily. Máme již za sebou 6 závodů
a čeká nás ještě 15 náročných závodů. Tato závodní sezóna
přeje i našim chovatelům, kteří jsou umístěni na předních
místech Oblastního sdružení Uherské Hradiště, které má 205
chovatelů a také v pásmu 2 OS Uherské Hradiště, které má
130 chovatelů, do kterého patří i náš místní spolek chovatelů
poštovních holubů. Závodní sezóna starých holubů končí 30.
7.2 017 a pak nám začnou nácviky holoubat a závody, které pak
končí 17. 9. 2017. Místní spolek chovatelů poštovních holubů
Dolní Němčí má 15 členů.
Doufáme, že i v tomto roce budou nás a taky naši obec Dolní
Němčí representovat na vrcholových výstavách holuby našich
chovatelů, tak jako doposud.
Za chovatele poštovních holubů Místního spolku:
předseda Dohnal Václav
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V sobotu 27. 5. 2017 se do areálu myslivecké chaty sjížděli
vůdci ohařů (převážně našeho národního plemene Českých
fousků) skoro ze všech koutů naší vlasti. Přihlášeno bylo 18
startujících se svými svěřenci. Počasí nám vyšlo na výbornou,
ba naopak pro psy bylo až moc horko, takže každý nalezený stín
(díky vysazeným větrolamům) byl jenom k dobru. Z celkového
hodnocení, které provedl vrchní rozhodčí pan Jan Nastoupil
z Olomouce, jasně vyznělo, že se jako spolek takovýchto akcí
umíme zhostit na výbornou, za což bych chtěl všem členům,
ale i čekatelům, kteří se této akce zúčastnili, ještě jednou
poděkovat.
Honitba byla velmi dobře zazvěřená zajícem a bažanty
jsme vypouštěli, které jsme za tímto účelem chovali ve voliéře
na myslivecké chatě. Mezi startujícími jsem byl i já se svojí
fenkou ČF - Hedou z Citoňských luk, která podala velmi dobrý
výkon a umístila se celkově na velmi pěkném druhém místě
s plným počtem 300 bodů a titulem CACT. Vítězkou se stala
MOK - Adryn z Pelestrovských lesů s počtem 300 bodů (o vítězi
rozhodla chovnost) a taky titul CACT s vůdkyní Zuzanou
Matějkovou a na třetím místě se umístila SPI - Coletta Čarovné
srdce, rovněž s počtem 300 bodů a titulem CACT s vůdcem
Radovanem Běhůnkem.
Josef Tinka - předseda MS Lanka Dolní Němčí
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ZHODNOCENÍ SEZÓNY
2016/2017 KST Dolní Němčí
Stejně jako v minulých letech mi dovolte, milí spoluobčané,
informovat Vás o činnosti našeho oddílu stolního tenisu,
zejména o vystoupení našich mužstev na jaře skončeném
soutěžním ročníku 2016-2017. Uplynulou sezónu jsme dohráli
se všemi 9 mužstvy (7 v mužských kategoriích a 2 žákovská), byť
to bylo v letošním roce velmi těžké, co do fyzického obsazení
hráčů pro mistrovská utkání. V této sezóně jsme měli řadu
absencí hráčů, kteří byli sice zařazeni v základech jednotlivých
družstvem, ale nakonec vůbec neodehráli žádný zápas nebo
naskočili pouze k několika utkáním. Důvody k přerušení či
úplnému ukončení aktivní činnosti byly přitom různé, mnohdy
pro ostatní spoluhráče nepochopitelné. To postihlo téměř
každé mužstvo v mužských kategoriích, proto tato komplikace,
se kterou se však ostatní hráči oddílu poprali a dotáhli celou
mistrovskou sezónu do zdárného konce se vztyčenou hlavou.
Sice nám nevyšly předsezónní stanovené cíle, když „A“
mužstvo mužů zůstalo těsně před branami postupu do 3. ligy,
dále z krajských soutěží 2. třídy se nepodařil návrat jednoho
z našich mužstev („C“ a „D“) do druhé nejvyšší krajské soutěže
(Krajská soutěž 1. třídy), přesto nelze tento soutěžní ročník
hodnotit jako špatný.
Než přejdu ke stručným výsledkům jednotlivých mužstev,
tak za zmínku z naší činnosti dále stojí uvést, že jsme uplynulý
soutěžní ročník započaly na 4 nových stolech, které jsme si
pořídili i díky pravidelným dotacím od obce Dolní Němčí
a našeho hlavního sponzora společnosti KASKO spol. s r.o. Pro
tyto stoly a ostatní stolnětenisové vybavení byl zřizovatelem
ZŠ a ZUŠ rovněž pro účely našeho oddílu vybudován prostor
mezi velkou a malou tělocvičnou základní školy, který
ke spokojenosti oddílu plně využíváme. Nyní k jednotlivým
výsledkům.
Naše „A“ družstvo mužů, jakož to tradiční adept na přední
příčky v divizní soutěži, započal mistrovskou sezónu s cílem
poprat se o postup do 3. ligy. Ovšem nečekané ztráty doma
s Otrokovicemi a na stolem ve Valašském Meziříčí znamenaly,
že se celá sezóna odehrála ve znamení dostihnout v divizní
tabulce vedoucí TJ Holešov. Přitom rozhodlo právě poslední
utkání s tímto mužstvem ve 22. kole, kde by v případě výhry
našeho mužstva postupovalo právě naše mužstvo. Začátek
tohoto utkání s nálepkou „rozhodující utkání celé sezóny“
se v Holešově pro naše hráče vyvíjel velmi dobře. První bod
za vítězství ve čtyřhře získalo duo Orlovský – Kubeš, slibně
začala i druhá čtyřhra Jančář – Ježek, kteří však neudrželi
vedení 2:0 na sety a prohráli v pětisetové bitvě smolně 9 v pátém
setu. Dolněmčané nicméně vedli do stavu 3:2, poté však přišla
šňůra domácích výher a otočení celkového skóre 10:5 pro
domácí hráče. Přesto 2. místo v nejvyšší krajské soutěži za 77
bodů (18 výher, 1 remíza, 3 porážky), při vývoji celé sezóny
a boje o příčku nejvyšší do posledního utkání, lze hodnotit
velmi kladně, zejména že naši hráči bojovali do posledního
zápasu. V pěti kolech první poloviny mistrovské soutěže
pomohl i navrátilec Ivo Mikulec, který se však pracovně vrátil
na Nový Zéland. V případě, že by Ivo Mikulec nastupoval
i ve druhé půlce soutěže, jistě by postup našemu mužstvu
neunikl. Utkání s Ivo Mikulcem právě proti pozdějšímu vítězi
soutěže TJ Holešov bylo na domácích stolech jednoznačnou
záležitostí a skončilo vítězstvím našich hráčů v poměru 10:4.
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Za „A“ mužstvo nastupovali zejména tito hráči: Karel Orlovský
s procentuální úspěšností výher 88,41 % (obhájil po roce titul
nejlepšího hráče soutěže), Dušan Kubeš – 63,93 %, Jan Ježek –
47,17 % a Luděk Jančář – 43,48 %.

„A“ mužstvo mužů, 2. místo v divizní soutěži,
zleva: Luděk Jančář, Karel Orlovský, Dušan Kubeš, Jan Ježek
Ve stejné nejvyšší krajské soutěži Zlínského kraje
nastupovali rovněž hráči našeho „B“ družstva mužů, kteří
jakož tradiční účastník divizní soutěže nakonec tuto soutěž
opouští společně s posledním TJ Fryšták. V konečné tabulce
totiž naše mužstvo zaujalo předposlední 11. příčku za 31 bodů
(2 výhry, 3 remízy, 17 porážek). Ani přes výpomoc Pavla Daňka
v úvodu mistrovské soutěže, na několik měsíců navrátivšího
ze zahraničí, mužstvo neodvrátilo sestup do nižší soutěže.
Jako rozhodující fakt se ukázala absence Jana Sadílka, přestup
Miroslava Bičana do Veletin a malé procento odehraných
utkání Martina Kučery z důvodu pracovních povinností.
V podstatě se dá říci, že ze základu tohoto družstva hrával
pravidelně pouze Zdeněk Fibichr, který jako vedoucí tohoto
družstvo odehrál celou sezónu se s vědomím, že v kompletní
sestavě hráčů ze základu družstva by setrvání v divizní soutěži
nebyl problém. Pozitivum nad nevydařenou sezónou tohoto
mužstva je fakt, že v sestavě dostávali příležitost i mladší hráči,
zejména Ondřej Kučera, který se v premiérové sezóně v divizní
soutěži s úspěšností 36,54 vítězných utkání rozhodně neztratil.
Za „B“ tým nastupovali zejména tito hráči: Zdeněk Fibichr –
57,58 %, méně s jak 50% odehraných utkání Pavel Daněk, Jan
Sadílek, Miroslav Bičan a hráči z nižších soutěží.
Ve třetí nejvyšší krajské soutěži (Krajská soutěž 2. třídy, sk.
A a B) nastupovali prvně naše 2 mužstva. „C“ a „D“ družstvo
mužů sice hráli rozdílnou skupinu této soutěže, chtěli ovšem
atakovat přední příčky a návrat 1 mužstva nazpět do Krajské
soutěže 1. třídy. Zejména „C“ družstvo doplatilo na doplňování
hráčů do “B“ mužstva, kdy při absenci hráčů ze základu družstva
v průběhu sezóny museli nakonec odvracet hrozbu sestupu.
„C“ mužstvo nakonec přes výpomoc Luďka Jančáře z A týmu
tuto hrozbu odvrátilo 4 výhrami a v konečné tabulce obsadilo
8. místo za zisk 44 bodů (7 výher, 2 remízy, 12 porážek). Za náš
„C“ tým nastupovali zejména tito hráči: Jan Salát – 56,96 %,
Josef Kolísek – 50 %, Vít Ježek – 33,33 %, Ondřej Kučera s méně
jak 50% odehranými utkáními. „D“ družstvo mužů po postupu
Dolněmčanský zpravodaj

z regionální soutěže premiérově hrálo krajskou soutěž.
Na soupisku tohoto družstva byly zařazeni zkušení hráči, kteří
v první polovině soutěže atakovali přední pozice, nakonec však
rovněž ve druhé půlce soutěže doplatili za zaskakování hráčů
ve vyšších soutěží sérií 6 porážek. Z tohoto důvodu se nemohli
poprat o postup do vyšší soutěže, ovšem 6. místo (56 bodů,
11 výher, 1 remíza, 10 porážek) na konci sezóny s ohledem
na průběh sezóny lze hodnotit kladně. Za „D“ družstvo
nastupovali zejména tito hráči: Miroslav Bartoš – 70,89 %, Jiří
Borýsek – 69,35 %, Jakub Matějíček – 56,45 %, Milan Ježek –
57,14 %, Miroslav Ježek – 28,26 %.
V regionálních soutěžích tradičně reprezentovali náš oddíl
další 3 družstva. „E“ družstvo mužů, které ve druhé sezóně
v nejvyšší regionální soutěži (Regionální přebor 1. třídy)
obsadili jako loni pěknou 7. příčku (45 bodů, 7 výher, 2 remízy,
13 proher). I zde se doslova „lepila“ sestava zápas od zápasu,
díky ukončení sportovní činnosti Dominika Pitnera, odtáhli
celou sezónu Josef Kolísek, Miroslav Ježek, Antonín Uher
a dokonce musel zaskakovat i předseda oddílu Jaroslav Uher.
Zbylá 2 družstva mužů v nejnižších regionálních soutěžích
pouze v číslech: „F“ družstvo v Regionálním přeboru 4. třídy
obsadilo 4 příčku (62 bodů, 13 výher, 1 remíza, 8 porážek). „G“
družstvo v Regionálním přeboru 5. třídy obsadilo 10 příčku (44
bodů, 7 výher, 1 remíza, 14 porážek.
Posledními mužstvy hájící barvy KST Dolní Němčí jsou
ta žákovská. V regionální soutěži žáků tato nastupovala ve 3
stupňovém modelu (1. až 3. liga). Starší žákům („A“ družstvo)
ve složení Přemysl Bobčík, Adrian Uher, Matyáš Bobčík, Jiří
Kolář se nepodařilo dovršit 4 titul okresního přeborníka
v řadě, kdy v posledním utkání po boji prohráli s vítězem
soutěže KST Hluk a obsadilo 2. příčku. Naši mladší žáci („B“
družstvo – Tomáš Hibler, Martin Baroň, Václav Němeček, Jan
Machalík) po první části soutěže zvítězili ve sk. 2 a zbylé části
3-stupňové soutěže dohráli společně s našim „A“ mužstvem
žáků. V konečné tabulce se umístili 6. místě, což lze v celkovém
počtu 17 žákovských mužstvech hodnotit jako velmi pěkné
umístění.

Svátek matek ve farnosti
Druhou květnovou neděli se po celém světě slaví Den matek.
I my ve farnosti jsme tento svátek oslavili. V 10 hodin jsme se
sešli v našem kostele ke slavení mše svaté, která byla obětována
za maminky z Hnutí modliteb matek a všechny maminky z naší
farnosti. Mše svatá byla obohacena hudbou a zpěvem scholy
Nekonečno. Díky textům písní, které byly rozdány, se do zpěvu
zapojili všichni přítomní. Při mši svaté jsme my maminky
děkovaly Bohu za naše mateřství, které v dnešní době není
samozřejmé. Ale je to dar od Boha. Otec Petr ve svém kázání
promlouval o tom, že nemáme mít strach a obavy o své děti.
Můžeme je s klidným srdcem odevzdávat do Ježíšova náručí.
Víme, že On se o ně postará, jsou to Jeho děti. Nám byly dány
jen na určitý čas. Pro nás matky má být velkým příkladem
Panna Maria, která Bohu řekla „Ano“, „Jsem služebnice Páně,
ať se mi stane podle Tvého slova“. Na závěr mše svaté nám dvě
maminky pověděly, co pro ně modlitby matek znamenají a jak
změnily jejich životy. Za zpěvu písně „Madona“ rozdávaly děti
maminkám a babičkám dárečky, vlastnoručně a moc pěkně
vyzdobené srdíčka. Oslava pokračovala ve farní dvoraně, kde
bylo přichystáno občerstvení a čekalo nás několik milých
překvapení. Otec Petr každé mamince nabídl štamprli slivovice
a dokonce připravil jednohubky.
Dalším překvapením a zpestřením příjemného posezení
byli chlapi z Mužského pěveckého sboru Dolněmčané. Krásně
zazpívali lidové písničky a maminky s babičkami se k nim
přidaly. Sólově zapěl pan Ludvík Stojaspal písničku, kterou
zpívával své mamince, která už není mezi námi. Takto jsme
si všichni vzpomněli i na maminky, které nás určitě očekávají
s otevřenou náručí v nebi.
Modlitby matek - Iveta Michalcová

Cílem pro nadcházející sezónu 2017/2018 si dává náš oddíl
opětovně bojovat o první příčky v divizní soutěži („A“ mužstvo),
postavení žákovských mužstev, postup „C“ či „D“ mužstva
nazpět do Krajské soutěže 1. tř. a opět vzorná reprezentace naší
obce v celém kraji. Zároveň připravit v rámci zakončení sezóny
2017/2018 v příštím roce setkání bývalých a současných hráčů
u příležitosti 50. výročí založení stolního tenisu v naší obci.
Tradičně koncem roku 2016 se uskutečnil již 17. ročník
O NEJLEPŠÍHO DOLNĚMČANA ve stolním tenise, který
se hraje pod záštitou starosty obce Ing. Františka Hajdůcha.
Turnaje se účastní nejlepší současní hráči a odchovanci našeho
oddílu. 17. ročník vyhrál Miroslav Janča, prvoligový hráč TJ
Sokol Borová, který porazil Karla Orlovského v poměru 3:1.
Další pořadí tohoto turnaje 3 – Dušan Kubeš, 4 – Miroslav
Bartoš, 5 – Pavel Daněk, 6 – Jan Ježek, 7 – Jiří Borýsek, 8 –
Zdeněk Fibichr.
Na závěr si dovoluji za náš oddíl stolního tenisu poděkovat
Obci Dolní Němčí a společnosti KASKO, spol. s r.o.
za poskytnutí finančních dotací pro uplynulou i budoucí
činnost oddílu stolního tenisu v naší obci. Zároveň děkujeme
všem příznivcům stolního tenisu za projevenou podporu.
za KST Dolní Němčí, Dušan Kubeš
Dolněmčanský zpravodaj

21

NEMOVITOSTI – INZERCE
 Naléhavě hledám ke koupi
rodinný dům v Dolním Němčí,
případně blízkém okolí. Finance
zajištěny. Volejte nebo sms na tel:
737 905 611

 Sháním ke koupi byt na trase
Dolní Němčí - Uherský Brod.
Kontakt na tel: 604 547 716

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

Termíny svozu plastů:
26. 7., 23. 8., 20. 9., 18. 10., 15. 11., 27. 12.
Uzávěrka příštího čísla
Zpravodaje bude 31. 8. 2017.

O česneku a polní prácí
Práce na poli byla na vesnici až do 60. let minulého století
podstatnou součástí života. Než byla založena socialistická
zemědělská družstva, venkované obhospodařovali vlastní
hospodářství, které je buď živilo, nebo alespoň sloužilo
k přilepšení. Malohospodáření se udrželo díky takzvaným
záhumenkám, což byly polnosti menšího rozsahu určené
k částečnému samozásobitelství jednotlivých rodin. Po scelení
polí a vytvoření velkých lánů se začaly vytrácet v zapomnění
i pomístní názvy některých polností. Starší generace si je
pamatuje dodnes a některé najdete i na mapách: Dřínek,
Pajsarůvka, Novina, Kaménka a tak dále. Trati u studánky, kde
jsme zinscenovali sázení česneku, se říká Stanovisko.
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V 50. letech začali lidé ve velkém na svých záhumenkách
sázet česnek – rostlinu mnoha dobrých vlastností. Tehdy byly
v rámci plánovaného hospodářství stanoveny pevné výkupní
ceny a kvalitní zemědělská komodita představovala vítané
přilepšení do rodinných rozpočtů. I to byl jeden z důvodů, proč
se Dolní Němčí začalo rychle rozvíjet. Lidé byli aktivní a vesnici
začali měnit. Prý v každém druhém domě měli zedníka. I proto
obec dnes vypadá spíše jako městys než druhdy nevýznamná
vesnice s poměrně malým katastrem. Dařilo se i JZD nesoucím
název Javořina. V 70. a 80. letech se Dolní Němčí skutečně
stalo „královstvím česneku“ s kvalitním technologickým
i personálním zázemím. Od setby obilí na záhumenkách
venkované postupně upouštěli, protože zrno dostávali jako
naturální odměnu od zemědělského družstva. Česnek však byl
dolněmčanským bílým zlatem i pro malopěstitele.
Když přišlo jaro, každý hospodář věděl, kde a co zasadit.
Během zimy si připravil sadbu a zemědělské náčiní, a když
bylo počasí příhodné, vyrazil na pole. Když se sadil česnek používaly se jeho štrúčky z minuloroční úrody - byla potřeba
připravit v zemi rýhy. Základní dělení této plodiny bylo
na zimní a jarní odrůdu. Jaký je rozdíl? Zimní česnek se sadí
začátkem listopadu, je sice větší, ovšem má menší trvanlivost.
Jarní se sadí v březnu, je menší, ale pokud je kvalitní, vydrží až
roční uskladnění. Pěstovat česnek, starat se o něj a dobře ho
uskladnit je proces, který vyžaduje určité znalosti. Lidé si však
za léta praxe osvojili užitečné postupy. Třeba před sázením se
česnek musí mořit ve speciálním roztoku proti nevítané nákaze
- háďátku. Po uschnutí se sadba musí nejlépe do čtyřiadvaceti
hodin nasadit. V JZD si pro tento účel vyvinuli i speciální
sazeč. A jak to bylo s česnekovou sklizní? Bílé hlávky rostliny
se musely na záhumence vyrýt takzvanými řepnými vidlemi.
Muži vyrývali a ženy česnek čistily. Ten se pak musel dobře
vysušit pod střechou. To, aby česnek dobře vypadal a byl
trvanlivý, vyžadovalo léty odzkoušené postupy.
A jak to bylo s rodinnou výpomocí? Děti svým rodičům
v hospodářství dříve pomáhaly mnohem více než dnes. Bylo
to nezbytné, protože rodiny byly početné a dospělí nedokázali
na všechno sami dohlédnout. A tak děti hlídaly husy nebo
krávy a konaly lehčí práce. Na poli sbíraly mandelinky nebo
sázely brambory, nářečně řečeno erteple, do vykopaných
řádků. Desetileté děvče už muselo vypomáhat matce se starostí
o menší sourozence. Lidé na poli trávili spoustu času a tak si
tam brávali vydatné svačiny. Nosili si třeba chléb a sádlo. Na to
si pak nakrájeli česnek nebo cibulovou nať, tak řečené cíbí.
Hospodyně někdy navařila a donesla rodině z domu polévku,
obyčejně fazolovou s napečenými buchtami. Na vodu lidé
měli konvičky nebo vypalované nádoby. Hospodyně do vody
dávaly i trochu octu a cukru, a tak pak při práci více osvěžila.
Základem dobré kondice však byla čistá voda často nabíraná
z udržovaných studánek.
V polovině minulého století se už nepletly věnečky a ani se
nepouštěly po vodě. To byl dívčí zvyk ze starší doby. Dětství však
nebylo jen pestré a hravé. Byla materiální chudoba a sociální či
zdravotní zabezpečení minimální. Děti si přesto dokázaly ze
života vzít víc prožitků než dnešní mladá generace připoutaná
k obrazovkám počítačů a mobilních telefonů. Častým místem
her bylo okolí potoka, který ještě před několika desetiletími
vypadal zcela jinak. Klikatil se stejně jako se dodnes klikatí
před a za dědinou. Právě proto nese jméno Okluky.
V dolněmčanských přípotočních lokalitách jsme
s fotografkou Petrou Hajdůchovou a národopisnou poradkyní
Marií Ježkovou realizovali také foto-inscenaci sázení česneku
Dolněmčanský zpravodaj

Děkujeme rodinám Umlaufovým za umožnění fotografování
na záhumenkách. Figuranty tentokrát byli Josefka Brencusová,
Marie Cmolová, Leopold Dufka, Eliška Ježková, Marie Ježková,
Verunka Martišová, Dagmar Tinková, Jakub Tinka, Lukášek
Tinka, Ondra Tinka, Petr Tinka st., Petr Tinka ml. a Tomáš
Tinka.
Petr Slinták
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Divadelní představení Škola základ života
Fotbalový
tým MŠ

Pasování prvňáčků na čtenáře
Svátek sv. Floriána

Dětský den

Vítání občánků - první občánek Eliška Šupinová

První svaté přijímání

Ukliďme Česko

Periodický tisk územního samosprávného celku vydává čtvrtletně nákladem 950 výtisků obec Dolní Němčí, Nivnická 82. Vyšlo 30. 6. 2017. Registrováno Ministerstvem kultury č. MK ČR E 13136.
prací • www.lkprint.cz
24LK print, Nivnická 178, Dolní Němčí • Výroba reklamy • Laser • Velkoformátový tisk • Laminace • Razítka • Potisk a výšivka textilu • 3D nápisy • Vazba dokumentů a diplomových
Dolněmčanský
zpravodaj

