Vážení spoluobčané,
letní měsíce už jsou nenávratně pryč, dětem začaly školní
povinnosti a my dospělí přemýšlíme, co všechno ještě máme
stihnout do konce roku.
V uplynulém období jsme pokračovali v realizaci akcí, které
jsme zahajovali v červnu. Těsně před dokončením jsou práce
na rekonstrukci ulice Pod Svahy a na zateplení budovy obecního
úřadu. Do konce září by měly skončit práce na sběrném dvoře.
Díky schválení dotace z OPŽP jsme mohli zahájit práce
na opravě střechy a zateplení hasičské stanice a tím ukončíme
desetileté práce na údržbě a zateplování obecních budov.
Na cyklostezku do Nivnice jsme už získali na náš úsek stavební
povolení. Do konce roku proběhne ještě výběrové řízení. Pokud
nenastanou neočekávané události, práce bychom mohli zahájit
v dubnu 2014.
Děkuji touto cestou všem organizátorům různých akcí,
které obohatily v prázdninových měsících kulturní, společenský
a sportovní život v naší obci, za jejich aktivitu a věřím,
že i v dalším období tomu nebude jinak.
Závěrem vám všem přeji pěkné babí léto, klidný a krásný
podzim.
Ing. František Hajdůch, starosta obce

Dolněmčanský zpravodaj
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Z jednání Rady obce

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

Usnesení
z 51. schůze Rady obce Dolní Němčí, dne 30. května 2013
v kanceláři obecního úřadu.
Usnesení č. 51/2013/01
Rada obce Dolní Němčí schvaluje pronájem bytu č. 110 v domě
s chráněnými byty, Školní č.p. 888, L. a F. B., Dolní Němčí
s platností od 1. června 2013 za cenu 45,- Kč/m2.
Usnesení č. 51/2013/02
Rada obce Dolní Němčí schvaluje pronájem bytu č. 109 v domě
s chráněnými byty, Školní č.p. 888, p. M. V., Dolní Němčí,
s platností od 1. června 2013 za cenu 45,- Kč/m2.
Usnesení
z 52. schůze Rady obce Dolní Němčí, konané
dne 4. června 2013 v kanceláři obecního úřadu.
Usnesení č. 52/2013/01
Rada obce Dolní Němčí schvaluje výpůjčku prostorů Muzea
Na Mlýně Občanskému sdružení národopisný krúžek
Dolněmčan, dne 6. července 2013 k uspořádání akce „Pečení
chleba“.
Usnesení č. 52/2013/03
Rada obce Dolní Němčí, rozhodla o zařazení žádosti paní
B. M., Vlčnov do seznamu žadatelů o pronájem bytu v DCHB.
Usnesení č. 52/2013/05
Rada obce Dolní Němčí schvaluje obci Starý Hrozenkov
finanční příspěvek ve výši 2.000,- Kč na pořádání 53. ročníku
Kopaničářských slavností ve dnech 12. – 14. července 2013.
Usnesení č. 52/2013/06
Rada obce Dolní Němčí schvaluje paní P. B., Dolní Němčí,
prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 9 v půdní vestavbě ZŠ
a ZUŠ v Dolním Němčí, Školní č.p. 606, 687 62 Dolní Němčí,
na dobu od 1. září 2013 do 31. srpna 2015 za cenu 45,- Kč/m2.
Usnesení č. 52/2013/07
Rada obce Dolní Němčí schvaluje objednávku na propagaci
obce Dolní Němčí v příloze Cesty městy ve výši 6.050,- Kč,
včetně DPH, deníku společnosti VLTAVA-LABE-PRESS, a.s.,
České Budějovice, pro Zlínský a Olomoucký kraj.
Usnesení č. 52/2013/08
Rada obce D. Němčí doporučuje Zastupitelstvu obce D. Němčí
schválit program 14. zasedání dle přílohy tohoto usnesení.
Usnesení č. 52/2013/09
Rada obce Dolní Němčí schvaluje za vítěze výběrového řízení
na akci „Sběrný dvůr v Dolním Němčí – část sběrný dvůr“
společnost TUFÍR, spol. s r.o., se sídlem Kunovice, s cenovou
nabídkou 1 538 325,- Kč bez DPH a pověřuje starostu obce
podpisem smlouvy o dílo.
Usnesení č. 52/2013/10
Rada obce Dolní Němčí schvaluje za vítěze výběrového řízení
na akci „Sběrný dvůr v Dolním Němčí – část domácí
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kompostéry“ společnost ELKOPLAST CZ, s.r.o., Zlín,
s cenovou nabídkou 446 120,- Kč, bez DPH a pověřuje starostu
obce podpisem kupní smlouvy.
Usnesení č. 52/2013/11
Rada obce Dolní Němčí doporučuje Zastupitelstvu obce
Dolní Němčí schválit bezúplatný převod pozemku parcelní
číslo 2380/58 o výměře 8,00 m2, parcelní číslo 2380/59
o výměře 8,00 m2 a parcelní číslo 2380/60 o výměře 19,00 m2,
vše v katastrálním území Dolní Němčí, z vlastnictví Zlínského
kraje, Tomáše Bati 21, 761 90 Zlín do vlastnictví obce Dolní
Němčí.
Usnesení č. 52/2013/12
Rada obce Dolní Němčí doporučuje Zastupitelstvu obce Dolní
Němčí schválit koupi pozemku parcelní číslo 2380/42 o výměře
52,00 m2 v k.ú. Dolní Němčí, od pana V. K., Popovice, za cenu
50,- Kč/m2. Veškeré náklady spojené s koupí pozemku bude
hradit kupující.
Usnesení č. 52/2013/13
Rada obce Dolní Němčí schvaluje v souladu s ust. § 4 odst.
8 písm. w) zákona č. 562/1991 Sb., o účetnictví, ve znění
pozdějších předpisů a ust. § 102 odst. 2 písm. q) zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, účetní
závěrku Mateřské školy, Dolní Němčí, okres Uherské Hradiště,
Školní č.p. 706, 687 62 Dolní Němčí, za rok 2012.
Usnesení č. 52/2013/14
Rada obce Dolní Němčí schvaluje v souladu s ust. § 4 odst.
8 písm. w) zákona č. 562/1991 Sb., o účetnictví, ve znění
pozdějších předpisů a ust. § 102 odst. 2 písm. q) zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, účetní
závěrku Základní školy a Základní umělecké školy, Dolní
Němčí, okres Uherské Hradiště, Školní č.p. 606, 687 62 Dolní
Němčí, za rok 2012.
Usnesení č. 52/2013/15
Rada obce Dolní Němčí doporučuje Zastupitelstvu obce Dolní
Němčí schválit Smlouvu o zřízení věcného břemene mezi obcí
Dolní Němčí, Nivnická 82, 687 62 Dolní Němčí, a společností
JMP Net, s.r.o., Plynárenská 499/1, 657 02 Brno, zastoupenou
na základě plné moci společností Jihomoravská plynárenská,
a.s., Plynárenská 499/1, 657 02 Brno, a manželi P. a Š. S., Dolní
Němčí, za jednorázovou úhradu ve výši 1.000,- Kč + DPH.
Usnesení č. 52/2013/16
Rada obce Dolní Němčí doporučuje Zastupitelstvu obce
Dolní Němčí schválit Plán společných zařízení pro komplexní
pozemkové úpravy v katastru obce Dolní Němčí.
Usnesení č. 52/2013/17
Rada obce Dolní Němčí doporučuje Zastupitelstvu obce Dolní
Němčí schválit v souladu s ust. § 4 odst. 8 písm. w) zákona
č. 562/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů
a ust. § 102 odst. 2 písm. q) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích,
ve znění pozdějších předpisů, účetní závěrku obce Dolní Němčí
za rok 2012.
Usnesení č. 52/2013/18
Rada obce Dolní Němčí doporučuje Zastupitelstvu obce
Dolní Němčí schválit členský příspěvek do Mikroregionu Bílé
Karpaty ve výši 20,- Kč za jednoho občana obce od roku 2013.
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Usnesení č. 52/2013/19
Rada obce Dolní Němčí schvaluje poskytnutí finančního
příspěvku ve výši 1.000,- Kč Občanskému sdružení Babybox
pro odložené děti – STATIM, Hájek 88, 104 00 Praha,
na vybudování babyboxu v Uherskohradišťské nemocnici.
Usnesení č. 52/2013/20
Rada obce Dolní Němčí schvaluje poskytnutí finančního částky
ve výši 20.000,- Kč obci Habartice u Frýdlantu v Čechách, jako
pomoc obci při odstraňování škod způsobených povodněmi.
Usnesení
z 53. schůze Rady obce Dolní Němčí, konané dne
8. července 2013 v 16:00 hod. v kanceláři obecního úřadu.
Usnesení č. 53/2013/01
Rada obce Dolní Němčí schvaluje prodloužení nájmu bytu
č. 11 v půdní vestavbě ZŠ a ZUŠ v Dolním Němčí, Školní
č.p. 606, paní A. V. za cenu 45,- Kč/m2, na období od 1. srpna
2013 do 31. července 2015. Před podpisem nové nájemní
smlouvy složí nájemce kauci ve výši tříměsíčního nájmu.
Usnesení č. 53/2013/02
Rada obce Dolní Němčí schvaluje zařazení žádosti pana P. J.,
Dolní Němčí, o pronájem obecního bytu, do seznamu žadatelů.
Usnesení č. 53/2013/03
Rada obce Dolní Němčí schvaluje žádost paní M.S., Pitín,
o pronájem bytu v domě s chráněnými byty do seznamu
žadatelů.
Usnesení č. 53/2013/04
Rada obce Dolní Němčí schvaluje poskytnutí finančního
příspěvku ve výši 1.000,- Kč obci Lopeník na pořádání kulturní
akce „Symbol přátelství Čechů a Slováků“ dne 20. července
2013.
Usnesení č. 53/2013/05
Rada obce Dolní Němčí schvaluje sdružení Moto CAVALIERS
08 o.s., Nivnice, pronájem kulturního domu k pořádání
koncertu Jany Kratochvílové se skupinou ILLUMINATI.CA
v pátek 2. srpna 2013 v době od 16.00 hod. do 24.00 hod.
Usnesení č. 53/2013/06
Rada obce Dolní Němčí schvaluje prodloužení nájmu bytu
č. 15 v půdní vestavbě ZŠ a ZUŠ v Dolním Němčí, paní V. B.,
za cenu 45,- Kč/m2, na období od 1. srpna 2013 do 31. července
2015. Před podpisem nové nájemní smlouvy složí nájemce
kauci ve výši tříměsíčního nájmu.
Usnesení č. 53/2013/07
Rada obce Dolní Němčí schvaluje prodloužení nájmu bytu
č. 8 v půdní vestavbě ZŠ a ZUŠ v Dolním Němčí, p. I. B. a R. Š.,
za cenu 45,- Kč/m2, na období od 5. srpna 2013 do 31. července
2015. Před podpisem nové nájemní smlouvy složí nájemce
kauci ve výši tříměsíčního nájmu.
Usnesení č. 53/2013/10
Rada obce Dolní Němčí doporučuje Zastupitelstvu obce Dolní
Němčí schválit Smlouvu č.1030002613/001 o budoucí smlouvě
o zřízení práva odpovídající věcnému břemenu mezi obcí Dolní
Němčí, Nivnická 82, 687 62 Dolní Němčí, a společností E.ON
Distribuce, a.s., F.A.Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice,
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zastoupené na základě plné moci E.ON Česká republika,
s.r.o., F.A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice, jejímž
předmětem je realizace stavby zařízení distribuční soustavy
s názvem „Dolní Němčí, Výsluní I, rozšíření NN, Bršlica“
na obecních pozemcích parcelních čísel 1258/129 a 2269 ZE
v katastrálním území Dolní Němčí za jednorázovou úhradu
ve výši 6 600,- Kč bez DPH.
Usnesení č. 53/2013/11
Rada obce Dolní Němčí schvaluje cenovou nabídku
Ing. Jaroslava Kunčíka, Školní 115, 687 64 Uherský Brod
- Těšov za vypracování PD na akci „Místní komunikace
v ul. Polní, Dolní Němčí“ ve výši 94.000,- Kč, bez DPH.
Usnesení č. 53/2013/12
Rada obce Dolní Němčí schvaluje pronájem bytu č. 202 v domě
s chráněnými byty v Dolním Němčí, p. L. S., Nivnice, s platností
od 15. července 2013 za cenu 45,- Kč/m2.
Usnesení č. 53/2013/13
Rada obce Dolní Němčí schvaluje podmínky Smlouvy
o výpůjčce a darovací, jejímž předmětem je bezplatné užívání
kompostéru na dobu počínaje dnem účinnosti smlouvy do
konce doby udržitelnosti projektu, nejméně však do 31.12.2018.
Dobou udržitelnosti je období v délce 5 let od potvrzení
ukončení realizace projektu Státním fondem životního
prostředí, po které je půjčitel povinen garantovat Státnímu
fondu životního prostředí udržitelnost projektu. Zároveň
pověřuje starostu obce podpisem smlouvy.
Usnesení č. 53/2013/15
Rada obce Dolní Němčí schvaluje za vítěze výběrového řízení
na akci „Zateplení hasičské zbrojnice Dolní Němčí“ firmu
Stavební firma Hanáček, s.r.o.,Uherský Brod, s cenovou
nabídkou 1.126.521,- Kč bez DPH.
Usnesení č. 53/2013/16
Rada obce Dolní Němčí schvaluje cenovou nabídku společnosti
EKOLA – Pavliš s.r.o., Staré Město, ve výši 35.200,- Kč bez
DPH za vypracování projektové dokumentace na akci „Místní
komunikace ul. Polní, Dolní Němčí, stavební objekt – úprava
potoka“.
Usnesení
z 54. schůze Rady obce Dolní Němčí, konané
dne 1. srpna 2013 v kanceláři obecního úřadu.
Usnesení č. 54/2013/01
Rada obce Dolní Němčí schvaluje prodloužení nájmu bytu
č. 10 v půdní vestavbě ZŠ a ZUŠ v Dolním Němčí, p. J. B.
za cenu 45,- Kč/m2, na období od 1. září 2013 do 31. srpna 2015.
Před podpisem nové nájemní smlouvy složí nájemce kauci
ve výši tříměsíčního nájmu.
Usnesení č. 54/2013/02
Rada obce Dolní Němčí schvaluje Mužskému pěveckému
sboru Dolněmčané výpůjčku kulturního domu k pořádání
V. Předhodového zpívání v pátek 2. května 2014.
Usnesení č. 54/2013/03
Rada obce D. Němčí, s ohledem na skutečnost, že v současné
době nejsou volné byty k dispozici, rozhodla zařadit žádost
I.P., D. Němčí, do seznamu žadatelů o pronájem obecního bytu.
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Usnesení č. 54/2013/04
Rada obce Dolní Němčí schvaluje
vyvěšení záměru na prodej části
obecních pozemků parcelních
čísel 1198/2 a st. 286 v katastrálním
území Dolní Němčí, které jsou
zastavěny kioskovou trafostanicí
VN/NN T8 U kostela nacházející
se v ul. Krátká.
Usnesení č. 54/2013/05
Rada obce Dolní Němčí schvaluje
prodloužení nájmu bytu č. 2
v půdní vestavbě ZŠ a ZUŠ
v Dolním Němčí, P. a M. S.
za cenu 45,- Kč/m2, na období
od 1. září 2013 do 31. srpna 2015.
Před podpisem nové nájemní
smlouvy složí nájemci kauci
ve výši tříměsíčního nájmu.

Usnesení č. 54/2013/13
Rada obce Dolní Němčí schvaluje Smlouvu o sdružených službách dodávky elektřiny
od 1.1.2014 do 31.12.2015 s firmou Slovenské elektrárne, a.s. se sídlem Mlynské nivy
47, 821 09 Bratislava, Slovenská republika, podnikající na území ČR prostřednictvím
organizační složky Slovenské elektrárne, a.s – organizační složka, se sídlem Rybná 682/14,
110 00 Praha 1, IČ 269 71 801.
Usnesení č. 54/2013/14
Rada obce Dolní Němčí schvaluje Dodatek č. 5 ke smlouvě o zajištění dodávky tepla
z kotelen obce s firmou Atrium Therm s.r.o., Uh. Hradiště – Mařatice s platností
od 1.10. 2013 do 31.12.2015
Usnesení č. 54/2013/15
Rada obce Dolní Němčí schvaluje přípravu realizace odvodnění hřbitova dle varianty
č. 1 navržené firmou EPS s.r.o., Kunovice v hydrogeologickém vyjádření z června 2013.

Usnesení č. 54/2013/06
Rada
obce
Dolní
Němčí
neschvaluje p. R. M., umístit
orientační tabuli v ul. Hlucká
při vjezdu do ul. Na Výsluní II.,
udávající směr k prodejně kávy
v jeho rodinném domě.
Usnesení č. 54/2013/09
Rada obce Dolní Němčí schvaluje
pronájem bytu č. 108 v domě
s chráněnými byty, p. J. L.,
Bojkovice, na dobu neurčitou
s platností od 5. srpna 2013. Cena
nájmu činí 45,- Kč/m2.
Usnesení č. 54/2013/10
Rada
obce
Dolní
Němčí
schvaluje Smlouvu č. 12123243
o poskytnutí podpory ze Státního
fondu životního prostředí ČR
v rámci Operačního programu
Životní prostředí, Prioritní osa
3 – Udržitelné využívání zdrojů
energie (FS), oblast podpory
3.2. – Realizace úspor energie
a využití odpadního tepla na akci
„Zateplení budovy obecního
úřadu v Dolním Němčí“ ve výši 35
436,05 Kč.
Usnesení č. 54/2013/11
Rada obce Dolní Němčí schvaluje
poskytnutí finančního příspěvku
Zlínskému kraji, Tř. Tomáše Bati
21, 761 90 Zlín, ve výši 85,- Kč
za jednoho občana obce na období
od 1. ledna 2014 do 31. prosince
2014 a 100,- Kč za jednoho občana
obce na období od 1. ledna 2015
za účelem zajištění dopravní
obslužnosti.
4

Dolněmčanský zpravodaj

Informace pro život II.
Odborná rada prevence OSH okr. Uherské Hradiště
informace pro zopakování.

Základní informace – Ochrana a prevence před
spalováním hořlavých látek
na volném prostranství.
Dle zákona o požární ochraně /133/1985 Sb.,/ - každý je
při spalování hořlavých látek na volném prostranství povinen
učinit odpovídající opatření proti vzniku a šíření požáru.

Občané by se také měli řídit závaznými vyhláškami obcí,
které mnohdy upravují i způsob pálení odpadů na volném
prostranství – a někdy je i zakazují.
Pokud někdo způsobí svým jednáním požár, může mu
být udělena pokuta až do výše 25 000 Kč fyzickým osobám
a až 500 000 Kč právnickým nebo podnikajícím fyzickým
osobám.
Při škodách vyššího rozsahu může být i trestně stíhán.
Při pálení ohňů by měla být neustále přítomna alespoň jedna
osoba starší 18 let.

Právnické či podnikající fyzické osoby, fyzické osoby jsou
povinny předem oznámit Hasičskému záchrannému sboru
ČR spalování hořlavých látek na volném prostranství.
Telefonní číslo pro ohlášení pálení - Operační středisko
HZS Zlínského kraje: 950 670 222 nebo paleni.hzszlk.eu
Místo pálení je třeba pečlivě vybrat. Ohniště musí být
bezpečně izolováno od hořlavých materiálů.
Bezpečnostní pravidla:
Při silném větru oheň vůbec nerozdělávejte.
Ohraničte důkladně ohniště.
Mějte po ruce dostatek hasební látky.
Nepoužívejte hořlavé látky.
Oheň po celou dobu hlídejte.
Vyberte na pálení bezpečné místo.
Dolněmčanský zpravodaj

OSH Uherské Hradiště
tel.: 572 55 24 34
www.osh-uh.net
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ZŠ a ZUŠ
Vážení rodiče a přátelé školy,
prázdniny či dovolené už jsou u většiny z nás již minulostí.
Věřím, že nejen zaměstnanci školy, ale i její žáci měli dostatečný
prostor k odpočinku a nabrání nových sil do další etapy
vzdělávání.
Pamětníkům zajisté neuniklo, že právě před 40 lety se
slavnostně otevírala budova nové školy. My si toto výročí
spolu s bývalými zaměstnanci připomeneme v rámci tradiční
vánoční výstavy v prosinci.
Po delší době můžeme s radostí konstatovat, že se zastavil
trend neustálého snižování počtu žáků. Z loňských 285 se
dostáváme na 305 ve 14 třídách. Svoji premiéru má za sebou 36
prvňáčků a z řad nově dojíždějících z Horního Němčí, Strání,
Boršic a Slavkova dalších 23 dětí.
Zahájení nového školního roku je téměř vždy ve znamení
personálních změn. Nejinak tomu je i nyní. Po 20 letech
působení ve zdejším vzdělávacím ústavu odcházejí do důchodu
manželé PaedDr. Jaroslav a Mgr. Eva Horňákovi. Chci jim
i na těchto stránkách poděkovat za trpělivost, pedagogický um
i takt, se kterým se věnovali žákům ve vyučování i mimo něj.
Přeji jim do dalších let hodně štěstí, zdraví i osobní pohody.
Výuku hry na flétnu ukončil Mgr. Jiří Bajza. Po mateřské
dovolené se vracejí na ZŠ a ZUŠ Mgr. Klára Kolajová a Mgr.
Hana Miklášová. Na výuku zpěvu do hudebního oboru
nastupuje paní Ing. Veronika Gajdůšková. Došlo i ke změnám
v třídnictví. Do 1. tříd nastupují Jana Staňová a Mgr. Jana
Pacholová, do 4. třídy Rostislav Smrž a Mgr. Marcela Horká, do
5. třídy Mgr. Blanka Spáčilová a v 6. třídách Mgr. Edita Buršík
Jinková a Mgr. Jana Mitáčková.
Ke změnám dochází také v našem školním vzdělávacím
programu. Byly upraveny učební plány, do kterých jsme
nově zahrnuli témata dopravní výchovy, ochrany člověka
za mimořádných událostí, korupce, obrany vlasti a finanční
gramotnosti. Povinně se všichni žáci budou učit od sedmého
ročníku dva cizí jazyky. U nás k angličtině přibude ruština.
Stejně jako v minulých letech nabízíme žákům možnost
výuky v dyslektickém kabinetě, ve své činnosti pokračuje
ZUŠ, Centrum sportu, školní družina i školní klub s širokou
nabídkou volnočasových aktivit zaměřených na sport, přírodu,
vzdělávání i estetickou výchovu apod.
Tento rok bude také ve znamení ukončení projektu
v OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, zároveň jsme
získali novou možnost zapojení našich žáků do Centra
přírodovědného a technického vzdělávání pro moderní výuku
organizovaným SŠPHZ Uherské Hradiště. Pro naši školu
to znamená zisk zajímavých robotických stavebnic v hodnotě
197 000 Kč a nářadí do dílen za 27 000 Kč. Další novinkou
budou akce pořádané společně pro rodiče i žáky I. stupně.

V hodnocení zameškaných hodin jsme spočítali 13 869 hodin,
z toho 9 neomluvených.
281 žák přišel domů s jedničkou z chování, ale i s 6 důtkami
ředitele školy a 4 žáci s dvojkou za neomluvené hodiny,
nevhodné chování, nerespektování učitele, špatnou přípravu
na vyučování, krádež peněz. Velmi rádi jsme udělovali pochvaly
za pomoc při vánoční výstavě, za umístění v olympiádách
a soutěžích, za aktivitu ve vyučování, vzorné plnění povinností,
sportovní soutěže, za pomoc spolužákovi a za zlepšení
prospěchu.

absolvent

Vzpomínka na školní rok 2012/2013
Ve školním roce jsme měli na ZŠ celkem 285 žáků, 7 tříd na
prvním stupni a 7 tříd na druhém stupni. Vyučovalo celkem 26
učitelů, 2 asistentky pedagoga a 2 vychovatelky ŠD.
Za II. pololetí bylo uděleno 5 173 jedniček, ale také 5 pětek.
Celkem bylo v prvním pololetí 152 vyznamenaných žáků,
ve druhém 157 a 7 žáků neprospělo v prvním pololetí a 3 žáci
ve druhém pololetí. Nejlepší průměr má I. A a B třída 1,04
z prvního stupně a z druhého je to VIII. B s průměrem 1,37.
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absolventky
Dolněmčanský zpravodaj

Ludmila Halíková

Sluníčkový den

absolventi

samé jedničky
Dolněmčanský zpravodaj
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Hodnocení 1. stupeň
I. A
Výtvarná soutěž 2. místo Iva Zelinková. Recitační soutěž
1. Lucie Mikulková, 2. Johana Šídlová. Ekohrátky 2. Lucie
Mikulková, 3. Kryštof Miklánek, Ladislav Hladík.
I. B
Recitační soutěž 3. Veronika Žufánková. Třídní soutěže
„Početní král“
1.Tereza Jemelíková, Václav Němeček,
2. Tobias Vlk, 3. Matěj Mikel, Adéla Dufková. „Aktivita“
1. Tereza Jemelíková, 2. Radim Kroča, 3. Tomáš Šťastný, Adéla
Jemelíková.
2. třída
Recitační soutěž 1. Anna Tomancová, 2. Julie Cmolová,
3. Anežka Žufánková.
Atletické závody Uh. Brod 2. místo v běhu na 60 m Anna
Tomancová. Žáci vyhráli 3. místo v soutěži sběr papíru –
3 309,5 kg.
III. A
Recitační soutěž 2. Veronika Uhrová, McDonald’s Cup
2. místo v okresním kole Lukáš Ambros, Lukáš Bobčík,
Dominik Karlík, Přemysl Bobčík. Orion Cup 3. místo - Lukáš
Ambros, Lukáš Bobčík, Přemysl Bobčík. Šachový turnaj
čtyřčlenných družstev – 3. v okresním kole - Přemysl Bobčík,
Lukáš Ambros, Adrian Uher. Atletické závody O pohár starosty
města Uh. Brodu Dominik Karlík – 2. místo v běhu na 60 m,
3. v hodu plným míčem, Nela Haluzová 2. v hodu plným
míčem, Dominika Gregorová – 3. v běhu na 60 m.
III. B
Vánoční výstava – výtvarná soutěž - 1. Veronika Martišová,
2. Marie Stojaspalová.
Soutěž matematický klokan: 1. Sabina Šumšalová, 2. Jan
Glier, 3. Tobiáš Šmejdíř.
Recitační soutěž: 1. Veronika Martišová, 3. Martin Baroň.
Veronika Martišová postoupila i v okrskovém kole v Hluku
a naši školu reprezentovala v okresním kole v Uherském
Hradišti. Hod vlaštovkou 1. Oliver Mikulička, 2. Tomáš
Kadlček, Tobiáš Šmejdíř, 3. Barbora Ševčíková. Mc Donald´s
Cup 2. místo Tomáš Hibler, Josef Šlambor, Martin Baroň, Petr
Bobčík. Výtvarná soutěž – Móda: 1. Veronika Martišová.
4. třída
Účast v okrskovém kole recitace Doležalová Nikola.
Okrskové kolo Mc Donald´s Cup - 3. místo Bobčík Roman,
Válek Ondřej, Mikulec Daniel. O pohár starosty Uh. Brodu
2. v běhu na 60m Tinka David, 3. ve štafetě – Bobčík Roman,
Tinka David.
5. třída
Matematické soutěže Klokan, Pythagoriáda Viktor Ambros,
Adam Horňák, Kateřina Baroňová, Klára Kadlčková, Viktorie
Pavelková, Terezie Kadlčková. Atletické soutěže O pohár
starosty Uh. Brodu Romana Marečková – 2. v běhu na 60 m,
3. ve skoku dalekém, Viktor Ambros, Romana Marečková
3. ve štafetě.
Vyhodnocení účasti tříd na soutěži v ochraně člověka
za mimořádných situací I. stupeň: 1. 2. třída, 2. I. A, 3. IV. třída.
II. stupeň: 1. spojená IX. třída, 2. VII. A, 3. VIII. B.
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sportovci
Sportovní úspěchy II. stupeň:
okresní kolo sprinterský víceboj - st. žáci 6. místo Tomáš
Horák, Ondřej Kadlček, Pavel Pastorek, Filip Straňák.
St. žákyně 4. místo Klaudie Bobčíková, Veronika Hlatká,
Markéta Pinkavová, Ivana Karlíková. Atletický čtyřboj
st. žákyně 2. místo – postup do krajského kola Monika
Mančíková, Veronika Hlatká, Markéta Pinkavová, Ivana
Karlíková, Anna Dufková, kde skončily 6.
Atletická olympiáda školy - v kategorii 6. a 7. tříd se mezi
chlapci nejlépe umístili: 1. Arnošt Mikulička 7. A, 2. Jankových
Matěj 7. A, 3. Krhovský Zbyněk 7. A. Dívky: 1. Polášková Anna
7.B, 2. Jančová Silvie 7.A, 3. Kročová Adéla 7.A. Kategorie
8. a 9. tříd: 1. Pastorek Pavel, 2. Kadlček Ondřej, 3. Bohun
Josef. Dívky: 1. Mančíková Monika, 2. Pinkavová Markéta,
3. Dufková Kristýna. Mezitřídní fotbalový turnaj 6. – 7. tř. 1.
7. A, 2. 7. B, 3. 6. tř. Kat. 8. – 9. tř. 1. 9. B, 2. 8. A, 3. 8. B.
Nejlepší sportovci roku 2012/2013: I. stupeň - Romana
Marečková, Viktor Ambros. II. stupeň – Markéta Pinkavová,
Pavel Pastorek.
Literární soutěž Zelená planeta okresní kolo Adam Horňák
– 1. místo. Okresní kolo zeměpisné olympiády David Kovařík
(6.tř.) – 7. místo, Tomáš Daněk (7.B) – 12. místo, Vojta Mahel
(8.B) – 1. místo. Krajské kolo Vojta Mahel– 5. místo.
Dějepisná olympiáda Kristýna Kolářová – úspěšný řešitel.
Matematická olympiáda - úspěšnými řešiteli okresního kola
Vojtěch Mahel 1. – 4. místo s plným počtem bodů, Ivan Fábry
6. tř., Pavel Stojaspal 8.B.
Pythagoriáda Vojtěch Mahel 8.B 6. místo v okresním kole.
SCIO testy Simona Hlavenková 9.B získala ocenění
za nejlepší výsledek v testování matematiky ve Zlínském kraji.

Železný žák
Dolněmčanský zpravodaj

Vedení ZŠ a ZUŠ Dolní Němčí oznamuje,
že v úterý 10.9. 2013 proběhnou třídní
schůzky, na kterých se bude projednávat
školní řád, školní vzdělávací program
a případné dotazy rodičů. Pro 1. stupeň je
stanoven začátek na 15.30 hodin,
pro 2. stupeň na 16.00 hodin.

Absolventské práce žáků 9. ročníku – vítězové: Jakub Černý
za práci a prezentaci v Aj o skupině Nirvána, David Staroba
o sklárně ve Strání – Květné, Karolína Zelinková za zpracování
práce v Aj o regionu Slovácka, Markéta Pinkavová za praktickou
ukázku o náboženství v Boršicích u Blatnice, Bronislav Josefík
za práci a prezentaci o vlastním chovu zvířat, Jolana Michalcová
za práci a prezentaci Slováckého divadla, Filip Straňák za práci
a prezentaci o návštěvě Srí Lanky, Filip Lukáš za práci
a prezentaci o dechové hudbě v Horním Němčí, Daniela
Chvílová za práci a praktickou ukázku folklóru v Dolním
Němčí, Vendula Dudová za práci a praktickou ukázku folklóru
v Horním Němčí.
Jako každý rok, i letos se v sále ZUŠ konal Absolventský
a závěrečný koncert. Vystoupili na něm žáci ze třídy
J. Hrobařové, E. Peškové, L. Frýborta, V. Marečka, A. Daníčka
a A. Gajdůškové. Svými téměř dokonalými výkony zde
absolvovali na klávesy I. stupeň Martin Hlucký a II. stupeň
Dominik Kadlček a na klavír I. stupeň Tereza Krhovská
a Ludmila Halíková. Jejich přednesové skladby doplnili
i menší žáčci a to z 1. a 3. ročníku hrou na klavír, flétnu, kytaru
a klávesy. Sváteční koncert se nesl v duchu klasiků Mozarta,
Beethovena, Offenbacha, ale také v duchu moderních písniček
z pohádek, nebo písní skupiny Olympic a ABBA. Dominik
Kadlček předvedl svou vlastní úpravu písně Sandokan. Program
koncertu oživil také zpěv Jolany Michalcové a závěrečné
vystoupení klávesového kvartetu.
Poslední týden v květnu mohli rodiče se svými ratolestmi
využít „Týdne otevřených dveří“ a navštívit výuku na ZUŠ.
Každým rokem tak dává škola možnost podívat se do učeben,
„osahat“ si hudební nástroje a získat spoustu užitečných
informací. Měsíc červen byl již ve znamení postupových
zkoušek. Žáci se na ně moc netěší, ale díky nim mohou porovnat,
kolik se toho za celý školní rok naučili a jak umělecky porostli.
12. června proběhly ještě přijímací zkoušky, které prokázaly,
že zájem o vzdělávání v uměleckých oborech, (v hudebním,
výtvarném, dramatickém i tanečním), je pořád velký.

Z mateřské školy
Prázdniny jsou za námi a opět je tu začátek školního roku.
Během prázdnin proběhly v Mateřské škole rekonstrukce
sociálního zařízení pro děti i zaměstnance, výměna dlažby na
terase pro zlepšení podmínek vzdělávání, a proto byl i omezen
prázdninový provoz MŠ. V posledním prázdninovém týdnu
připravovaly paní učitelky třídy, aby 2. září bylo pro děti a na
zahájení školního roku vše připraveno.
K předškolnímu vzdělávání bylo přijato do MŠ 33 nových
dětí, 31 dětí odešlo do ZŠ a ZUŠ. Celkem je zapsáno na
školní rok 2013/2014 91 dětí, které budou zařazeny do 3. tříd
podle věku a 1 logopedické třídy, kde je dětem zajišťována
intenzivní logopedická péče pod vedením kvalifikovaných
pracovníků. Vzdělávání bude zajištovat 8 pedagogických
pracovnic, 1 asistentka pedagoga a 3 provozní pracovnice.
Předškolní vzdělávání má dítě všestranně rozvíjet, podporovat,
motivovat a usnadňovat mu životní dráhu a vytvářet optimální
předpoklady pro jeho další vzdělávací cestu, což je záměrem
našeho vzdělávacího programu. Září je pro všechny MŠ
měsícem adaptace, nástupu nových dětí, protože každé dítě
reaguje jinak na nové prostředí na kamarády ve třídě a paní
učitelky. Proto je důležitá spolupráce rodičů a školy založená
na oboustranné důvěře. První dny a týdny bývají pro nováčky
náročné, protože musí zpracovat spoustu nových podnětů
a vjemů, což potřebuje čas a paní učitelky se snaží vymýšlet,
jak nejlépe navázat kontakt a zapojit je do společných aktivit.
Rodiče mají možnost se na našich webových stránkách seznámit
s nabídkou činností, organizací v MŠ, vzděláváním v naší MŠ.
Nabízíme rodičům možnost pobýt s dítětem ve třídě ještě před
nástupem do MŠ, aby dítě vidělo, kde bude chodit a co to vlastně
školka je. Zveme všechny rodiče na informativní schůzku, která
se bude konat 10. září v 15:15 ve 2. třídě MŠ. Rodiče budou

V příštím školním roce se na naší škole otevře také sborový
zpěv. Uvítáme nové žáčky zpěváčky, kteří umí zpívat a kteří
rádi zpívají v kolektivu.
Do nového školního roku přejeme všem žákům,
aby získali co nejvíce nových poznatků v učení, ale i uměleckých
zkušeností a dovedností, aby se jim dařilo ve škole i v osobním
životě.
Mgr. Milan Kvasnička, Mgr. Ľubica Ježková
Mgr. Lenka Bednářová
Dolněmčanský zpravodaj
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seznámeni s organizací vzdělávání ve školním roce 2013/2014,
s plánovanými akcemi v MŠ, nabídkou zájmových aktivit,
formou úhrady úplaty za předškolní vzdělávání a stravné.
Doufáme, že děti budou v naší MŠ spokojeny a těšíme se
na společné zážitky a příjemně prožité chvíle v mateřské škole..
Kadlčková Eva, řed. mat. školy

Školka Cup 2013
Fotbal má v naší obci dlouholetou tradici, a proto jsme přišli
s myšlenkou uspořádat fotbalový turnaj mateřských škol na
hřišti TJ Dolní Němčí. První ročník měl velký úspěch u rodičů
i u zúčastněných mateřských škol, a proto jsme uspořádali
14. června již druhý ročník „Školka Cup“. Naše děti se na turnaj
s nadšením pravidelně připravovaly, jak na zahradě mateřské
školy, tak na hřišti TJ Dolní Němčí pod vedením pana Smetany
a rodičů. Letos se do turnaje přihlásilo 50 dětí z 5 mateřských
škol. MŠ Dolní Němčí, MŠ Slavkov, MŠ Uh. Brod Olšava, MŠ
Újezdec a nově MŠ Uh.. Brod Obchodní. Počasí nám opravdu
přálo, a tak si to hráči i diváci užili. Povzbuzovat přišli nejen
kamarádi ze školky, ale i rodiče, příbuzní a známí, místní
i přespolní. Přišel nás povzbudit pan starosta s místostarostou
a ředitel ZŠ ZUŠ. Zdravotní dozor zajišťovala paní
Z. Bartošová. Zahájení a organizace turnaje se opět se ctí ujal
pan J. Bobčík, předseda oddílu TJ Dolní Němčí. Pro hráče
i diváky bylo zajištěno občerstvení, a tak na hřišti panovala
příjemná atmosféra a skvělá nálada. Zpestřením turnaje byl
maskot - lišák, kterého nám díky panu D. Juráskovi zapůjčilo
TJ Slovácko. Všichni hráči bojovali s velkým nasazením,
podávali skvělé sportovní výkony a za své sportovní snažení
byli odměněni diplomem a drobnými dárky a sladkostmi.
Děkujeme za podporu zřizovateli Obci Dolní Němčí,
TJ Dolní Němčí, sponzorům fa Kasko, Formika, Kvark, rodičům
dětí, bez kterých bychom nemohli tento turnaj uskutečnit.
Všichni byli spokojeni, všichni byli vítězové a o to tady
vlastně šlo. Zasportovat si, pobavit se a zúčastnit se. Nikdo
se nezranil a nadšení všech zúčastněných dětí i učitelek
mateřských škol nás utvrdila v přesvědčení, že pro předškolní
děti je pohyb velmi důležitý a je třeba ho podporovat a rozvíjet,
a že „fotbal to je hra“. Možná z některých dětí v budoucnu
vyrostou špičkoví hráči a budou vzpomínat, jak začínali
v mateřské škole.
A tak Vás již teď zvu na příští rok v červnu na další, již
3. ročník „Školka Cup“ v Dolním Němčí.
Kadlčková Eva, řed. mat. školy
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Prázdniny v knihovně
byly letos pracovní. Společně s rekonstrukcí obecního
úřadu se jí nevyhnula ani přestavba naší knihovny. Výměna
oken, škrábání stropů, malování a výměna koberců. Umíte
si představit tuto práci - říká se „Raději vyhořet...“ Knihy
se musely uložit do více jak 300 beden a naskládat nejdřív
na jednu polovinu knihovny, pak se musely ještě několikrát
přesunovat, tak jak bylo potřeba. Musel se provést také přesun
regálů do garáží obecního úřadu. Byla to velice náročná práce,
ale musím poděkovat svým pomocníkům Marii Kadlčkové,
Haně Kadlčkové, Alžbětě Šrámkové a klukům Mirkovi
Zimčíkovi, Františku Šrámkovi a Laďovi Janigovi za to,
že neúnavně pomáhali nejen s nábytkem, úklidem, ale
i s několikanásobným přesunem knih, kterých je v knihovně
přes 12 000.
Práce v knihovně však neustává ani po uložení knih do
regálů. Musí se setřídit, podle abecedy a signatur u naučné
literatury, do svých prostor. Postupně se však všechno opět vrací
do svých kolejí. V tuto dobu však Knihovna B. B. Buchlovana
z Uherského Hradiště nepřestala dovážet do dolněmčanské
knihovny nové knihy. Chtěla bych Vás na některé upozornit:

Dolněmčanský zpravodaj

NOVÉ KNIHY
Alpy - turistický průvodce

Francie,
Itálie,
Německo,
Rakousko,
Slovinsko,
Lichtenštejnsko & Švýcarsko. Nejrozsáhlejší průvodce napříč
celými Alpami, bez nějž se neobejde žádný turista,
který tyto nádherné hory navštíví.

Irsko - turistický průvodce

Bohatě ilustrovaný, přehledný
a vyčerpávající průvodce Irskem
s aktualizovanými informacemi
a nezbytnými údaji pro turisty
(hrady, památky, muzea, hospody,
hotely).

Bartošíková Alena a Holečková Marie
- Krajem vinic a poutních míst

Autorky prostřednictvím fotografií přibližují poutní místa,
ale i léčivé vodní zdroje, studánky, potoky a majestátnou
řeku Moravu i nenápadnější Kyjovku, pramenící v Chřibech.
Kromě přírody a vod zachycují fotografie i církevní stavby.
V neposlední řadě kniha přináší čtenářům nejen na Moravě,
ale i v Čechách portréty osobností, které se zrodily ve slunečné
rovině kolem řeky Moravy.

Walden Laura - Posvátná přísaha
(román pro ženy)
Vivian slíbila umírající matce, že se vypraví za svým otcem
na Nový Zéland. Jenže ten se k ní chová tak cize, že zklamaná
dívka se rozhodne odjet s nevlastním bratrem mezi Maory.
Když Vivian v posledním maorském hradišti vyslechne příběh
starého Matui, začne jí plno věcí konečně dávat smysl a naopak
se vynoří nové otázky.

Dubská Kateřina - Člověk Gabriel

(česká próza, regionální literatura)
Tato kniha vypráví o dávno zaniklém světě kočovníků
s pestrobarevnými vozy, tajemstvím přírodní magie a životě
slovácké vesnice pod buchlovskými kopci. To je krásný snový
příběh této autorky.

Byrne Lorna
- Andělé v mých vlasech (irská próza)

moderní irská mystička,
od nejútlejšího věku vídala anděly
a hovořila s nimi. Nyní poklidně
žije na irském venkově. V knize
Andělé v mých vlasech, která
je strhující kronikou jejího
neuvěřitelného životního příběhu,
poprvé otevřeně hovoří o svých
zážitcích.

Čech Pavel - O zahradě
(pro děti)
Jsou světy, které mohou spatřit
jen dětské oči, jsou tajemství,
jejichž kouzlo dospělé srdce
nezachytí. O jednom takovém
vypráví tato knížka pro děti
i dospělé.

Byrne Lorna - Andělské poselství naděje

Ve svém nejnovějším díle se autorka obrací přímo
ke čtenářům s doporučeními, jak mohou oslovit anděly
s prosbou o pomoc. Zdůrazňuje velkou sílu nejen modlitby
a lásky, ale především naděje.

Child Lee - Muž na odstřel (thriller)

Šrut Pavel - Lichožrouti navždy (pro děti)

Třetí, závěrečný díl pohádkového románu o tvorech, kteří
nám kradou ponožky a dělají z páru licháče. Hihlík a jeho
přátelé se vracejí z Afriky zpět do Prahy. A v téhle džungli
velkoměsta čelí naši hrdinové mnohem většímu nebezpečí než
dosud… Navazuje na knihu Lichožrouti se vracejí.

Woodward John - Trénuj svůj mozek
a budeš génius (naučná pro mládež)

Kniha plná informací o mozku a jeho fungování
a nepřeberného množství podnětů, cvičení na paměť, pozornost
a představivost, příkladů a jejich řešení, praktických situací
a tvůrčích aktivit. Neotřelým a zábavným způsobem vede
děti k maximálnímu využití mozku a k rozvinutí všech jeho
možností. Zapojí je do řešení chytrých hlavolamů a nabrousí
jejich důvtip. Chtěli byste, aby vaše dítě počítalo jako Einstein,
malovalo jako Leonardo da Vinci a komponovalo jako Mozart?
Tato kniha pro něj bude skvělým pomocníkem.
Dolněmčanský zpravodaj

Má Jack Reacher posloužit jako zástěrka? Nebraska a Jack
Reacher, obrovský vazoun s čerstvě rozbitým nosem, který se
stále snaží dostat stopem na východ do Virginie, protože tam
na něj čeká jistá nevyřízená záležitost. Kdo by ale takovému
chlapovi zastavil? Nakonec se na něj usměje štěstí a zastaví mu
auto se třemi lidmi – dvěma muži a jednou ženou. Reacher
okamžitě pozná, že lžou – a hned vzápětí se dostanou do
policejní kontroly na dálnici. A projedou. Protože jsou ti tři
spolucestující nevinní? Nebo proto, že se ze třech stali čtyři?
Má Reacher posloužit jako zástěrka?
Další nové knihy najdete na internetu:
www.dolni-nemci.cz/knihovna.php → katalog → nové knihy.
Srdečně Vás zvu do knihovny, abyste si mohli prohlédnout
nejenom nově upravenou knihovnu, ale i další nové knihy
a časopisy.
Připravujeme: Týden knihoven 2013 - v období
od 30. 9. - do 6. 10. 2013
Marie Milošová - knihovnice
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Mužský pěvecký sbor
„DOLNĚMČANÉ“

Život v Národopisném krúžku
Dolněmčan

Po čtvrtém předhodovém zpívání jsme měli menší
odpočinek. Na svátek matek jsme zpívali ženám v sále
kulturního domu u nás. V polovině června jsme byli pozvaní
na kosení trávy u Tvrze v Hluku, které pořádal tamní mužský
pěvecký sbor. Za pěkného slunečního odpoledne jsme na
sečení vyrazili a Ludva Stojaspal ukázal, že i v Dolněmčí umíme
kosit trávu. Jeho umění bylo narušeno zlomením kosy, ale ani
toto neubralo na dobrém pocitu z kosení v Hluku u Tvrze.
Poté následovalo neformální zazpívání při akci NK
Dolněmčan pečení chleba na muzeu, kde jsme byli pozvaní na
dožínky ke dvěma vstupům na podiu stadiona, kde proběhne
hlavní pořad. V tu dobu jsme měli pozvání z Lopeníku na
zpívání u rozhledny v příležitosti osmého ročníku lopenických
slavností. U rozhledny zpíval i mužský sbor z obce Troskotovice
se kterou má obec Lopeník družbu. Se sborem jsme se seznámili
i my, snad se u nás někdy ukáží.
Potom již následovaly dožínky u nás, zpívali v průvodu,
před domem hospodáře a při hlavním programu na hřiště.
To bylo v sobotu. Na druhý den v neděli jsme odjížděli na
pozvání mužského pěveckého sboru z Kunovic na zpívání při
pouti u kaple svatého Rocha v Uh. Hradišti – Mařaticích, kam
byly pozvané i Tetičky od nás. Ke kapli jsme šlapali všichni
cestu do kopce, asi po 3 kilometrech jsme, zpocení, za velkého
horka i trochu unavení došli ke kapli, kde jsme my i Tetičky
měli vždy po dvou vstupech. Domů jsme odjížděli s dobrým
pocitem ze zpěvu a účasti na pouti.
V součastné době se připravujeme na zpívání při vaření
trnek na muzeu, které pořádají Tetičky z Dolněmčí.
V měsíci říjnu uplyne 5 let od prvního vystoupení mužského
sboru v sále kulturního domu. Za tuto dobu jsme vystupovali
„stokráte na veřejnosti“ což je číslo na tak málo početný sbor
jistě úctihodné. Vedeme si vlastní zpěvník, ve kterém máme
zapsáno na 150 pěsniček a z těchto zpíváme víc jak dvě třetiny.
Zpíváme hlavně písně od nás, z dolňácka, horňácka, ale
i z jiných míst naší vlasti.
A úplně na závěr již začínáme s přípravou pátého
předhodového zpívání v roce 2014, o kterém budeme čtenáře
Zpravodaje včas informovat.
Za mužský pěvecký sbor „Dolněmčané“
zpracoval Jaroslav Matůš

Červen je pro žáky a studenty měsícem, kdy se chystají na
vytoužené prázdniny. V krúžku Dolněmčan jsme se v tomto
měsíci začali připravovat na dlouhou cestu plnou vystoupení,
potkávání nových lidí a tradic.
V polovině června jsme začali hned u sousedů na Slovensku,
kde jsme se zúčastnili 3. ročníku Slatinského jarmoku v obci
Zvolenská Slatina v kraji pod Poľanou. Spolu s námi se
návštěvníkům představili Vysokoškolský soubor lidových písní
a tanců Poľana z Brna nebo Folklórny súbor Rosička, rosa
z Dolného Kubína. Jarmok začal ve středu obce vybubnováním,
krátkým tanečním představením souborů a zpěvem lidové
písně „Borovka“. Následně jsme zpěvem v ulicích Zvolenské
Slatiny zvali občany na hlavní vystoupení, které se konalo na
školním dvoře. Krúžek Dolněmčan, za doprovodu hudecké
muziky pod vedením Iva Peterky z Uherského Brodu
a harmoniky Martina Matuše, předvedl tance z Dolního Němčí
a našeho regionu. Během jarmoku měli návštěvníci možnost
ochutnat speciality z domácích kuchyní nebo si koupit
výrobky od různých výrobců. Samozřejmě nemohl chybět ani
dolněmčanský stánek, ve kterém byly k ochutnání naše milostě,
kyselica a také slivovica a víno. Zakončením této události bylo
vystoupení folklorních skupin v katolickém kostele a rozloučení
se s pořadateli akce.
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Další, neméně důležitou akcí pro nás bylo vystoupení na
Mezinárodním folklorním festivalu na Myjavě o týden později,
tj. 21.6. Zde jsme vystupovali za doprovodu cimbálové muziky
Průmyslovjan z Uherského Hradiště a po boku zahraničních
souborů z Palestiny nebo Maďarska. MFF na Myjavě je jednou
z největších folklorních akcí v rámci Slovenské republiky. Dostat
pozvání a zúčastnit se tohoto festivalu je prestižní záležitostí
pro každý folklorní soubor. Účast na této akci je velkou poctou
pro soubory nejen z České republiky a Slovenska, ale i v rámci
Evropy a celého světa. Národopisný krúžek Dolněmčan svojí
účastí reprezentoval nejen sebe, ale i celou obec.
V sobotu 13. července o půl páté ráno, kdy Dolněmčí ještě
stále spalo, si kluci z krúžku přivstali a začali zatápět v peci.
Tak pro krúžek Dolněmčan začalo každoroční Pečení chleba
Na Muzeu. Kolem sedmé hodiny ranní pekaři zamísili těsto na
chleba a pak už se jen uklízelo a čekalo, až budeme moci dát
první várku nakynutých chlebů do pece. Jako první se vkládá
do pece podpalek – kousek chleba. To aby pekaři věděli, zda
má pec správnou teplotu a mohou dát bochníky do pece.
Ve dvě hodiny odpoledne všechno začalo a přicházeli první

Dolněmčanský zpravodaj

návštěvníci, kteří si mohli pochutnat na čerstvě upečeném
krajíci. V letošním roce jsme neměli pozvanou žádnou
muziku, ale chvíle nám zpříjemňovali Tetičky z ženského sboru
a Mužský sbor Dolněmčané. Na pečení se přišlo podívat mnoho
lidí, ale především přespolní a kolem projíždějící cyklisté.
Prodal se všechen chleba i domácí sádlo se škvarky a hosté
nás velmi chválili. Pro nás to znamená mnoho. Především to,
že má cenu pokračovat v již šestileté tradici a že to, co děláme,
neděláme nadarmo.
Neuběhl ani měsíc a v polovině srpna se v Dolním Němčí
konaly Dožínky. Letošními hospodáři se stali Ludvík a Božena
Šimčíkovi, kteří si této pocty náležitě vážili a své role se skvěle
zhostili již podruhé. Dožínkový průvod začínal tradičně od Agro
Okluky a.s., kde nám jeho zaměstnanci připravili občerstvení,
za což jim moc děkujeme. Průvod krojovaných se přemístil
k domu hospodářů a dále na stadion tělovýchovné jednoty.
Na pódiu se představili Národopisný krúžek Dolněmčan,
Dolněmčánek, Tetičky z Dolněmčí, Mužský sbor Dolněmčané
a samozřejmě nesmíme zapomenout ani na cepařky.
Při vystoupení nás doprovázela Dechová hudba Dolněmčanka,
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která se zhostila i následné zábavy. Mrzí nás, že se zkoušek na
Dožínky nezúčastnilo více zájemců, i když nácviky kromě času
nic nestojí a my mezi sebe vždy rádi přivítáme nové zájemce
a rádi předáme tradice i tance, které jsme se sami naučili.
Doufáme, že na příští Hody s právem a Dožínky se zapojí více
lidí, než tomu bylo doposud.
Na sobotu 31. 8. jsme byli pozváni Tetičkami z ženského
pěveckého sboru na Vaření trnek Na Muzeu, abychom v jejich
programu zazpívali a zatančili. Akce se jako každý rok vydařila
a těšíme se na další ročníky.
O týden později jsme reprezentovali obec na Slováckých
slavnostech vína a otevřených památek v Uherském Hradišti
společně s Mužským pěveckým sborem Dolněmčané
a Tetičkami z ženského pěveckého sboru. Slavnosti vína jsou
akcí, kterou navštěvujeme každoročně a vždy se na ni rádi
vracíme.
Největší akcí tohoto roku je pro nás ale Dance & Music
in the Alps Festival, který se uskuteční ve dnech 19. - 22.
září v rakouských městech Salzburg, Zell am See a Rauris.
v Rakousku. Na tomto mezinárodním folklórním festivalu nás
čeká velmi náročný program, na který se poctivě připravujeme.
Na reprezentaci našeho regionu i obce mezi alpskými velikány
se už velmi těšíme.
Za NK Dolněmčan Taťána Milošová
www.dolnemcan.webgarden.cz
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Zveme všechny zájemce o lidový tanec, písně a obyčeje do
našeho kolektivu. Nácviky taneční složky probíhají každou
sobotu od 19:30 hodin v prostorách KD Dolní Němčí (klubovna
– vchod brankou přes zahrádku Devil Music Baru).
Více informací se můžete dovědět na internetových
stránkách www.dolnemcan.webgarden.cz nebo
na emailové adrese: dolnemcan.kruzek@gmail.com

Dolněmčanský zpravodaj

Ženský pěvecký sbor „Tetičky“
Opakuji se už po několikáté, že při založení pěveckého
sboru jsme ani ve snu netušily, kolika akcí se zúčastníme.
Při letošním natáčení trnek jeden člen mužského sboru
prohlásil, že mají za sebou přes stovku vystoupení. My, „Tetičky“
jsme to sice nepočítaly, ale daleko od nich nebudeme.
Dne 17. srpna se uskutečnily v naší obci dožínky, letos po
čtyřech letech. Organizátoři oslovili samozřejmě i členky sboru.
Letos jsme se nijak nestrojily. Proti tradici jsme šly za hraběnky
my a to v pracovním oblečení a s hráběmi. Také do programu jsme
vstupovaly mimo zvyklosti. Na začátku jsme zazpívaly starou
nábožnou prosbu o zachování úrody a potom dvě písně o sečení.
I gazdu jsme humorným zpěvem žádaly o aldamáš a gazděnku
o večeři. Gazděnka je také členka našeho sboru. Program
organizátoři obohatili o Dolněmčánek, mužský pěvecký sbor
a také cepařky se přidaly se svým číslem. Počasí bylo krásné,
hodně lidí, muzika, všecko vyšlo. Jediný kaz na této parádě byl
karambol dvou známých figur „Kače s Martinem“. Při zpáteční
cestě do objektu zemědělského družstva asi vozka šibl víc do
koní, dvojice se od sebe rozdělila a „Kača“ spadla (asi moc pila).
Hned další den v neděli jely oba sbory na pouť ke sv. Rochu.
Kaple stojí v bývalém vojenském prostoru na kopci Rochus nad
Mařaticemi. Autobus nás přivezl na křižovatku a dál jsme dva
kilometry do kopce putovali po svých. U kaple se sloužila o půl
jedenácté mše svatá. Hned po mši zpívaly sbory mužů a žen
z Kunovic a oba sbory z Dolního Němčí. Podle potlesku jsme
měli úspěch. Po programu jsme dostali občerstvení v podobě
řízku a vína. Pak už jen cesta dolů kopcem (úmorná) jen pro
některé odvážlivce. Jiní se nechali odvézt.
Ale naše hlavní, veliká akce bylo Vaření trnek, letos již
po třinácté. Veškeré materiální zajištění bylo ze strany OÚ,
ale práce byla na „Tetičkách“. Už v pátek bylo zapotřebí vše
připravit, vyloupat přes metrák trnek, také umýt okna a omést
pavučiny, aby bylo muzeum připravené pro návštěvníky.
V sobotu o půl deváté ráno jsme zatopily pod kotlem a začaly
rozpouštět ovoce. Stačily jsme na to tři ženy, ostatní doma pekly
vdolky a jiné pečivo, které pak bylo nabízeno návštěvníkům
a moc jim chutnalo. Ode dvou hodin už byly všechny tetičky
na „pracovišti“. Dolněmčanská pětka už vyhrávala a vítala
návštěvníky. Počasí nám přálo, aspoň odpoledne. K večeru
přišly slabé přeháňky, ale na náladě to neubralo. U kotla se
střídali diváci a ochutnávači, domácí, přespolní i zahraniční.
Slyšely jsme jen slova chvály. Mnozí vzpomínali na své mládí
a děkovali za příjemnou atmosféru i za krásné prostředí,
jakého už moc není. Ve tři hodiny začal program. Po přivítání
Františkem Šmídem a zpěvem Tetiček, přišly na řadu děcka
z „Nivničky a malučké Nivničky“ pod vedením učitele Vlastika
Ondry. Čím menší děti, tím bezprostřednější, bylo to krásné.
Sklidily zasloužený potlesk. Národopisný krúžek Dolněmčan
se chystá na zahraniční zájezd, jejich vystoupení už má úroveň,
musí důstojně reprezentovat obec Dolní Němčí. Děkujeme
a přejeme úspěch. A naše stálice muži Dolněmčané,
to je vždycky krásný zážitek. Říkáme, že jejich zpěv
„zdvíhá střechu“. Díky. Tak probíhala zábava až téměř do
večera, zakončila to společná píseň všech účinkujících.
Dolněmčanská pětka ještě chvíli hrála, také děkujeme.
Na prostranství před Muzeem se konal Jarmark, který téměř
každoročně zajišťuje Michal Klein. Ve stodole se prodávala
Dolněmčanský zpravodaj
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povidla a vdolečky z místní pekárny. Všichni účinkující dostali
po klobásce, děti párek. O toto občerstvení se postarala mládež
Umlaufových, moc šikovní, děkujeme. Večer, kolem deváté
hodiny, jsme konečně uvařená povidla vybraly z kotla. Šťastně
uvařily, nikdo se nepopálil, jenom v písničce „popálily Francka
trnky“. Navštívila nás také televize NOE, která z této akce pro
své zpravodajské Noeviny natočila pár krátkých záběrů. Teď už
jenom vše poumývat, uklidit a těšit se na příští „lízačku“.
Marie Ježková

Letošní vaření trnek

Oddíl kopané má osmdesát let
Než se budeme věnovat kulatým oslavám fotbalu v Dolním
Němčí, zrekapitulujme účinkování našich mužstev v uplynulém
ročníku mistrovských soutěží.
Naše mužstva se umístila následovně :
A-mužstvo dospělých
B-mužstvo dospělých
dorost
žáci starší
žáci mladší
přípravka starší
přípravka mladší
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I.A třída
OS
KP
KS
KS
OP
OP

2. místo
6. místo
11. místo
4. místo
3. místo
3. místo
1. místo

zisk 44 bodů
zisk 40 bodů
zisk 25 bodů
zisk 45 bodů
zisk 52 bodů
zisk 33 bodů
zisk 48 bodů

skóre 57:36
skóre 51:50
skóre 49:77
skóre 106:36
skóre 120:6
skóre 141:91
skóre 358:34

Dolněmčanský zpravodaj

Z pohledu úspěšnosti se dá konstatovat, že uplynulá sezona
byla pro mužstva oddílu kopané TJ Dolní Němčí úspěšná.
Doufejme, že v nastolené cestě budou mužstva pokračovat
i v nové sezoně.
V sobotu 6. července 2013 se na stadioně TJ uskutečnila
oslava 80. let existence kopané v Dolním Němčí. V rámci těchto
oslav se uskutečnila přátelská fotbalová utkání v kategoriích od
předpřípravky až po žáky. Soupeři našich družstev byla družstva
sousedních klubů z Vlčnova a Hluku. Vyvrcholením oslav bylo
přátelské utkání našeho mužstva s DREAM Teamem, tvořeným
z hráčů extraligových hokejových klubů. Před tímto utkáním
se uskutečnilo vyhodnocení zasloužilých hráčů, trenérů
a funkcionářů, kteří se zasloužili o rozvoj fotbalu v Dolním
Němčí. Následoval kulturní program, který určitě uspokojil
všechny účastníky oslav.
Nyní něco málo k novému ročníku soutěží. Po odehraných
třech kolech jsou výsledky vcelku přijatelné. Dá se to říct asi
takto. Venku vyhráváme, doma prohráváme – alespoň tak je to
u dospělých a dorostu.
Ludvík Miloš - sekretář TJ Dolní Němčí

ZO chovatelů poštovních holubů
Pár postřehů z naší chovatelské činnosti. Čas letí a také u nás
chovatelů poštovních holubů. Závody starých holubů máme již
za sebou a závody holoubat ještě pokračují. Tato sezóna starých
holubů se moc nevydařila a to hlavně počasím, které nám moc
nepřálo. Začátek závodní sezóny která začínala 20. 4. 2013
nácvikama a 1. 5. 2013 nám začaly závody. Ze začátku závodní
sezóny až do poloviny června bylo chladno a pršelo a v druhé
polovině závodní sezóny byly zase velká horka až do konce
července, kdy nám skončila závodní sezóna starých holubů.
Toto počasí nám zapříčinilo velké ztráty holubů, ale i tak přes
tyto problémy se naši členové ZO CHPH umístili v popředí, jak
v jednotlivých závodech, tak i konečném pořadí jak v pásmu
3 do kterého patří i naše ZO CHPH, které má 130 členů, tak
i v celém oblastním sdružení Uherské Hradiště, které má 230
členů.
Tak jen pár jmen našich členů jak se umístili v pořadí pásma
3 a v celém oblastním sdružení Uherské Hradiště. KADLČEK
Jaroslav 6. místo v pásmu 3 a 14. místo v oblastním sdružení,
Dolněmčanský zpravodaj

KADLČEK Josef 8.místo v pásmu 3 a 20. místo v oblastním
sdružení, VOJTĚŠEK Ladislav 18. místo v pásmu 3 a 37.místo
v oblastním sdružení, JEŽEK Antonín 23.místo v pásmu 3
a 43. místo v oblastním sdružení, DOHNAL Václav 25. místo
v pásmu 3 a 61. místo v oblastním sdružení, KARAFIÁT
Stanislav 44. místo v pásmu 3 a 88. místo v oblastním sdružení
atd.
Naše ZO CHPH Dolní Němčí má 19 členů. To by bylo jen
tak v kostce z naší závodní sezóny v tomto roce 2013.
Za ZO CHPH Dolní Němčí
Kadlček Jaroslav

FLORIA NOVĚ V KROMĚŘÍŽI
Dlouhou řadu let probíhaly zahrádkářské výstavy Floria
ve Věžkách u Kroměříže, ale letos se vše přesunulo přímo do
Kroměříže. V nově vybudovaném areálu je vše jak jsme byli
zvyklí z Věžek, jen je to lépe uspořádáno vše vedle sebe, spousta
stánků pro prodejce, velká možnost občerstvení i posezení pro
návštěvníky a vše v moderním designu.
I v tak horkém dni jako jsme zažili v srpnu, tam bylo
příjemně. V devět hodin ráno se otevřely brány a my
zahrádkáři z Dolního Němčí jsme nesměli chybět! Dopoledne
jsme strávili na výstavišti a pak jsme se přesunuli do středu
města, do Květných zahrad a na náměstí, kde se konala výstava
historických automobilů a motocyklů. Kolem šestnácté hodiny,
kdy jsme byli už doslova uvaření ze ,,40°C“, jsme vstoupili do
podzemí Arcibiskupského zámku, do vinných sklepů. Zde
se teplota snížila na ,,10°C“, což byl celkem šok, zvlášť pro
ty co neměli sebou teplé oblečení! Následovala prohlídka
s průvodcem a pak posezení při víně přímo v podzemí. Bohužel
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teplota vzduchu a velká vlhkost nás nenechala dlouho sedět a
hodovat, v sedm večer už každý spěchal ven, se ohřát. A tak
jsme se rozjeli k domovu s pocitem hezky prožitého dne.
Alena Angelina Světinská
NÁSLEDUJÍCÍ AKCE ZAHRÁDKÁŘŮ JE VÝSTAVA
OVOCE, ZELENINY A KVĚTIN V NEDĚLI 15. ZÁŘÍ OD
14.00 HOD. SBĚR EXPONÁTŮ PROBĚHNE V SOBOTU OD
16.00-19.00 HOD.

3. ročník

V sobotu 24. 8. 2013 se za ideálního počasí uskutečnil již
3. ročník fotbalového turnaje „štamgastů“ dolněmčanských
hospod. Sešly se opět 4 konkureční hospůdky a to: Hospůdka
u Cmolů, Tipsport, Muzeum a Pivnice Na Mlýně. Jako poslední
dorazili autobusem na dobře připravenou hrací plochu
„Pod Zelnicama“ hráči Muzea, kteří chtěli obhájit loňský
putovní pohár. To se jim ale nepodařilo a museli se spokojit
až s bronzem. Nejvíc si však brousili zuby na vítězství pořadatelé
turnaje a to borci z „Tipu“. Štěstí jim bohužel nepřálo, když
v posledním utkání podlehli „Muzejníkům „ 1:2 a to jim ke
zlatu stačil jakýkoliv remízový výsledek. Tím pádem se díky
lepšímu skóre z titulu už podruhé radovali fotbalisté Hospůdky
U Cmolů. Při hojné divácké účasti se turnaj velmi vydařil,
nechyběla dobrá hudba, klobásky z grilu a točené pivo.
Pořadatelé se opět za rok těší na toto pěkné fotbalové klání.
Pořadí: 1. „Cmolé“ 2. „Tipáči“ 3. „Muzejníci“ 4.“ Mlýn“
Jan Salát

Pozvánka

na připravované akce ZÁŘÍ – PROSINEC
8.9. 2013
		
31.10. 2013
9.11. 2013
		
16.11. 2013
		
7.12. 2013
		
7.-8.12. 2013
		
21.12. 2013
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Výstava ovoce, zeleniny a květin
– areál zahrádkářů
Lampionový průvod
Divadlo Komňa – Brouk v hlavě
– kulturní dům
Beseda s důchodci
– kulturní dům
Žákovský Mikulášský turnaj
v šachu – kulturní dům
Vánoční výstava prací žáků
ZŠ a ZUŠ
Vánoční koncert – dechová hudba
Vracovjáci – kulturní dům
Dolněmčanský zpravodaj

POZVÁNKA
Obecní úřad zve všechny občany na
XIV . zas e dání Zas tu pitels tva o b c e
Dolní Němčí, které se bude konat ve čtvrtek
12. 9. 2013 v 19.00 hodin v přísálí KD.

KOMINICTVÍ
KONÍČEK
Provádí:

- kontrolu komínů dle NV 91/2010
za 250,- Kč
- čištění komínů od 150,- Kč
- montáže komínů nerezových,
plastových, zděných
- vložkování komínů

Tel.: 732 664 412

www.kominictvikonicek.cz

email: info@kominictvikonicek.cz

Daňový poradce
s dlouholetou praxí nabízí:

vedení účetnictví, daňové evidence,
evidence k DPH a zpracování veškerých
daňových přiznání právnickým
i fyzickým osobám.
Dále nabízí možnost odkladu daní
a zastupování při daňových kontrolách.

Tel.: 606 721 732

e-mail: danove.poradenstvi@outlook.cz

Ceník a podmínky pro zveřejnění inzerce
v obecním zpravodaji od 1.1. 2013
celá stránka (180 x 265mm)
1/2 stránky (180 x 130mm)
1/4 stránky (130 x 90 mm)
řádková inzerce (180 x 20 mm)
Ceny jsou včetně DPH.

1 500,- Kč
750,- Kč
380,- Kč
200,- Kč

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

Uzávěrka příštího čísla
Zpravodaje bude 22. 11. 2013.
Dolněmčanský zpravodaj
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Školka CUP

Pouť ke sv. Anně foto P. Bohun

Dožínky foto P. Hajdůchová

Pečení chleba

Hospoda CUP

Červencová noc

Dožínky foto P. Hajdůchová

Vaření trnek

Vydává Obecní úřad Dolní Němčí nákladem 950 výtisků. Registrováno Ministerstvem kultury č. MK ČR E 13136.
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• LK print, Nivnická 178, Dolní Němčí • Výroba reklamy • Laser • Velkoformátový tisk • Razítka • www.lkprint.cz
Dolněmčanský•zpravodaj

