Vážení spoluobčané,
doba dovolených i školní prázdniny jsou už nenávratně pryč
a my všichni se zamýšlíme nad tím, co nám zbývá ještě udělat
z našich letošních plánů.
Také na obci jsme během léta pracovali na plánovaných
akcích. Přes prázdniny jsme stihli, díky velkému nasazení
všech aktérů, veškeré připravované práce ve škole – úplnou
modernizace učeben fyziky a chemie, montáž výtahu
v učebnovém pavilonu (spolufinancované z fondů EU)
a výměnu technologie bazénu. Ke konci se blíží i další, téměř
neviditelná, ale velmi potřebná, úplná rekonstrukce kotelen
v mateřské škole, kulturním domě, bytovce Vinohradská 656
a na obecním úřadě. K částečné úhradě těchto prací využijeme
dotaci od Ministerstva pro místní rozvoj ve výši 2 miliony korun
za vítězství ve Vesnici roku 2018. Ke konci se už blíží i práce
na novém tréninkovém hřišti, menší zpoždění dokončení prací
bylo způsobeno nutností zvýšit korunu stabilizace svahu. Nyní
se pracuje na konečném tvaru hrací plochy, poté se instaluje
závlahový systém a zasadí trávník. Současně se dokončuje
oplocení areálu a konečné terénní úpravy. Na přípravě
stavby inženýrských sítí ve Vinohradské ulici se nám nedaří
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vyřídit potřebná povolení podle našich představ, proto
předpokládáme zahájení prací až na jaře příštího roku. Zároveň
pracujeme na projektu kompletní rekonstrukce komunikace
a chodníků v této ulici a jejich napojení do ulic Komenského
a Školní. Z důvodu velkého rozsahu a složitých majetkových
poměrů, předpokládáme rozdělení prací na dvě etapy. Blížíme
se i k dokončení výkupu pozemků pro připravovanou výstavbu
rodinných domů v lokalitě Polní II. Půjde-li všechno podle
předjednaných dohod s vlastníky dotčených pozemků, je
reálná možnost zahájit ve druhé polovině příštího roku i tady
práce na inženýrských sítích. Dokončujeme projekt další etapy
výsadby zeleně navržené v pozemkových úpravách a studii
revitalizace zeleně v zastavěné části obce. Na oba projekty
chceme požádat o dotaci z fondů EU.
Na příští rok připravujeme vydání stolního kalendáře, který
by měl být v prodeji koncem října. Do konce roku je připraveno
také několik akcí, na které najdete pozvánky uvnitř zpravodaje.
Přeji Vám všem pěkný a klidný podzim.

Letošní padesátníci - ročník 1969

Ing. František Hajdůch, starosta obce
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Návštěva předsedy Poslanecké sněmovny Parlamentu České
republiky Radka Vondráčka v Dolním Němčí dne 22. 8. 2019
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Z jednání Rady obce
Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů.

Výpis usnesení 12. schůze Rady obce
konané dne 17. 6. 2019 v kanceláři obecního úřadu
Usnesení č. 12/2019/01
Rada obce Dolní Němčí schvaluje program 12. schůze Rady
obce Dolní Němčí.
Usnesení č. 12/2019/02
Rada obce Dolní Němčí schvaluje zařazení žádosti p. A.K.,
Dolní Němčí o pronájem bytu v DCHB Dolní Němčí
do seznamu žadatelů.
Usnesení č. 12/2019/03
Rada obce D. Němčí schvaluje zařazení žádosti p. JU, D. Němčí
o pronájem bytu v DCHB Dolní Němčí do seznamu žadatelů.
Usnesení č. 12/2019/04
Rada obce Dolní Němčí schvaluje výpověď nájemní smlouvy
na byt č.11 p. A.V., Dolní Němčí k 31. 7. 2019.
Usnesení č. 12/2019/05
Rada obce Dolní Němčí zamítla žádost p. K.S., Dolní Němčí
o výměnu obecního bytu za větší.
Usnesení č. 12/2019/06
Rada obce Dolní Němčí bere na vědomí žádost p. J.P., Dolní
Němčí na výměnu obecního bytu.
Usnesení č. 12/2019/07
Rada obce D. Němčí schvaluje zařazení žádosti p. MH, D. Němčí
o pronájem obecního bytu v D. Němčí do seznamu žadatelů.
Usnesení č. 12/2019/08
Rada obce Dolní Němčí schvaluje prodloužení nájemní
smlouvy na byt č. 6, p. SM, Dolní Němčí na dobu do 31. 8. 2021.
Usnesení č. 12/2019/09
Rada obce Dolní Němčí souhlasí s přeložením vzdušného
vedeni v úseku od restaurace Na Mlýně po KD do země
a schvaluje kladné stanovisko k územnímu rozhodnutí
na stavbu Dolní Němčí, Stojaspal Fr., kab. NN.
Usnesení č. 12/2019/10
Rada obce Dolní Němčí schvaluje pronájem části pozemku
p.č. 241 jako parkoviště pro hosty f. Sidara s.r.o., Dolní Němčí
do 30. 6. 2024.
Usnesení č. 12/2019/11
Rada obce Dolní Němčí schvaluje studii obřadní síně
na obecním úřadě zpracovanou Ing. arch. Vítem Umlaufem
a cenovou nabídku na realizační projekt.
Usnesení č. 12/2019/12
Rada obce Dolní Němčí schvaluje vyhlášení výběrového řízení
na rekonstrukce kotelen v KD, OÚ, MŠ a v bytovém domě 656.
Usnesení č. 12/2019/13
Rada obce Dolní Němčí schvaluje dodatek smlouvy mezi Obcí
Dolní Němčí a f. BUREAU VERITAS CZECH REPUBLIC,
s.r.o. Praha k zajištění výkonu vybraných činností BOZP.
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Usnesení č. 12/2019/14
Rada obce Dolní Němčí schvaluje žádost p. F.S., Dolní
Němčí o změnu v územním plánu Dolní Němčí a zařazuje ji
do seznamu žádostí o změnu ÚP.
Usnesení č. 12/2019/15
Rada obce Dolní Němčí schvaluje program jednání
5.zastupitelstva obce Dolní Němčí dne 27. 6. 2019 dle přílohy.
Usnesení č. 12/2019/16
Rada obce Dolní Němčí schvaluje zvýšení nájemného
v obecních bytech od 18. 6. 2019.
Usnesení č. 12/2019/17
Rada obce Dolní Němčí schvaluje pronájem bytu č.303 v DCHB
Dolní Němčí p. J.S., Dolní Němčí od 18. 6. 2019.
Usnesení č. 12/2019/18
Rada obce Dolní Němčí schvaluje cenové nabídky firmy IS
Projekt, Uh. Brod na TDI a koordinátora BOZP a na kontrolní
činnost, dle přílohy.
Usnesení č. 12/2019/19
Rada obce Dolní Němčí schvaluje přijetí účelových
sponzorských darů pro MŠ, dle přílohy.
Usnesení č. 12/2019/20
Rada obce Dolní Němčí schvaluje mimořádnou odměnu pro
ředitelku MŠ, dle přílohy.
Usnesení č. 12/2019/21
Rada obce Dolní Němčí schvaluje vyvěšení záměru na pronájem
části pozemku p.č. 2280/1 na dobu 1. 7. 2019 do 30. 9. 2019.
Výpis usnesení 13. schůze Rady obce
konané dne 27. 6. 2019 v přísálí kulturního domu
Usnesení č. 13/2019/01
Rada obce Dolní Němčí schvaluje program 13. schůze Rady
obce Dolní Němčí.
Usnesení č. 13/2019/02
Rada obce Dolní Němčí schvaluje cenovou nabídku fy
Swietelski, stavební s.r.o, Husova 1514, Valašské Meziříčí,
na zabezpečení svahu JZ rohu tréninkového fotbalového hřiště,
ve výši dle přílohy.
Výpis usnesení 14. schůze Rady obce
konané dne 4. 7. 2019 v kanceláři obecního úřadu
Usnesení č. 14/2019/02
Rada obce D. Němčí schvaluje zařazení žádosti p. JZ, D. Němčí
o pronájem bytu v DCHB Dolní Němčí do seznamu žadatelů.
Usnesení č. 14/2019/03
Rada obce Dolní Němčí schvaluje zařazení žádosti p. I.Z., Bor.,
o pronájem bytu v DCHB Dolní Němčí do seznamu žadatelů.
Usnesení č. 14/2019/04
Rada obce Dolní Němčí souhlasí s výpovědí nájemní smlouvy
k bytu č.14, ke dni 31. 8. 2019 od p. V.Č., Dolní Němčí.
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Usnesení č. 14/2019/05
Rada obce Dolní Němčí schvaluje zařazení žádosti p. Š.B.,
Kunovice o pronájem obecního bytu v Dolní Němčí do seznamu
žadatelů.
Usnesení č. 14/2019/06
Rada obce Dolní Němčí souhlasí s výpovědí nájemní smlouvy
k bytu č.7, ke dni 30. 9. 2019 od paní M.I., Dolní Němčí.
Usnesení č. 14/2019/07
Rada obce Dolní Němčí schvaluje dodatek č.1 k Dohodě
o úpravě vzájemných práv a povinností ze dne 21. 12. 2017 mezi
obcí Dolní Němčí a Slováckými vodárnami a kanalizacemi, a.s.,
Uh. Hradiště.
Usnesení č. 14/2019/08
Rada obce Dolní Němčí schvaluje dodatek č.7 ke Smlouvě č.
PK 18/2002 mezi obcí Dolní Němčí a Slováckými vodárnami
a kanalizacemi, a.s., Uh. Hradiště.

Usnesení č. 15/2019/02
Rada obce Dolní Němčí schvaluje výběr dodavatele na veřejnou
zakázku malého rozsahu na akci ,,Rekonstrukce kotelen“
a to dodavatele Pavelka VTP s.r.o., Vlčnov, IČO 27730123
a pověřuje starostu Ing. Františka Hajdůcha uzavřením
a podpisem smlouvy o dílo na předmětnou veřejnou zakázku
s vybraným dodavatelem
Výpis usnesení 16. schůze Rady obce
konané dne 29. 7. 2019 v kanceláři obecního úřadu
Usnesení č. 16/2019/01
Rada obce Dolní Němčí schvaluje program 16. schůze Rady
obce Dolní Němčí.
Usnesení č. 16/2019/02
Rada obce Dolní Němčí schvaluje zařazení žádosti p. I.K., Hluk
o pronájem obecního bytu v D. Němčí do seznamu žadatelů.

Usnesení č. 14/2019/09
Rada obce Dolní Němčí schvaluje příkazní smlouvu mezi obcí
Dolní Němčí a IS Projekt, s.r.o Uh. Brod na zajištění výběrového
řízení na rekonstrukci kotelen.

Usnesení č. 16/2019/03
Rada obce Dolní Němčí schvaluje přidělení bytu č.11, Školní
606, D. Němčí p. M.H., Dolní Němčí od 1. 8. 2019 – 31. 7. 2021.

Usnesení č. 14/2019/10
Rada obce Dolní Němčí schvaluje odměny obřadníkům
za smuteční projevy ve výši dle přílohy.

Výpis usnesení 17. schůze Rady obce
konané dne 5. 8. 2019 v kanceláři obecního úřadu

Usnesení č. 14/2019/11
Rada obce Dolní Němčí bere na vědomí žádost Agro Okluky,
a.s. na změnu územního plánu a zařazuje ho do seznamu
žádostí o změnu ÚP.
Usnesení č. 14/2019/12
Rada obce Dolní Němčí schvaluje pronájem části pozemku p.č.
1066/85 v k.ú. Dolní Němčí p. K.B, Dolní Němčí a pověřuje
starostu podpisem nájemní smlouvy.
Usnesení č. 14/2019/14
Rada obce Dolní Němčí zamítla žádost Lunaparky – Charlotty
Szedeníkové, Brno o povolení hostování lunaparků na hody
v roce 2020.

Usnesení č. 17/2019/02
Rada obce schvaluje zařazení žádosti p. J. Z., Uherský Brod
o pronájem bytu v DCHB Dolní Němčí do seznamu žadatelů.
Usnesení č. 17/2019/03
Rada obce schvaluje zařazení žádosti p. M.U., Dolní Němčí
o pronájem obecního bytu v Dolní Němčí do seznamu žadatelů.
Usnesení č. 17/2019/04
Rada obce schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č.10,
p. J.B., Dolní Němčí na dobu od 1. 9. 2019 do 31. 8. 2021 .
Usnesení č. 17/2019/05
Rada obce schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt č.10,
p. K. B., Školní 606, D. Němčí na dobu od 1. 9. 2019 do 31. 8. 2021.

Usnesení č. 14/2019/16
Rada obce Dolní Němčí schvaluje pronájem části pozemku
p.č. 2280/1 f. zumm s.r.o., Dolní Němčí, na umístění stánku se
zmrzlinou.

Usnesení č. 17/2019/06
Rada obce schvaluje zařazení žádosti p. L.N. a JN., Dolní
Němčí , o pronájem obecního bytu v Dolní Němčí do seznamu
žadatelů.

Usnesení č. 14/2019/17
Rada obce Dolní Němčí bere na vědomí informaci místostarosty
o výsledku kontroly ČŠI a přijatých opatřeních v mateřské škole.

Usnesení č. 17/2019/08
Rada obce Dolní doporučuje ZO prodej částí pozemků p.č.
1285/47 a 1295/30 označených v GP č. 1320-146/2019 jako
pozemky p.č. 1285/50 o výměře 265 m2 a 1295/35 o výměře
25 m2, p. P.H., Dolní Němčí, za cenu dle znaleckého posudku.

Usnesení č. 14/2019/20
Rada obce Dolní Němčí schvaluje pronájem bytu č.307 v DCHB
Dolní Němčí paní A.U., Dolní Němčí od 12. 7. 2019.
Výpis usnesení 15. schůze Rady obce
konané dne 12. 7. 2019 v kanceláři obecního úřadu

Usnesení č. 17/2019/09
Rada obce schvaluje cenovou nabídku Ing. Antonína Kolíska,
Dolní Němčí na projekt ,,Rekonstrukce tribuny a šaten v areálu
FK Dolní Němčí“.

Usnesení č. 15/2019/01
Rada obce Dolní Němčí schvaluje program 15. schůze Rady
obce Dolní Němčí.

Usnesení č. 17/2019/10
Rada obce schvaluje dodatek č. 1 ke Smlouvě č. 100135
o sdružených službách dodávky elektřiny z 1. 12. 2017, se
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společností NWT a.s., Hulín, na dodávku elektřiny od 1. 1.
2020 do 31. 12. 2022.
Usnesení č. 17/2019/12
Rada obce schvaluje pronájem obecního bytu č.14, Školní
606, Dolní Němčí p. D.D., Dolní Němčí na dobu od 1. 9. 2019
do 31. 8. 2021.

Usnesení č. 17/2019/17
Rada obce schvaluje žádost MŠ Dolní Němčí o povolení
výjimky z počtu dětí pro školní rok 2019/2020, dle přílohy.
Usnesení č. 17/2019/18
Rada obce schvaluje vyhlášení výběrového řízení na zhotovitele
projektu „Rekonstrukce ČOV Dolní Němčí“.

Usnesení č. 17/2019/13
Rada obce schvaluje pronájem obecního bytu č.5, Školní 606,
Dolní Němčí p. N.S., Dolní Němčí a p. R.Z., Hluk od 1. 10.
2019 do 30. 9. 2021.

Usnesení č. 17/2019/19
Rada obce bere na vědomí žádost 22 žadatelů, dle přílohy,
o zpracování dílčí změny územního plánu obce Dolní Němčí
a zařazuje ji do seznamu žádostí o změnu ÚP.

Usnesení č. 17/2019/14
Rada obce schvaluje pronájem obecního bytu č.7, Vinohradská
656, Dolní Němčí p. J.P. Dolní Němčí od 1. 10. 2019 na dobu
neurčitou.

Usnesení č. 17/2019/20
Rada obce schvaluje vyvěšení záměru na prodej části pozemku
p.č. 1295/30 v k.ú. Dolní Němčí, označené v GP č. 1320146/2019 jako pozemek p.č. 1295/35.

Usnesení č. 17/2019/16
Rada obce bere na vědomí žádost manželů S., Dolní Němčí
o zpracování dílčí změny územního plánu obce Dolní Němčí
a zařazuje ji do seznamu žádostí o změnu ÚP.

.

ZŠ a ZUŠ
Vážení rodiče a přátelé školy,
prázdniny a dovolené máme nenávratně za sebou, věřím,
že si je každý užil podle svých představ a nyní již „hurá“
do školního roku 2019/2020.

Pozvánka na zasedání Zastupitelstva obce
Dolní Němčí 11. 12. 2019 v 19.00 – přísálí KD

pololetí 12 760 omluvených a 5 neomluvených hodin. Za druhé
pololetí to bylo 16 060 omluvených a 28 neomluvených hodin.
V prvním i druhém pololetí nebyly uděleny z chování jenom
jedničky, ale v každém z nich byl udělen 2. stupeň a ve druhém
pololetí dokonce i 3. stupeň z chování za neomluvené hodiny.
Každý rok vyhlašujeme nejaktivnější sportovce školy, letos
se jimi stali: I. stupeň Michael Kočí a Simona Zimčíková, II.
stupeň Oliver Mikulička a Barbora Ševčíková. Další aktivity ze
života školy si můžete přečíst v jednotlivých zprávách.

Úvodem bych se rád vrátil ještě alespoň ve stručnosti
k roku uplynulému. Na ZŠ jsme měli celkem 320 žáků, 7 tříd
na prvním stupni a 8 tříd na druhém stupni. Vyučovalo celkem
26 učitelů, 6 asistentů pedagoga a 3 vychovatelky.
V závěrečném hodnocení 2. pololetí bylo uděleno 2530
jedniček, žádná pětka. Celkem bylo v prvním pololetí 200
vyznamenaných žáků a ve druhém 188 žáků. Pochvalu zaslouží
všichni žáci s průměrem 1,00, zejména žáci z II. stupně.
Nejlepší průměr za II. pololetí má I. A třída - 1,01, dále II.
B třída s průměrem 1,04 a z druhého stupně je to VI. A třída
s průměrem 1,49 a na druhém místě VI. B, která dosáhla 1,58.
V hodnocení zameškaných hodin jsme spočítali za první
Dolněmčanský zpravodaj
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2. září jsme zahájili na hřišti nad školou nový školní rok.
Všechny žáky i jejich rodiče přišli pozdravit naši milí hosté:
Mgr. Veronika Ježková za SRPŠ, Josef Tinka - místostarosta
Dolního Němčí, Bohuslav Vávra - starosta Boršic u Blatnice
a Mgr. Libor Švardala – starosta Slavkova.
Rád jsem přivítal žáky l. třídy a jejich rodiče. Protože je jich
15, otevřeli jsme po delší době pouze jednu malou první třídu.
Jejich třídní učitelkou se stala Mgr. Jana Staňová.

Vítal jsem i žáky přespolní, kteří k nám nastupují do 6. tříd
ze Slavkova, Horního Němčí i Boršic u Blatnice. Jejich třídními
se stali Mgr. František Ježek a Mgr. Michaela Kročová.
Deváťáky čeká jejich první větší životní zkouška. Budou
se rozhodovat, kterým směrem vkročí do života. Doufám,
že jejich pracovní výsledky jim umožní dobrý vstup, protože
právě podle toho je budou hodnotit jiní učitelé na středních
školách. Jako přípravu na přijímací zkoušky určitě rádi využijí
kroužek matematiky a jazyka českého. Většina z nich absolvuje
také tradiční polonézu. Já už se moc těším a držím pěsti.
Vás rodiče, kteří jste doprovázeli své ratolesti do školy,
žádám, abyste svým dětem pomáhali, byli jim oporou, projevili
k nim určitou dávku tolerance a trpělivosti a neztráceli naději,
když se hned všechno nepodaří. Věřte, že vašim dětem nastávají
povinnosti, které nejsou lehké. Mějte pro ně pochopení. Přeji
vám k tomu všemu hodně síly a pevné nervy. Zároveň vás
ujišťuji, že dveře školy jsou i pro vás kdykoliv otevřeny.
V letošním roce nastupuje do 15 tříd základní školy 308
žáků, v ZUŠce máme naplněnu kapacitu 240 žáků v oborech
hudební, výtvarný, literárně dramatický i taneční. Do ŠD je
přihlášeno zatím 75 dětí.
Někteří z vás, kteří jste chodili o prázdninách kolem školy,
jste zaregistrovali zvýšený pohyb dělníků. Byla to jasná známka,
že se ve škole opět něco děje. Po 46 letech došlo ke kompletní
výměně bazénové technologie. Můžete se těšit na zlepšení
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ošetřování vody díky nové, plně automatickě úpravě včetně
UV lampy a masážních trysek. Žáci druhého stupně určitě
ocení zbrusu nové učebny fyziky a chemie. Hlavní učebnový
pavilon je nyní plně bezbariérový díky vybudovanému výtahu.
Celková hodnota těchto generálních úprav dosáhla 8 milionů
korun. Díky firmám Centroprojekt Zlín, domácí DN Groupe
a Moderní škola se vše stihlo v termínu. Chci také poděkovat
všem uklízečkám a panu školníkovi za to, že zvládli ztížený
úklid na jedničku.
Další novinkou je, že jsme se přihlásili do projektu Šablony
2, díky kterému budeme kromě jiného pokračovat v široké
nabídce kroužků nad rámec školního klubu. Žáci budou mít
možnost se přihlásit do 21 určitě zajímavých aktivit, které
budou včetně školního klubu letos pro ně zdarma. Ve své
činnosti bude pokračovat speciální pedagožka Mgr. Monika
Fojtáchová. Jako školní asistent bude pomáhat Mgr. Jindřich
Kvasnička. Projekt se týká se i žáků zušky a školní družiny.
Tak, jako každý rok, i letos dochází ke změnám v učitelském
kádru. Na konci uplynulého školního roku svoji pedagogickou
činnost ukončily v základní škole Mgr. Jarmila Hrobařová,
Mgr. Markéta Pochylá a Mgr. Adéla Warchilová. Z mateřské
dovolené se vrací Mgr. Edita Buršík Jinková. Hudební výchovu
bude učit Adéla Bruštíková, DiS.
Náboženství budou kromě pana faráře vyučovat i paní Erika
Uhrová a Bc. Ludmila Gregůrková.
Své působení ve školní družině ukončily Mgr. Jiřina
Tomancová a Mgr. Pavlína Kelíšková. Na jejich místo nastupuje
Mgr. Jiřina Psotná a Bc. Jitka Hrdinová.
Na pozici vrátné bude pracovat paní Eva Jetřabíková. Všem
přeji hodně osobních i pracovních úspěchů.
Co říci závěrem?
Přeji všem hodně zdaru při zdolávání každodenních
školních úkolů. Těším se na spolupráci s žákovským
parlamentem, se všemi zaměstnanci školy, se školskou radou,
SRPŠ a samozřejmě se zřizovatelem školy.
Mgr. Milan Kvasnička a Mgr. Ľubica Ježková

. Vítězové absolventských prací
Žáci devátého ročníku každoročně ukončí své působení
na naší škole obhajobou absolventské práce. I letos jsme byli
velmi mile překvapeni jejich úrovní. Po jejich vyhodnocení
se vítězi stali: Marie Stojaspalová – Klavír, Tomáš Kadlček –
Konopí (práce v Aj), Tobiáš Šmejdíř – Den Sv. Patrika (práce
v Aj), Sabina Vondráková – Cystická fibróza, Pavlína Gorošová
– Mažoretky, Johana Polášková – Joža Úprka, Jan Glier –
Horská kola, Barbora Ševčíková – Včelařství, Martin Baroň –
Boje na jižní frontě, Michaela Svadbíková – SM systém.
Mgr. Ľubica Ježková

. Sběr papíru
Během školního roku probíhala soutěž ve sběru papíru.
Tímto děkujeme všem, kteří se zapojili a přinesli starý papír,
který se zrecykloval.
Dolněmčanský zpravodaj

Soutěže se zúčastnily všechny třídy, ale první místo patří
jen jedné. To si odnáší 3. třída s celkovým počtem 1 189 kg.
Na druhé příčce se umístila 4. třída, která nasbírala 1 051 kg
papíru. Třetí místo patří 5. třídě, které se podařilo přinést
995 kg papíru. Mezi jednotlivci bezkonkurenčně zvítězila Iva
Zelinková ze VII. A, druhé místo patří Jaroslavu Matůšovi z I.
B a bronzová medaile patří Jakubu Kučerovi z VIII. B třídy.
Všem vítězům ze srdce gratulujeme.
Poděkování patří taktéž všem, kteří při sběru papíru
pomáhali.
Bc. Šárka Došková

. Na kole na Javořinu
Ve středu 5. června jsme se my, osmáci, jak už je zvykem,
vydali na Javořinu. Většina mých spolužáků šla pěšky, ale já
a moji dva spolužáci jsme se rozhodli jet na kole. A protože nás
bylo málo a chtěli jet deváťáci, jeli s námi taky.
O čtvrt na osm jsme měli sraz s těmi, kteří jsme jeli z DN,
potom jsme jeli do Slavkova, kde se k nám připojili další
a v Horněmčí, kde následoval asi nejhorší kopec celé cesty, se
k nám přidal poslední. Jako doprovod s námi jel pan ředitel
a pan učitel Vystrčil.
Když jsme zdolali „horněmčanský kopec“ a dostali se
na Hrabinu, měli jsme přestávku a odpočinuli jsme si. A potom
už nás čekal samotný kopec na Javořinu. Ten jsme všichni,
i přes velmi špatný
povrch,
vyjeli
jak nic a pak už
jsme
spěchali
na Holubyho chatu,
abychom se najedli – maminky, tatínci, sourozenci. Děti si pro ně připravily
a napili. A po jídle zábavné sportovní odpoledne – rodiče kreslili poslepu různé
jsme museli ten obrázky, poznávali koření podle vůně, poslepu ochutnávali
kopec sjet. Řekla různé nápoje, míčkem se trefovali do kelímků, procházeli
bych, že kvůli tomu slalomem, po hmatu rozeznávali různé předměty atd. Za každý
blátu to bylo těžší splněný úkol obdrželi písmenko, ze všech nakonec vyšlo
dolů než nahoru, slovo DOVOLENÁ. Na konec si děti a jejich rodiče opekli
ale i tak jsme byli špekáčky, obdrželi malou odměnu a diplom jako vzpomínku
na tento den. Přestože bylo velké horko, odpoledne se vydařilo.
dole hodně rychle.
Myslím, že jsme Děkujeme paním kuchařkám za připravené pití, dětem
si to všichni užili, za pěkně připravená stanoviště s úkoly a rodičům za to, že si
a kdyby byla za rok udělali čas a strávili ho s námi na školním dvoře.
Mgr. Jana Špaňhelová
možnost, jela bych
klidně znovu.
			
Anna Tomancová
8. A

. Divadlo ve 3. třídě
Dne 11. 6. jsme pozvali do naší třídy rodiče i prarodiče
a společně jsme prožili hezké odpoledne. Děti zahrály pro naše
milé hosty pohádky Jak šlo vejce do světa, O Budulínkovi a Jak
se dráček naučil létat. Velký úspěch měla i soutěž, na kterou
děti své rodiče vyzvaly. Pohádky jsme zahráli také kamarádům
z 1. stupně naší školy a přišly i děti z mateřské školy. Děkujeme
všem za návštěvu a těšíme se na další…
Mgr. Jana Pacholová

. Rodiče vítáni 5. třída
Ve středu 12. června se uskutečnila akce pro rodiče dětí z 5.
třídy. Na školním dvoře se sešli děti a jejich rodinní příslušníci
Dolněmčanský zpravodaj

. Železný žák
Dne 13. 6. 2019 se uskutečnil v naší škole další ročník
triatlonové soutěže Železný žák. Závodníci měli za úkol
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absolvovat a splnit během časového limitu následující
disciplíny: plavání, jízda na kole a závěrečný běh. Délka byla
určena podle věku a pohlaví závodníků. O tom, že tento
závod není procházka růžovým sadem, svědčí obdobná soutěž
dospělých „IRONMAN“. Plavalo se ve školním bazéně, na kole
se jezdilo v ulicích obce a běhalo se na tartanovém oválu
na hřišti u školy. Všichni borci podali nadšené výkony a mnozí
si sáhli až na dno svých sil. Nejlepším výkonem se může
pochlubit Alžběta Tomancová, která zůstala jen 21 sekund
za letitým rekordem školy z roku 2005. Celkem se zúčastnilo
24 odvážných dívek a chlapců. Chlapci 4. - 5. ročník: 1. Kristián
Miloš V. tř., 2. Richard Halík IV. tř., 3. Antonín Horák IV. tř.
Dívky 4. - 5. ročník: 1. Alžběta Tomancová V. tř., 2. Simona
Zimčíková V. tř., 3. Nelly Horáková IV. třída.

Chlapci 6. - 7. ročník: 1. Denis Holzer VI. B, 2. Matěj
Lebloch VI. B, 3. Matěj Bradáč VI. A
Dívky 6. - 7. ročník: 1. Iveta Križanová VI. A, 2. Nicole
Švardalová VI. B
Chlapci 8. - 9. ročník: 1. Oliver Mikulička IX. A, 2. Jan Glier,
IX. A, 3. Ladislav J. Janča VIII. B
Dívky 8. - 9. ročník: 1. Anna Tomancová VIII. A, 2. Monika
Nevařilová VIII. A.
Mgr. Milan Kvasnička

. Odpoledne s rodiči
Ve středu 19. 6. 2019 se utkala 2. a s 2. B ve fotbale a vybíjené
za aktivní spoluúčasti rodičů a rodinných příslušníků.
Vzájemné zápasy v obou hrách dopadly nerozhodně. Celé
akci předcházelo dopolední kuchtění, kdy si děti připravily
pohoštění ve formě jednohubek a buchet. Přestože nás počasí
zahnalo do tělocvičny, všichni účastníci si odpoledne užili.

do Nevojic a odtud pěšky lesem, až jsme dorazili do campu.
Chvíli jsme si odpočinuli v našich chatkách, které jsme si
vybrali. Po chvilce nás pan učitel svolal dolů a my začali s první
aktivitou "Introduction". Tyhle aktivity a hry jsme dělali každý
den, ať už to byly nějaké vědomostní hry, sportovní hry nebo
hry na zapamatování slovíček.
Také jsme hráli florbal, somálský wrestling, slova začínající
na S, vybíjenou, křížovky, osmisměrky ... Na jídlo jsme měli
třeba řízky, pizzu, polévky, vánočku, zákusky, meloun nebo
výborný jablečný štrůdl, který upekla p. uč. Vystrčilová.

Na konci English Campu bylo vyhlášení. Vyhrál Team 2
- Guests, ve kterém byli Anežka, Verča, Martin, Matěj a Ilja.
V prvním týmu - Alligators - byli Šimon, Honza, Pavel,
Adéla a Kristýna. Guests vyhráli o jediný bod. Mezi jednotlivci
vyhrály Anežka a Verča.
English Camp byl super, chtěli bychom jet i v září. Moc jsme
si ho užili a děkujeme panu učiteli Vystrčilovi, že to tam s námi
zvládl.
Anežka Žufánková, Pavel Brencus,
Kristýna Sedlaříková, Adéla Supová

. Mezitřídní turnaj ve fotbale
Dne 27. 6. 2019 se za teplého počasí na místním fotbalovém
stadionu pořádal mezitřídní turnaj ve fotbale. Celkem se letos
zúčastnilo 6 družstev 6. až 9. tříd. V mladší kategorii soupeřily
tyto třídy: 6. A, 6. B, 7. A a 7. B. Nejlépe se dařilo 7. A, proto se
stala celkovým vítězem této kategorie.
Ve starší kategorii 8. až 9. tříd soupeřily pouze dvě smíšené
třídy a to: 8. A-B a 9.A-B. Tady zvítězila třída 9. A-B, která
nedala soupeřům šanci.
Zvláštní poděkování patří všem děvčatům, která se nebála
a ukázala chlapcům, že také umí hrát fotbal. Všem moc
děkujeme za jejich účast, vyučujícím za jejich velkou pomoc
a vítězům gratulujeme a těšíme se na další sportovní akce.
Mgr. Igor Hrdlík

Z činnosti ZUŠ…

Mgr. Beníčková, Mgr. Staňová

. Anglický tábor
Dne 21. 6. jsme vyrazili na English Camp. Vzali jsme své
tašky a s rodiči jeli do Veselí na nádraží. Vlakem jsme dojeli
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Naše ohlédnutí za činností ZUŠ začneme vzpomínkou
na důležitý projekt, do kterého jsme se již třetím rokem aktivně
zapojili, a to celorepublikový projekt ZUŠ Open 2019, který
organizuje Nadační fond Magdaleny Kožené a má upozornit
na důležitost základního uměleckého vzdělávání v ČR. V pátek
31. 5. 2019 se 45 dětí našeho výtvarného oboru ZUŠ zapojilo
i se svými rodiči, či prarodiči do této celorepublikové akce
Zušek. Připravili jsme si program „Dejme duši stromům“,
kdy děti i s rodiči malovaly na stromy v prostranství před
Dolněmčanský zpravodaj

školou. Pomáhali nejen rodiče, ale i mladší sourozenci, kteří
zatím chodí do MŠ. Celá akce začala v 16.30 odpoledne před
školou, vernisáží výstavky prací všech 4 výtvarných oborů pod
širým nebem. Výstavku připravila vyučující výtvarného oboru
Alena Růžičková za pomoci Natálie Štefaníkové, Julie Cmolové
a Moniky Nevařilové. Poté se děti rozdělily do skupinek,
vybraly si svůj strom, nafasovaly barvy a štětce a po krátkém
návrhu se pustily do malování. Po celou dobu nám z okna školy
vyhrával do rytmu pan školník Miroslav Růžička. Na vernisáži
jsme měli, tak jak to bývá na výstavách v galeriích, raut, který
nám připravily maminky dětí. Stoly se prohýbaly pod miskami
s koláčky, muffinami, tyčinkami, ovocem a jinými dobrotami.
Žízeň jsme zaháněli šťávou, kterou nám připravily naše paní
kuchařky. Po malování jsme se rozloučili s rodiči a 38 nás
pokračovalo v programu. Na školní zahradě jsme si zahráli
hry, které nám připravily starší holky. Potom jsme se přesunuli
do tanečního sálu, kde následovala diskotéka, rozložení
karimatek a spacáků. Když se setmělo, následovala nezbytná
stezka odvahy po chodbách školy k „Luciferovi“ do kotelny
školy. To bylo pištění, křiku, ječení až hrůza…. Před samotným
spaním proběhla polštářová bitva a pak za vyprávění pohádky
jsme se snažili usnout. Někomu se to podařilo brzy, někomu
po půlnoci, vždyť některé děti spaly poprvé bez rodičů. Ráno
jsme se sbalili, uklidili po sobě a šli jsme čekat na rodiče před
školu. Byla to super akce…!

Druhou akcí ZUŠ OPEN byl v pátek 31. 5. 2019 Výchovný
koncert pro děti z MŠ v Dolním Němčí. Představilo se celkem 10
dětí na různé hudební nástroje, a to: Iveta Križanová (housle),
Klárka Bobčíková a Veronika Uhlířová (klavír), Veronika
Uhlířová (zpěv), Karolína Uhrová (EKN), Lucie Mikulková
(kytara), Anna Tomancová (kytara), Veronika Polášková
(flétna), Zuzana Štipčáková (flétna), Aneta Ježková (flétna)
a Jakub Tinka (trubka). Všechny děti z MŠ byly velmi šikovné
a hodné, poznaly spoustu hudebních hádanek a písniček, které
byly tentokrát zaměřeny na melodie z televizních pohádek
a večerníčků a načerpaly nové znalosti ze světa hudby.
Celý koncert natáčela Česká televize pro pořad Zprávičky
na „Déčku“. Na závěr jsme se všichni společně naučili rytmické
říkadlo spojené s pohybem a vyfotili jsme se na památku.

V sobotu 8. června 2019 navštívil náš literárně-dramatický
obor 3. ročník festivalu ZUŠKA? ZUŠKA!, tentokrát
v Kroměříži. Aktivně vystoupil v podloubí kolonády v Květné
zahradě s nacvičeným příběhem „Cesta kolem světa za 80 dní“.
V tento den se konala v Květné zahradě i generální zkouška
projektu Malí velcí filharmonici a následně na to, večer
v 19.00 hodin, proběhl slavnostní koncert zlínské filharmonie
a talentovaných žáků z několika ZUŠ zlínského kraje. Naše ZUŠ
podpořila tuto akci právě vystoupením mladých herců, kteří
tvořili doprovodný program pro návštěvníky zahrady. Paní
učitelka Irena Cigánková připravila tento příběh se skupinou
mladších dětí a představili se v něm: Charlota Míšková,
Barbora Zetková, Adriana Kadlčková, Tomáš Cmol, Kryštof
Šumšal a Tomáš Cmol. Děti vystoupily na kolonádě hned
ve dvou vstupech a opravdu si akci užily. Děkujeme žákům
za vzornou reprezentaci školy, p. uč. Cigánkové za přípravu
a provedení a také rodičům, kteří ochotně zajistili dopravu
svých dětí na tuto akci.
Dolněmčanský zpravodaj
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V červnu proběhly na ZUŠ dvě tradiční události, a to
zápis nových žáků a postupové zkoušky. Statistika prospěchu
žáků ZUŠ vypadala takto: Prospělo s vyznamenáním celkem
199 žáků a prospělo celkem 10 žáků. Na konci školního roku
2018/19 jsme se rozloučili na ZUŠ s 2 vyučujícími hudebního
oboru, a to Ing. Veronikou Zaorálkovou, DiS. (mateřská
dovolená) a Davidem Štefaníkem, DiS.

V měsíci červnu jsme se zapojili do výtvarné soutěže, kterou
vyhlásilo město Jičín – město pohádek – „ŽILI, BYLI NEJEN
NA HRADECH A ZÁMCÍCH“. Tato soutěž je každoroční
a slavnostní vyhodnocení proběhne v rámci festivalu JMP
11. – 14. září 2019 v Jičíně na Valdštejnském náměstí. Práce
pak budou vystaveny v prostorách zámku v Jičíně. Děti si
mohly vybrat techniku kresby, malby, grafiky nebo keramiky
a musely si vybrat pohádkové téma nebo vymyslet pohádkový
příběh. Práce byly rozmanité a zajímavé, ale do soutěže jsme
odeslali 3 nejzdařilejší díla děvčat Adély a Moniky Sokolových
a Adiny Zvozilové, a to z keramiky. Přestože už byl konec
školního roku na dohled a vedro lákalo ven, děvčata dotáhla
svoje výtvory do zdárného konce. Vše se vyplatilo, všechny 3
práce porota vybrala do finále a ocenila diplomy a čestným
uznáním. Děvčata dostala pozvánku na slavnostní předání
cen a zároveň i vstupenky na celý program. Srdečně k jejich
úspěchu gratulujeme!

Nový školní rok 2019/20 jsme zahájili na ZUŠ v počtu 22
učitelů. V hudebním oboru bude vyučovat 19 učitelů: Adéla
Bruštíková, DiS. – souborová hra; Mgr. Lenka Bednářová
- klávesy; Bc. Michaela Pavelková – kytara, souborová hra;
Antonín Daníček, DiS. – zobcová flétna, trubka; MgA. Marie
Dufková, DiS. – kytara; Gabriela Popelková – kytara,
souborová hra; Dipl. um. Lukáš Frýbort - kytara; Aneta
Gajdůšková, DiS. – sólový zpěv, hudební nauka; BcA. Radek
Hais – housle, komorní hra; Mgr. Jarmila Hrobařová – klávesy,
klavír, komorní hra; Mgr. Klára Kolajová – klavír, hudební
nauka, sborový zpěv; Mgr. Hana Miklášová – klavír, klávesy,
komorní hra, korepetice; Mgr. art. Katarína Staněk – zobcová
flétna; Marek Teimer – zobcová flétna, klávesy, hudební nauka,
komorní hra; Adéla Papayová, DiS. – sólový zpěv; Radim
Vojtek DiS. – housle; Jana Zouharová, DiS. – kytara, hudební
nauka; Petr Kučera – klavír, klávesy, hudební nauka, sborový
zpěv, korepetice; Mgr. Vladislav Vystrčil – kontrabas. Výtvarný
obor bude vyučovat Alena Růžičková. Ve výuce literárnědramatického oboru pokračuje Mgr. BcA. Irena Cigánková
a taneční obor vede paní učitelka Veronika Kaštánková.
Kapacitu 240 žáků máme naplněnou. Otvíráme všechny obory
– hudební, výtvarný, taneční a literárně-dramatický. Nově se
nám podařilo rozšířit pobočku v Boršicích u Blatnice, kde se
bude od září vyučovat literárně-dramatický obor.
Rádi bychom pokračovali ve všech osvědčených aktivitách
a rovněž se zapojili do soutěží vyhlášených MŠMT. Čeká nás
soutěž ve hře na klavír, kytaru, housle a rovněž soutěž literárnědramatického a výtvarného oboru. V příštím školním roce
chceme otevřít obor Hra na cimbál.
Za ZUŠ Mgr. Klára Kolajová a Alena Růžičková

Mateřská škola
Léto plné sluníčka nám pomalu skončilo a začal nový školní
rok, který jsme zahájili 2. září. Některé děti se už do školky moc
těšily, jiné byly plné očekávání, co je nového čeká a jaké bude
odloučení od maminky.
Na školní rok 2019/2020 je zapsáno celkem 94 dětí ve věku
2 až 6 let. 82 dětí je zařazeno v běžných třídách a 12 dětí je
10

Dolněmčanský zpravodaj

zařazeno do logopedické třídy. Zde jsou vzdělávány děti
s vadami řeči na doporučení příslušného poradenského centra.
V tomto školním roce tuto třídu navštěvují děti z Dolního
Němčí, Strání, Uherského Brodu a Hluku.
V letošním roce se náš pracovní kolektiv rozrostl o 2 nové
zaměstnankyně – Michaelu Otoupalíkovou, která pracuje jako
asistent pedagoga ve třídě „Motýlci“ a Bc. Romanu Hájíčkovou,
jejíž pracovní náplní je práce školního asistenta střídavě
ve třídách „Berušky“ a „Sluníčka“.
Výchově a předškolnímu vzdělávání se tento školní rok
věnuje 8 pedagogických pracovnic, školní asistent a asistent
pedagoga. O provoz v mateřské škole se starají 4 provozní
zaměstnankyně.
V tomto školním roce dále pokračujeme se Školním
vzdělávacím programem „S námi hledej klíčků pět, otevřou ti
celý svět“, se kterým se rodiče mohou seznámit na webových
stránkách nebo v tištěné verzi, která je umístněná v hale
mateřské školy.
Během prázdnin proběhly v mateřské škole drobné opravy
a inovace v rámci zkvalitnění podmínek předškolního
vzdělávání. Byla zrekonstruována 5. třída, která bude sloužit
dětem jako herna s interaktivní tabulí a Sweetboxem. Na školní
zahradě byly opraveny a natřeny všechny dřevěné herní prvky,
proběhla výměna písku ve všech pískovištích a byl doplněn
kačírek pod všechny houpačky. Naše krásná rozlehlá zahrada
nám bude sloužit k nejrůznějším hrám, konáním školních
besídek, zamykáním zahrady skřítkem Podzimníčkem,
opékáním špekáčků, divadelním představením, rozsvěcování
vánočního stromu, stavění máje, … Mimo jiné má i každá třída
na zahradě své záhonky, do kterých si s pomocí paní učitelek
sází zeleninu a samy děti se o své záhonky starají a podílejí se
na sklizni zeleniny a bylinek.
Kromě předškolního vzdělávání nabízíme dětem i zájmové
aktivity jako je: taneční kroužek, keramický kroužek, plavecký

výcvik pro děti s povinnou školní docházkou, grafomotorický
kroužek, kroužek pro děti s odkladem školní docházky
a křesťanskou výchovu.
V průběhu školního roku nebudou chybět divadelní
představení, výlety, exkurze do hasičské stanice, myslivecké
chaty, návštěva knihovny, mikulášská nadílka, saunování,
masopustní průvod obcí a spousta dalších akcí, o kterých
budeme pravidelně informovat na webových stránkách naší
mateřské školy. V rámci spolupráce se ZŠ a ZUŠ v Dolním
Němčí mohou děti s povinnou školní docházkou navštěvovat
výtvarný, taneční a dramatický kroužek.
Našim velkým přáním je, aby se děti i jejich rodiče z pobytu
v mateřské škole těšili a aby celý školní rok probíhal v přátelské
atmosféře.
Přejeme všem dětem v novém školním roce, ať se jim v naší
mateřské škole líbí, ať si najdou nové kamarády a vytvoří si
dobré přátelské vztahy nejen s dětmi ale i s paní učitelkami.
				 Za kolektiv zaměstnanců
Veronika Dufková, ředitelka školy

NK Dolněmčan
Zdravím všechny čtenáře dolněmčanského zpravodaje!
V posledním čísle jsem vás zvala na naší akci Pečení
chleba. Uskutečnila se v sobotu 15.6. V ten den jsme upekli
na 60 bochníků křupavého domácího chleba. Naše krúžkařky
pekařky a krúžkaři pekaři si kvůli tomu přivstali už v pět hodin
ráno. Většina z nás strávila celý den za pecí nebo hnětením
bochníků.
Podpořit náš přišly sousední soubory. Nivnička se představila
krásnými zpěvy jak chlapeckými, tak dívčími a i společným
tancem. Mužský pěvecký sbor z Vlčnova nám předvedl jejich
hlasy jako zvony a cimbálová muzika Litera nám zpříjemnila
chvíle odpočinku a ochutnávání krajíců chleba s našim
domácím sádlem.
Až se prodal i poslední krajíc chleba, vše jsme zakončili
besedou u cimbálu. Při ní jsme zbourali bariéry a ostych
a navázali jsme přátelství mezi jednotlivými soubory společným
tancem a zpěvem.
Na závěr moc děkuji svým spolukrúžkařom za aktivní
spolupráci přes celý den. Bylo nás na to málo, ale vše se
vydařilo. Také děkuji všem souborům za návštěvu a podporu
naší akce svou přítomností. A v neposlední řadě děkuji všem
návštěvníkům, že jste si nás přišli poslechnout, zatancovat si
nebo si koupit chleba.
Dolněmčanský zpravodaj
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Určitě přijďte i na rok, a to 20. 6. 2020! Moc se na to těšíme.
PS: Hledáme stárky na Hody s právem 2020! Zájemci se
hlaste u jakéhokoli krúžkaře či u pana starosty. Také zájemce
o tančení v hodové chase. Takže o tom popřemýšlejte a určitě
se nám ozvěte ;)
Přeji veselý start nového školního roku, spoustu entusiasmu
a chuti se vzdělávat!
Za Krúžek Dolněmčan, Karolína Zelinková

FS OLDNĚMČAN – léto 2019
Ani v létě jsme nesložili ruce do klína a zapojili se do dění
v obci i mimo obec. První červnovou neděli se část souboru
zúčastnila dětského dne, kdy jsme si vzali na starost některé
sportovní disciplíny olympijského dne.
Pak už nás čekala příprava na druhé pokračování akce
Štrúčkobraní. Byla to sobota 3. srpna, kdy se linula naší obcí
vůně česneku. Počasí nám docela přálo a nepustilo na nás
žádnou pohromu. Ke vzájemnému klání se dostavilo 12
soutěžních týmů, 11 místních a jeden z Uherského Brodu. Ve tři
hodiny to vypuklo. Uvaření polévky v kotlíku trvalo celkem 2
hodiny. Čas plynul rychle, ale přesto byla vidět u soutěžících
veselá nálada, slyšet zpěv a hra na dechové nástroje. Pak již přišli
na řadu hodnotitelé z řad návštěvníků. U kotlíků se tvořily řady
nedočkavých ochutnávačů a česneková polévka rychle mizela.
12
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Zúčastnili jsme se průvodu, slavnostní mše, vystoupili jsme
v doprovodném programu, ale největším tahákem byla
Dožínková zábava na hlavním pódiu, kde nás doprovázela
CM Olšava. Program byl situován jako dožínky probíhající
v dolněmčanské hospodě. Úvod a závěr patřil nám a zábavy se
zúčastnily postupně soubory ze Slovácka, z Hané a Valašska.
Jako hospodáři se představili František a Zdenka Ježkovyi
Zhostili se úkolu zodpovědně a v průběhu celého programu
byli na scéně, kdy občerstvovali všechny účinkující vdolečky
a vínem. I když na nás po celém dnu padala únava, přesto se
na zpáteční cestě v autobuse rozléhal neustálý zpěv a dobrá
nálada.
Na závěr léta jsme se ještě zúčastnili Slavností vína v Uherském
Hradišti. Byli jsme součástí průvodu i programu, probíhajícího
každoročně na nádvoří Galerie Slováckého muzea. Do našeho
vystoupení jsme zapojili i naše mladší tanečníky. Představili
jsme se s tanci z Boršic, Hluku a závěrečnou „metlovou“.
„Ufff a máme to za sebou“ – jak řekli hospodáři na závěr žní
u dožínkového vystoupení v Kroměříži. I my jsme skončili naší
folklorní letní dožatou Oldněmčanu. A nebylo toho málo.
Co nám dává sílu? Je to chuť, láska k folkloru, společné
porozumění a to nejdražší - srdce. A kdo všechno toto má, může
se k nám připojit. Budeme se těšit.			
Jana Fibichrová

Štrúčkobraní

Chutnala jak mladým, starším i těm nejmladším. Do hodnocení
se zapojilo 330 lidí a určili svého vítěze. Za nejlepší zvolili
tu, kterou uvařili chlapci z týmu JU-PA-JO, druhou příčku
obsadili kuchaři a kuchtíci z družstva UPÍŘI a třetí místo získal
MAMBA team. Všichni si odnesli nejenom věcnou odměnu,
ale hřejivý pocit z toho, že mohli být součástí společné akce
v obci. Za to děkujeme všem zúčastněným skupinkám a těšíme
se již na další ročník. Je třeba poděkovat i Ondrovi Fibichrovi
za hudební doprovod a vystoupení, myslivcům za poskytnutí
nádherného prostoru a obci za finanční podporu.
Další naší letní akcí byla účast na Krajských dožínkách
v Kroměříži v sobotu 17. srpna. Náročná byla jak příprava,
tak i samotná akce. Sehnat v tomto suchém období květiny
na ozdobení kos byl docela problém. Přesto se našlo pár
pomocných rukou a dílo tak mohlo vzniknout. Nazdobilo
se celkem 6 kos, 5 kosáků, dožínkový věnec a troje hrabě.
Dolněmčanský zpravodaj
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Mužský pěvecký sbor
Dolněmčané
Příspěvek mužského sboru
do zpravodaje obce
na sklonku opravdu horkého léta začnu malým ohlédnutím
k předhodovému zpívání, jehož desátý ročník se uskutečnil
v našem kulturním domě 27. dubna. (Letos opět přijali
pozvání mužské pěvecké sbory ze širokého okolí a poprvé
také i zahraniční účastník.) Z národopisné oblasti Podluží
k nám přijeli zpěváci z obce Březí, Valašsko zastupoval mužský
sbor z obce Ratiboř, která se letos mimochodem stala Vesnicí
zlínského kraje 2019. Ze zahraničí k nám přijel spevácký sbor
Záhoraci z obce Smolinské ze slovenské národopisné oblasti
Záhorie. O hudební doprovod se opět postarala CM Strýci ze
Strání. I přes malou diváckou účast podali účinkující jeden
z nejlepších výkonů za existenci předhodových zpívání, za což
jim ještě jednou velké díky. Odměnou pro náš sbor bylo pozvání
od Záhoráků na jejich akci nazvanou Zaspívajme kamarádzi
kam jsme se také 15. června vydali. Po vřelém přivítání nás
čekal program ve kterém účinkovalo několik pěveckých sborů
jak ze Slovenska, tak i z Moravy. Jako Dolněmčané jsme se
samozřejmě prezentovali především dolněmčanskými písněmi.
A jak už na takových akcích
bývá zvykem, navázali
jsme hned několik nových
přátelství se sbory, které
jsme ještě neznali a které se
s velkou pravděpodobností
v budoucnosti zúčastní
některého
z
našich
předhodových
zpívání.
Další akce nás čekala
v areálu myslivecké chaty,
kde se sbor v řadách
soutěžících účastnil soutěže
o nejlepší dolněmčanskou
česnečku na druhéhém
ročníku
Štrúčkobraní.
Na tuto originální akci,
která si už našla pevné místo
v kalendáři dolněmčanských
akcí jsme šli s cílem zvítězit.
To se sice nepodařilo,
ale i tak jsme ve velké
Dolněmčanský zpravodaj

konkurenci neskončili poslední. Na druhou stanu naše
česnečka byla snězená jako první. Organizátorům děkujeme
za pozvání a těšíme se na další ročníky. Na konci prázdnin
náš sbor čekala ještě dvě vystoupení. To první bylo na Strání,
kam nás pozval straňanský mužský pěvecký sbor SEN na jejich
předhodové zpívání. Na nádvoří zámečku náš sbor opět
prezentoval svou obec především dolněmčanskými písněmi.
Druhé vystoupení nás čekalo na jubilejním 20. ročníku vaření
trnek. Mezi ostatními účinkujícími jsme v programu vystoupili
ve dvou blocích .Velkým překvapením pro nás bylo, když
nám Tetičky přišly na konci druhého vystoupení pogratulovat
k našemu 10. výročí sboru. Za krásné a hlavně praktické dárky
jim ještě jednou moc děkujeme.
Za MPS Dolněmčané Martin Matuš
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&&& KNIHOVNA &&&
Prázdniny v knihovně se nesly v duchu pohodového letního
a dovolenkového času. Na konci června bylo dětem, které
navštěvují interaktivní cvičení Žížalky, rozdáno vysvědčení. Své
vysvědčení našly po dobrodružné fáborkové cestě v hospůdce
U Cmolů v dětském koutku. Znovu se s některými dětmi
budeme setkávat od září každé úterý a přibyla i druhá skupina
dětí, které budou cvičit každé pondělí. Dětem, které již začaly
navštěvovat mateřskou školu přejeme ať se jim tam moc líbí.
V průběhu června a července se v knihovně konala výstava
kočárků a panenek od sběratelky paní Ladislavy Mahdalové
z Bystřice pod Lopeníkem. Výstavu navštívilo 385 návštěvníků
a zejména děti byly nadšené, že se s kočárky a panenkami mohly
hrát. Přejeme paní Mahdalové ještě hodně takových výstav.
V pondělí 22. 7. 2019 bylo připomenuto 100 let od 1.
knihovního zákona. V tento den naši knihovnu navštívila
opět Česká televize, aby pořídila záběry knihovny a poté je
odvysílala ve večerních Událostech v regionu a pár záběrů se
objevilo i v hlavních zprávách České televize. Připomínka
tohoto významného jubilea a dne našeho knihovnictví bude
v knihovně i nadále v podobě výstavy starých knih a obrázků,
jak to v knihovnách vypadalo dříve.
Vždy poslední čtvrtek v měsíci se v knihovně setkává
Literární spolek. V srpnu se konalo již osmé setkání. Krom
zájmu o knihy se společně také vydávají členové spolku na různé
akce. V červnu jeli na svůj první výlet do Komně, další měsíc
do Ostrožské Lhoty a do Popovic. Pokaždé navštívili zajímavé
místo. Na setkání Literárního spolku jsou zváni všichni vždy
poslední čtvrtek v měsíci v deset hodin v čítárně.

. CO KNIHOVNA CHYSTÁ?

Naučná literatura:
Dudek Josef – Učitel na frontě: Deník legionáře
Josefa Dudka
MacNabb Matt – Tajné dějiny značek
Osoba Michal – Nemůžeš? Přidej
Corkhill Melissa – Přírodní léčení
Jana Daňková, knihovnice

100. let 1. knihovního zákona

V říjnu v průběhu Týdne knihoven (tj. od 30. 9. – 6. 10. 2019)
chystáme výstavu historických šatů na několika figurínách.
Ve čtvrtek 31. 10. 2019 se uskuteční cestopisná beseda
s názvem České stopy na Balkáně. Za potomky českých
usedlíků nás zavede pan Petr Slinták.
V pátek 29. 11. 2019 mezi námi znovu přivítáme známé
cestovatele Alenu a Jiřího Márovi. Tentokrát se cestovatelská
přednáška bude týkat Austrálie.
V knihovně je instalována stálá výstava starých učebnic se
soukromé sbírky.
Na tyto akce jste všichni srdečně zváni.

. NOVÉ KNIHY V KNIHOVNĚ:
Beletrie:
Jilík Fanek – Bosá léta: kniha dětství slováckého chlapce
Klevisová Michaela – Sněžný měsíc
Blackwellová Elizabeth – Dívky, které slyšely plakat moře
Zusak Markus
– Clayův most
Grisham John
– Zúčtování
Černá Jaroslava
– Dům v podhradí
Berryová Flynn
– Nora hledá vraha
Bauer Jan
– Záhady pro rychtáře
Genovese Paolo
– První den mého života
Patterson James
– Sedmnácté znamení
Dětská literatura:
Weinhold Angela
Mrázová Renata
Šťávová Leona
Danowski Sonja
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– Nebezpečná zvířata
– Velké ženy z malé země
– Nezlob! Zásobník aktivit
– Půlnoční kocourek

Výstava kočárků

Žížalky - vysvědčení
Dolněmčanský zpravodaj

Literární spolek

MÍSTNÍ KNIHOVNA DOLNÍ NĚMČÍ
pořádá cestovatelskou přednášku

Austrálie
PÁTEK 29. 11. 2019 v 17.30 hodin V KNIHOVNĚ
Australská projekce rodiny Márových vás často donutí
vydechnout: „To snad není možný.“ Objeli celý kontinent
kolem dokola a vydali se i do horoucího středu k posvátnému
rudému monolitu Uluru. Cestou nakrmili skákající krokodýly,
šnorchlovali ve Velkém bariérovém útesu, házeli bumerangem
nebo naslouchali hraní Aboridžinců na didžeridu. Žasli v poušti
mezi tisícovkou skalních jehel Pinnacles, nadšeně krmili
klokany z ruky a šplhali po žebříku kolem stromu do výšky 70
metrů. Prožijete společně s nimi příběh plný dobrodružství,
napětí a radosti. Jiří Mára je autorem dvaceti cestopisných knih
a dokumentárních filmů z různých koutů světa.
Více informací naleznete na www.jirkamara.cz

Letní kino
Letošní prázdniny jsme zahájili i zakončili projekcí letních kin ve spolupráci se spolkem Smedoma
ze Strání. V červnu byl promítnut film Bohemian Rhapsody a v srpnu Ženy v běhu. Návštěvnost byla
velmi potěšující, a proto zvažujeme další projekci v zimním období, a to v našem kulturním domě.
Františka Tinková

autor fotografie: Petr Veselý
Dolněmčanský zpravodaj
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OKLUKÁČ RUN
V sobotu 24. 8. 2019 se uskutečnil první ročník Oklukáče
runu. Štafetový i jednotlivecký běh pro odvážlivce, na které
čekala trať dlouhá téměř čtyřicet kilometrů, doprovázena
panoramaty naší krajiny. Závodníci startovali u Kamenné
boudy nad vesnicí Horní Němčí a pokračovali přes pořadatelem
dané předávkové místa, kde se běžci mohli občerstvit a doplnit
potřebné tekutiny. Předávky byly v jednotlivých městech
podél toku Okluky (Horní Němčí, Slavkov, Dolní Němčí,
Hluk, Ostrožská Lhota, Uherský Ostroh) cíl byl nedaleko ústí
toku do řeky Moravy. Mnozí závodníci si sáhli na své dno,
ale i tak všichni zdárně doběhli! Dolní Němčí reprezentoval
šestnáctiletý Oliver Mikulička, který běžel celých 40 km jako
jednotlivec a nechyběla ani sedmičlenná štafeta O.K Run team,
které se zúčastnily Sabina Richtrová a Iva Richtrová. Průběh
závodu doprovázely letní vysoké teploty a překvapivě i dešťová
přeháňka, která příjemně osvěžila vytrvalce.
Starosta
obce
Dolní
Němčí
František Hajdůch
doprovázel
naše
závodníky na kole
až
do
cílové
rovinky. „Je to
velice pěkné gesto,”
řekl
pořadatel
Antonín Tomeček,
který
netrpělivě
čekal na všechny
závodníky v cíli
( U h e r s k é m
Ostrohu).
Arnošt Mikulička

Umístění našich chovatelů na mistrovství OS CHPH
Uherské Hradiště – 170 chovatelů:
Dohnal Václav 17. místo, Kadlček Josef 32. místo, Ježek
Antonín 76. místo, Jakubčík Petr 101. místo, Stehlík Tibor
114. místo, Vojtěšek Ladislav 116. místo, Růsek Jiří 121. místo,
Růsek Pavel 122. místo, Karafiát Stanislav 132. místo, Světinský
Štěpán 143. místo, Kubeš Karel 144. místo, Bartoš Radek 145.
místo.
Mistrovství pásmo 2 – 100 chovatelů:
Dohnal V. 8. místo, Kadlček J. 14. místo, Ježek A. 42. místo,
Jakubčík P. 50. místo, Stehlík T. 62. místo, Vojtěšek L. 65. místo,
Růsek P. 68. místo, Růsek J. 69. místo, Karafiát S. 75. místo,
Světinský Š. 79. místo, Kubeš K. 80. místo, Bartoš R. 81. místo
Mistrovství krátkých tratí:
Kadlček Josef – 13. místo, Dohnal Václav – 16. místo
Mistrovství středních tratí:
Dohnal Václav – 7. místo, Kadlček Josef – 40. místo
Letos nás ještě čekají závody holoubat, a tímto končí naše
závodní sezona pro rok 2019.			
předseda místního spolku Václav Dohnal

PRÁZDNINY U ZAHRÁDKÁŘŮ

Chovatelé poštovních
holubů
Závodní sezona starých holubů nám skončila 30. července.
Pořádalo se 20 závodů: 12 tuzemských závodů do 400 km,
4 zahraniční závody od 500 do 570 km a 4 závody od 770
do 1050 km. Letošní závody provázely tropická vedra, silné
protivětry a narušené magnetické pole Země, což se projevilo
na abnormálních ztrátách našich holubů.
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Každý jistě ví, že na zahrádce přece žádné prázdniny
nemůžou být! Dozrává ovoce, zelenina potřebuje bohatou
zálivku i občasné přihnojení, sbírá se drobné ovoce, jako maliny,
rybíz, angrešt a ostružiny. Vše je potřebné dále zpracovat. Ale
i přes všechen tento schon, tu je doba prázdnin, dovolených
a večerních grilovaček. My jsme léto zahájili Dětským dnem
v zahradě! Počasí přálo, tak se naše děti a vnoučata mohli
vydovádět. Skákali přes lano, házeli na plechovky, malovali,
přetahovali se, opékali si špekáčky a nechyběl i vodotrysk
a kolo štěstí. Dospělí se bavili pohledem na své šikovné děti. Při
dobrém jídle a pití, to šlo skvěle.
Začátkem srpna jsme se zúčastnili Štrúčkobraní. Náš
pětičlenný tým se s nadšením pustil do vaření, za podpory
ostatních členů. Na myslivně, to doslova vřelo, 12 týmů, 12
druhů česnečky, každá byla jiná, každá byla dobrá. I zájem
veřejnosti této mladé akce je moc dobrý, tak můžem dát jen
palec nahoru! Koncem srpna jsme jeli na zájezd do slovenské
Nitry na zemědělskou výstavu.
22. září se můžete těšit na podzimní Výstavu ovoce,
zeleniny a květin. Sběr vzorků bude v sobotu od 16 do 19.00
hodin. Samotná výstava pak v neděli od 14.00 hodin. V pondělí
pak pro školku a školu.
za zahrádkáře Alena Angelin Světinská
Dolněmčanský zpravodaj

Dny lidí dobré vůle
na Velehradě
Letos jsme se již potřetí vydali na Velehrad v rámci oslav sv.
Cyrila a Metoděje a Dnů lidí dobré vůle, do stánku Papežských
misijních děl. Napečené perníčky a krásné výrobky od všech
obětavých a ochotných dětí a maminek, které jsme přivezli
a kterými jsme přispěli do našeho misijního stánku, rychle
mizely. Děkujeme všem, kdo jste se jakýmkoliv způsobem
zapojili do této aktivity a také těm, kteří se zastavili u našeho
stánku, udělali radost svým nejbližším a tímto podpořili
projekty v chudých misijních zemích. Také za podporu,
vzájemné povzbuzení a radost, že můžeme společně plnit
misijní poslání, ke kterému jsme křtem povoláni.
O výrobky, perníčky a pomoc ve stánku se postarali: schola
Nekonečno, Scholička, Misijní klubko, Bobčíková Pavlína,
Bartošová Jana, Štefaníková Jana, Štefaníková Natálie, Uhrová
Anna, Zimčíková Helena s dětmi, Jančářová Zdenka, Uhrová
Gabriela, Fibichrová Silvie, Fibichrová Jana, Hniličková Dana,
Ježková Ludmila, Kelíšková Pavlína.
Erika Uhrová
Dolněmčanský zpravodaj
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Farní tábor 2019 –
CESTOVÁNÍ ČASEM
Celý rok probíhají přípravy a těšení na tábor. Není nic
lepšího než se vydat s tou správnou partou dětí a dospělých,
třeba i na cestu časem, jak tomu bylo letos. Konečně v sobotu
13. července zapískal vlak a my se mohli vydat vzhůru
za dobrodružstvím. Usadili jsme se v překrásné přírodě Beskyd
na samém vršku kopce Ondřejníku v Orlím hnízdě. Po příjezdu
na tábořiště nás vynálezce stoje času zkoušel a proklepával než
nám samotný stroj zapůjčil. Prozradil nám, že ho můžeme
spustit jen za ranního úsvitu. V neděli ráno po rozcvičce jsme
v napětí očekávali, co nás čeká. Stroj času začal svítit, blikat,
mluvit a ozývaly se tajemné zvuky. My se ocitli v Anglii za vlády
královny Viktorie. Ta nás přivítala na královském soudu,
získávali jsme pro ni hrady…. Na druhý den jsme se přenesli
do středověké Číny a učili se umění kung-fu, jíst hůlkami,
vyráběli papír, opravovali Čínskou zeď... .
V úterý pro nás stroj času objevil tajnou destinaci - Šmoulí
vesnici a z nás se stali Šmoulové. V ten den nás čekal i výšlap
na Lysou horu, kde nás přepadl zbojník Ondráš se svojí tlupou.
Naštěstí nás doprovázel Lašský král, který nás zachránil. Mnozí
z nás si při výstupu sáhli na své dno. O to byla větší radost, že
jsme Lysou horu zdolali a ona nám ukázala své krásy. Ve středu
nás stroj času trochu potrápil. Z neznámého důvodu jeho
baterie klesla na 50 %.Upozornil nás, že jen na vlastní nebezpečí
můžeme vystoupit. Byli jsme v pravěku obklopeni dinosaury.
Snažili jsme se ulovit k jídlu Raptora, stavěli pece a na nich
vařili.... Ve čtvrtek jsme navštívili planetu Zemi v roce 2300.
Děti pustily uzdu své fantazii a představily nám jak vypadají
a žijí lidé budoucnosti. Následně jsme se vydali prozkoumat
planetu. V pátek nás provázeli bohové Olympu. Připravili jsme
pro ně dary a divadlo pro jejich pobavení. Za to nás odměnili
hostinou, diskotékou a diplomy za celotýdenní snažení.
Sobota - přítomnost - loučení - cesta domů.
Chci poděkovat všem vedoucím, kuchařkám, zdravotníkovi,
pratikantům za jejich skvělou práci a za to, že obětují svůj čas,
dovolenou, prázdniny, pro rozzářené oči, radost a spokojenost
dětí, neboť to jediné je jejich odměnou. Poděkování patří
i dětem za to jak jsou báječné, hravé, veselé, přátelské....
LÁSKA + RADOST + PŘÁTELSTVÍ to je Farní tábor.
Martina Smetanová - hlavní táborový vedoucí
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SCHOLA NEKONEČNO A MALÁ
SCHOLIČKA SPOLU NA TÁBOŘE
Dětem ještě neochladlo vysvědčení ze školy a dne 29. 6. 2019
se už s rodiči loučí u nákupního střediska v Dolněmčí. Jako
každý rok, tak i letos se schola Nekonečno vypravila na tábor
a tentokrát sebou vzala i malou Scholičku. Chtěli jsme se
vzájemně více poznat, postupně navázat na spolupráci. Letos
nebylo výjimkou, že cesta bude končit na nějaké faře. Tentokrát
jsme se ocitli v Rychtářově u Vyškova.
Náš tábor (neboli výlet-jak tomu říkáme) se nesl v duchu
mnoha her a především zpěvu. V neděli za námi přijel náš
pan farář Petr Hofírek a nejenže nám v místním kostele sloužil
mši svatou, ale stal se součástí našeho programu, kdy si zahrál
na porotce známé soutěže MasterChef. Společně jsme vyráběli
lžičky z fimo hmoty a dřevěné křížky do misijního stánku
na Velehrad. Užili jsme si spoustu zábavy u hry Máme rádi
Česko a dalších skvělých her, které připravovalo 8 vedoucích.
Vyvrcholením byla náročná stezka odvahy, kterou všichni
s přehledem zvládli. Tento výlet stmelil dvě seskupení a vznikla
krásná nová přátelství. Spokojenost všech zúčastněných
nás hřála u srdce. Výlet se vydařil a už teď se těšíme na další
společné aktivity, zážitky a především zpívání.
Kamila Kadlčková, Erika Uhrová

Masáže
Ladislav Bradáč vám nabízí
regenerační, relaxační, lymfatickou,
anticelulitidovou masáž, reflexologii
nohy, baňkování, tělové svíce,
lávové kameny a Bowenovu
techniku.

Provozovna: Nivnice, Sadová 1030 a Uherský Brod, Komenského 67
Provozní doba: dle telefonních objednávek na čísle 777 127 988

Pozvánka na připravované
akce do konce roku 2019
29. 9. – 4. 10. – Výstava historických šatů v knihovně
13. 10.
– Loutkové divadlo pro děti
20. 10.
– Netradiční cukrárna
31. 10.
– Lampionový průvod
16. 11.
– Ochotnické divadlo – Zelňačka ze Strání
22. 11.
– Výstava poštovních holubů
23. 11.
– Společenské odpoledne pro starší a pokročilé
30. 11.
– Mikulášský turnaj v šachu
1. 12.
– Adventní jarmark s rozsvěcováním
vánočního stromu
7.– 8. 12.
– Vánoční výstava prací žáků ZŠ a ZUŠ
14. 12.
– Předvánoční zpívání na Muzeu
20. 12.
– Vánoční koncert – DH Dolněmčanka
27. 12.
– Žehnání vína
29. 12.
– Vánoční koncert PS Dvořák z Uh. Brodu

Uzávěrka příštího čísla
Zpravodaje bude 30. 11. 2019.
Ceník a podmínky pro zveřejnění inzerce v obecním
zpravodaji schválený Radou obce Dolní Němčí 15. 8. 2016
Celá stránka komerčního ČB inzerátu: 5 000 Kč
Půl stránky komerčního ČB inzerátu:
3 000 Kč
Čtvrt stránky komerčního ČB inzerátu: 1 500 Kč
Menší než čtvrt stravy 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). Za grafické
zpracování a obsah si odpovídá inzerent. Po dohodě lze grafiku
zpracovat u vydavatele LK print.
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S L O VÁ C K É S L AV N O S T I V Í N A
A O T E V Ř E N ÝC H PA M ÁT E K

Barbora Macková a archiv obce

Dolněmčanský zpravodaj
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Vítání občánků

Pouť ke sv. Anně

Vítání občánků

Farní tábor

Fašanková obchůzka
Červencová noc

Vaření trnek

Štrúčkobraní

Předseda PSP ČR u Obecního úřadu
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