
1Dolněmčanský zpravodaj

Vážení spoluobčané,
chladné počasí těchto dnů nám neklamně avizuje blížící 

se předvánoční období a konec dalšího roku. Zároveň  
je to doba, kdy se ohlížíme co nám právě končící rok přinesl  
a rekapitulujeme plnění svých plánů z jeho počátku.  

Naše letošní záměry se nám podařilo většinou zrealizovat. 
Pouze práce na úpravách hřbitova a ulice Polní jsme kvůli 
komplikované přípravě museli přeložit na příští rok. Od října 
je v provozu nový sběrný dvůr, dokončili jsme rekonstrukci 
10 bytů v bytovém domě na ulici Vinohradská 656 a celkové 
opravy se po padesáti  letech provozu dočkala i hasičská 
stanice. 

V návaznosti na probíhající pozemkové úpravy, jsme 
zahájili práce na návrhu nového územního plánu obce, 
který je nyní projednáván s dotčenými orgány státní zprávy. 
Následně bude předložen k veřejnému projednání, zájemci se 
s návrhem mohou seznámit již nyní na webových stránkách 
města Uherský Brod.

V současné době dokončujeme žádost o dotaci na 
úpravy zahrady mateřské školy - je to poslední akce, 
která by mohla být hrazena z evropských dotací v tomto 
programovacím období. Před dokončením je výběrové řízení  

na cyklostezku do Nivnice, výstavba by měla proběhnout 
od dubna do června 2014. Další záměry na příští rok bude 
projednávat zastupitelstvo obce na zasedání 12. prosince 2013.

Přeji Vám všem klidné adventní období, krásné  
a pokojné vánoční svátky a úspěšný vstup do roku 2014.

Ing. František Hajdůch, starosta obce
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Z jednání Rady obce
Anonymizace provedena v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb.

Usnesení
z 55. schůze Rady obce Dolní Němčí, konané  

dne 29. srpna 2013 v kanceláři obecního úřadu.

Usnesení č. 55/2013/01
Rada obce Dolní Němčí schvaluje zařazení žádosti pana J. Š.,  
Dolní Němčí , o pronájem bytu v  domě s  chráněnými byty  
do seznamu žadatelů.

Usnesení č. 55/2013/08
Rada obce Dolní Němčí schvaluje prodloužení nájmu bytu  
č. 6 v půdní vestavbě ZŠ a ZUŠ v Dolním Němčí, paní S. M.  
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. 55/2013/09
Rada obce Dolní Němčí schvaluje poskytnutí finančního 
příspěvku ve výši 30.000,- Kč Národopisnému krúžku 
Dolněmčan na pokrytí nákladů spojených s  účastí  
na mezinárodním festivalu v Salzburku, Rauris a Zell am See  
ve dnech 19. – 22. září 2013.

Usnesení č. 55/2013/10
Rada obce Dolní Němčí schvaluje zařazení žádosti paní L. K., 
bytem Dolní Němčí, o   pronájem bytu v domě s chráněnými 
byty, Dolní Němčí, do seznamu žadatelů.

Usnesení č. 55/2013/11
Rada obce Dolní Němčí schvaluje prodloužení nájmu bytu  
č. 1 v  půdní vestavbě ZŠ a ZUŠ v  Dolním Němčí panu T. T.  
za cenu 45,- Kč/m2, na období od 1. října 2013 do 30. září 2015.  
Před podpisem nové nájemní smlouvy složí nájemce kauci  
ve výši tříměsíčního nájmu.

Usnesení č. 55/2013/12
Rada obce Dolní Němčí povoluje Mateřské škole, Dolní 
Němčí, okres Uherské Hradiště, Školní č.p. 706, Dolní Němčí, 
výjimku z počtu dětí v 1. třídě na 25 dětí a ve 3. třídě na 27 dětí  
pro školní rok 2013/2014.

Usnesení č. 55/2013/13
Rada obce Dolní Němčí souhlasí s  pronájmem bufetu  
na fotbalovém hřišti TJ Dolní Němčí,  společnosti  
HUSKO-KOV s.r.o., Kunovice, na období do 30. června 2014.

Usnesení č. 55/2013/15
Rada obce Dolní Němčí postupuje Zastupitelstvu obce D.N. 
k  řešení zástavbu území v  trati prodloužení ul. Boršická 
rodinnými domy v rámci návrhu územního plánu obce D. N.

Usnesení č. 55/2013/16.1
Rada obce Dolní Němčí schvaluje pronájem bytu č. 105 v domě 
s chráněnými byty v Dolním Němčí  paní L. K., Vinohradská  
Dolní Němčí, s platností od 1. září 2013 za cenu 45,- Kč/m2.

Usnesení č. 55/2013/16.2
Rada obce Dolní Němčí schvaluje pronájem bytu č. 314 v domě 
s  chráněnými byty v  Dolním Němčí panu J. O., Kostelní   

č.p. 37, 687 62 Dolní Němčí, s platností od 1. září 2013 za cenu 
45,- Kč/m2.

Usnesení č. 55/2013/17.1
Rada obce Dolní Němčí schvaluje pronájem bytu č. 10 
v bytovém domě č.p. 656, ul. Vinohradská, Dolní Němčí, paní 
R. Š., Dolní Němčí. Nájem se sjednává  od 1. října 2013 na dobu 
neurčitou. 

Usnesení č. 55/2013/17.2
Rada obce Dolní Němčí schvaluje pronájem bytu č. 6 
v  bytovém domě č.p. 656 v  ul. Vinohradská  č.p. 656, Dolní 
Němčí, manželům K. a V. R.,  Dolní Němčí. Nájem se sjednává   
od 1. října 2013 na dobu neurčitou. 

Usnesení č. 55/2013/17.3
Rada obce Dolní Němčí schvaluje pronájem bytu č. 7 v půdní 
vestavbě ZŠ a ZUŠ Dolní Němčí paní I. P.,  Dolní Němčí. Nájem 
se sjednává  od 1. října 2013 do 30. září 2015. 

Usnesení č. 55/2013/18
Rada obce Dolní Němčí doporučuje Zastupitelstvu obce Dolní 
Němčí schválit program 15. zasedání Zastupitelstva obce Dolní 
Němčí, které se bude konat ve čtvrtek 12. září 2013.

Usnesení č. 55/2013/19
Rada obce Dolní Němčí doporučuje Zastupitelstvu obce Dolní 
Němčí schválit Dodatek č. 1 Smlouvy o poskytnutí finančního 
příspěvku za účelem zajištění dopravní obslužnosti dle zákona 
č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších 
předpisů, na území Zlínského kraje veřejnou autobusovou 
linkovou dopravou, se Zlínským krajem,  Zlín.

Usnesení č. 55/2013/21
Rada obce Dolní Němčí doporučuje Zastupitelstvu obce Dolní 
Němčí schválit změnu č. 3 rozpočtu obce Dolní Němčí na rok 
2013.

Usnesení č. 55/2013/22
Rada obce Dolní Němčí schvaluje zapsání událostí roku 2009 
a 2010 do kroniky obce dle předloženého návrhu kronikářky 
obce Mgr. Jany Novákové.

Usnesení č. 55/2013/24
Rada obce Dolní Němčí schvaluje Smlouvu o dílo s  MAS 
Východní Slovácko se sídlem Suchá Loz 72, jejímž předmětem 
je realizace činností nezbytných k  plnění řádné administrace 
projektu „Zateplení hasičské zbrojnice Dolní Němčí“ 
z programu OPŽP.

Usnesení č. 55/2013/25
Rada obce Dolní Němčí schvaluje za vítěze výběrového řízení 
na akci „Bytový dům č.p. 656 – rekonstrukce topení“ firmu 
Antonín Pavelka vodo-topo-plyn, Vlčnov, s cenovou nabídkou 
451.861,- Kč, včetně DPH.

Usnesení
z 56. schůze Rady obce Dolní Němčí, konané  
dne 17. září 2013 v kanceláři obecního úřadu.

Usnesení č. 56/2013/01
Rada obce Dolní Němčí schvaluje zařazení žádosti paní K. S. 
Dolní Němčí, o pronájem bytu 3+1, do seznamu žadatelů.
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Usnesení č. 56/2013/03
Rada obce Dolní Němčí schvaluje pronájem zasedací místnosti 
v  budově OÚ Dolní Němčí  Všeobecné zdravotní pojišťovně 
České republiky na dobu od 1. října do 31. prosince 2013 
za cenu 100,- Kč/měsíc za účelem poskytování informací 
občanům obce.

Usnesení č. 56/2013/04
Rada obce Dolní Němčí schvaluje cenovou nabídku společnosti 
MONTPLAST Uherský Brod s.r.o., ve výši 49.008,- Kč, včetně 
DPH za dodávku a montáž 1 ks dvoukřídlových dveří a pěti 
oken v objektu bazénu ZŠ a ZUŠ v Dolním Němčí.

Usnesení č. 56/2013/05
Rada obce Dolní Němčí schvaluje Zásady provozního řádu 
v MŠ v Dolním Němčí.

Usnesení č. 56/2013/07
Rada obce Dolní Němčí schvaluje Dodatek smlouvy č. 1  
se společností VHS Javorník-CZ s.r.o., Veselí nad Moravou, 
který se týká provedených víceprací na stavbě „Místní 
komunikace a chodníky ulice Pod Svahy Dolní Němčí“ ve výši 
281.382,- Kč bez DPH.

Usnesení č. 56/2013/08
Rada obce Dolní Němčí schvaluje úpravu č. 4 rozpočtu obce 
Dolní Němčí na rok 2013.

Usnesení
z 57. schůze Rady obce Dolní Němčí, konané  

dne 10. října 2013 v kanceláři obecního úřadu.

Usnesení č. 57/2013/01
Rada obce Dolní Němčí neschvaluje zrušení valorizace 
nájemného České poště, s.p.,  Ostrava 1, za pronájem prostorů 
v budově obecního úřadu a neschvaluje návrh na snížení výše 
nájemného sjednaného v nájemní smlouvě.

Usnesení č. 57/2013/02
Rada obce Dolní Němčí schvaluje zařazení žádosti M. Ř., Dolní 
Němčí, do seznamu žadatelů o  pronájem obecního bytu.

Usnesení č. 57/2013/03
Rada obce D. Němčí schvaluje za vítěze výběrového řízení na 
dodavatele výběrového řízení na akci „Cyklostezka Nivnice – 
D. Němčí, úsek Dolní Němčí“, společnost INVESTA UH, s.r.o., 
Uherské Hradiště, s cenovou nabídkou 35.000,- Kč bez DPH.

Usnesení č. 57/2013/04
Rada obce Dolní Němčí doporučuje Zastupitelstvu obce 
schválit Základní škole a Základní umělecké škole, Dolní 
Němčí, přijetí účelově určeného daru – finanční částky ve výši 
21.600,- Kč, na nákup pracovních sešitů a pomůcek pro 36 žáků 
prvních tříd v letošním školním roce. 

Usnesení č. 57/2013/05
Rada obce Dolní Němčí schvaluje Základní škole a Základní 
umělecké škole, Dolní Němčí,  finanční příspěvek ve výši 
40.000,- Kč na vybudování třetího oddělení školní družiny.

Usnesení č. 57/2013/06
Rada obce Dolní Němčí schvaluje Základní škole a Základní 

umělecké škole, Dolní Němčí, okres Uherské Hradiště, 
odpisový plán HIM na rok 2013.

Usnesení č. 57/2013/07
Rada obce Dolní Němčí schvaluje vyvěšení záměru na prodej 
obecního pozemku parcelní číslo1065/33 v katastrálním území 
Dolní Němčí. 

Usnesení č. 57/2013/08
Rada obce Dolní Němčí neschvaluje poskytnutí finančního 
příspěvku Hospici na Svatém Kopečku,  Olomouc – Svatý 
Kopeček.

Usnesení č. 57/2013/09
Rada obce Dolní Němčí schvaluje Oblastní charitě Uherský 
Brod, finanční příspěvek na činnost pečovatelské služby 
v Dolním Němčí ve výši 25.000,- Kč.

Usnesení č. 57/2013/10.1
 Rada obce Dolní Němčí zrušuje Usnesení č. 55/2013/17.1 Rady 
obce Dolní Němčí, ze dne 29. srpna 2013, kterým se  schválil  
pronájem bytu č. 10 v bytovém domě č.p. 656 ul. Vinohradská, 
Dolní Němčí,  paní R. Š., Dolní Němčí, s účinností od 1. října 
2013. 

Usnesení č. 57/2013/10.2
Rada obce Dolní Němčí schvaluje pronájem bytu č. 10 
v bytovém domě č.p. 656, ul. Vinohradská, Dolní Němčí, paní 
R. Š., Dolní Němčí. Nájem se sjednává  od 1.11.2013 do 31.10. 
2015.

Usnesení č. 57/2013/10.3
Rada obce Dolní Němčí zrušuje Usnesení č. 55/201/17.2 Rady 
obce Dolní Němčí ze dne 29. srpna 2013, kterým se schválil 
pronájem  bytu č. 6 v bytovém domě č.p. 656 ul. Vinohradská, 
Dolní Němčí,  manželům V. a K. R.,  Dolní Němčí, s účinností 
od 1. října 2013. 

Usnesení č. 57/2013/10.4
Rada obce Dolní Němčí schvaluje pronájem bytu č. 6 
v  bytovém domě č.p. 656 v  ul. Vinohradská  č.p. 656, Dolní 
Němčí, manželům K. a V. R.,  Dolní Němčí. Nájem se sjednává 
od 1.12.2013 do 30.11.2015

Usnesení č. 57/2013/10.5
Rada obce Dolní Němčí zrušuje Usnesení č. 55/2013/17.3 Rady 
obce Dolní Němčí ze dne 29. srpna 2013, kterým schválila 
pronájem bytu č. 7 v  půdní vestavbě ZŠ a ZUŠ v  Dolním 
Němčí paní I. P. Dolní Němčí, na dobu určitou od 1. října 2013  
do 30. září 2015. 

Usnesení č. 57/2013/10.6
Rada obce Dolní Němčí schvaluje pronájem bytu č. 7 v půdní 
vestavbě ZŠ a ZUŠ Dolní Němčí  paní I. P., Dolní Němčí. Nájem 
se sjednává od 1.12.2013 do 30.11.2015. 

Usnesení č. 57/2013/11
Rada obce Dolní Němčí schvaluje zařazení žádosti paní M. T.,  
Dolní Němčí, o pronájem bytu v DCHB do seznamu žadatelů.

Usnesení č. 57/2013/12
Rada obce Dolní Němčí schvaluje zařazení žádosti paní M. M., 
Vlčnov, o pronájem bytu v DCHB do seznamu žadatelů.
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Usnesení č. 57/2013/13
Rada obce Dolní Němčí schvaluje zařazení žádosti paní M. C., 
Dolní Němčí, o pronájem bytu v DCHB do seznamu žadatelů.

Usnesení č. 57/2013/14
Rada obce Dolní Němčí schvaluje TJ Dolní Němčí, finanční 
příspěvek ve výši 29.994,- Kč na nákup sportovního vybavení 
šachového oddílu.

Usnesení č. 57/2013/15
Rada obce Dolní Němčí schvaluje vícepráce na stavbě „Sběrný 
dvůr Dolní Němčí“ ve výši 519.606,- Kč bez DPH.

Usnesení
z 58. schůze Rady obce Dolní Němčí, konané 

dne 31. října 2013  v kanceláři obecního úřadu.

Usnesení č. 58/2013/01
Rada obce Dolní Němčí schvaluje zařazení žádosti paní J. S., 
Dolní Němčí, o pronájem bytu v  domě  schráněnými byty,  
do seznamu žadatelů.

Usnesení č. 58/2013/02
Rada obce Dolní Němčí schvaluje zařazení žádosti o občanského 
sdružení Malovaný kraj, občanské sdružení, Břeclav, o finanční 
příspěvek na činnost v roce 2014 do seznamu žadatelů.

Usnesení č. 58/2013/04
Rada obce Dolní Němčí schvaluje Plán inventur sestavený 
v  souladu s  ust. § 5 vyhl. č. 270/2010 Sb., které proběhnou 
v termínu od 4. listopadu 2013 do 31. ledna 2014 a inventarizační 
komise v následujícím složení:
Inventarizační komise č. 1: předsedkyně Jana Salátová, členové: 
Jiřina Bídová, Leoš Minks, Františka Tinková
Inventarizační komise č. 2: předseda: Ing. Miroslav Kadlček, 
členové: Jana Kadlčková, Drahomíra Ponížilová.

Usnesení č. 58/2013/05
Rada obce Dolní Němčí schvaluje Úpravu rozpočtu obce Dolní 
Němčí č. 5.

Usnesení č. 58/2013/06
Rada obce Dolní Němčí schvaluje Výzvu k  podání nabídky 
dle zákona o veřejných zakázkách č. 137/2006 Sb. v  platném 
znění dle § 38 ve zjednodušeném podlimitním řízení  
a dle Metodického pokynu ROP NUTS II Střední Morava,  
na provedení stavebních prací na akci „Cyklostezka Nivnice 
– Dolní Němčí, úsek Dolní Němčí“, Zadávací dokumentaci 
stavby pro veřejnou zakázku na stavební práce a jmenuje 
hodnotící komisi:
Ing. František Hajdůch, Ing. Miroslav Kadlček, Jaroslav Hanák, 
Ing. Antoním Kolísek, Ing. Marie Knotová
náhradníci: Zdeněk Kadlček, Zdeňka Trtková, Ing. Ladislav 
Alster, Ing. Karel Prokůpek, Kateřina Zálešáková
Dále schvaluje oslovení následujících stavebních firem k podání 
nabídky na veřejnou zakázku „Cyklostezka Nivnice -  Dolní 
Němčí, úsek Dolní Němčí“:
- Skanska DS a.s., závod Uherské Hradiště, Náměstí Míru 709, 
686 01  Uherské Hradiště
- STRABAG a.s., odštěpný závod Brno, oblast Východ, Příluky 
386, 760 01  Zlín  
- TUFÍR, spol. s r.o., Na Drahách 881, 686 04  Kunovice  
- SVS – CORRECT, spol. s r.o., Bílovice 176, 687 12  Bílovice   

- Vodohospodářské stavby Javorník – CZ s.r.o., Benátky 17, 698 
01  Veselí nad Moravou
 
Usnesení č. 58/2013/07
Rada obce Dolní Němčí doporučuje Zastupitelstvu obce Dolní 
Němčí schválit rozpočet obce Dolní Němčí na rok 2014.

Usnesení č. 58/2013/08
Rada obce Dolní Němčí doporučuje Zastupitelstvu obce Dolní 
Němčí schválit koupi pozemků 

Usnesení č. 58/2013/09
Rada obce Dolní Němčí schvaluje vícepráce na stavbě 
„Zateplení budovy obecního úřadu Dolní Němčí“ ve výši 
127.770,- Kč, včetně DPH.

Usnesení č. 58/2013/10
Rada obce Dolní Němčí schvaluje podání žádosti o dotaci  
na akci „Úprava zahrady Mateřské školy, Dolní Němčí, v rámci 
Operačního programu životní prostředí.

Usnesení č. 58/2013/11
Rada obce Dolní Němčí doporučuje Zastupitelstvu obce 
Dolní Němčí schválit Obecně závaznou vyhlášku č. 01/2013, 
o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, 
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních 
odpadů.

Usnesení č. 58/2013/12
Rada obce Dolní Němčí schvaluje Smlouvu č. 12135364  
o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí 
ČR v  rámci Operačního programu Životní prostředí na akci 
„Sběrný dvůr v Dolním Němčí“.

Usnesení
z 59. schůze Rady obce Dolní Němčí, konané

dne 12. listopadu 2013 v kanceláři obecního úřadu.

Usnesení č. 59/2013/01
Rada obce Dolní Němčí schvaluje Občanskému sdružení 
národopisný krúžek Dolněmčan, Dolní Němčí, výpůjčku 
prostorů Muzea Na Mlýně za účelem uspořádání společného 
posezení členů krúžku na závěr folklórní činnosti v tomto roce.

Usnesení č. 59/2013/02
Rada obce Dolní Němčí schvaluje Smlouvu č. 13153563  
o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí 
ČR v  rámci Operačního programu Životní prostředí,  
se Státním fondem životního prostředí České republiky,  
se sídlem Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11, ve výši 50.591,70 Kč 
na akci „Zateplení hasičské zbrojnice Dolní Němčí“.

Usnesení č. 59/201303
Rada obce Dolní Němčí schvaluje nájem bytu č. 103 v domě 
s  chráněnými byty, Dolní Němčí, panu J. Š.,  Dolní Němčí, 
s účinností od 1. prosince 2013.

Usnesení č. 59/2013/04
Rada obce Dolní Němčí schvaluje Smlouvu o zřízení věcného 
břemene mezi Obcí Dolní Němčí a L. J., bytem Dolní Němčí 
a  L. J., bytem Dolní Němčí, vlastníky pozemku p.č. st. 366, 
na kterém je vybudován veřejně přístupný chodník, v rozsahu 
vyznačeném na GP č. 838-40/2009 v k.ú. Dolní Němčí.
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Schválené dotace na rok 2013
Poskytovatel  účel   částka
MMR Územní plán obce Dolní Němčí    401 000,00
OPŽP Doplnění biokoridoru podél Okluky    383 250,60
OPŽP Zateplení budovy obecního úřadu    637 848,90
SZIF Míst.komunikace a chodníky-ul. Pod Svahy     203 500,00
OPŽP Zateplení hasičské zbrojnice    910 650,60
OPŽP Sběrný dvůr v Dolním Němčí 2 236 300,20
Celkem  4 772 550,30

P O Z V Á N K A
Obecní úřad zve všechny občany na XVI. zasedání 
Zastupitelstva obce Dolní Němčí, které se bude konat 
ve čtvrtek 12. 12. 2013 v 18.00 hodin v přísálí KD.

Máte v rodině seniora, 
který má problémy s pamětí 

– potřebuje celodenní 
dohled?

Tuto pomoc Vám můžeme nabídnout v  našem denním 
stacionáři Domovince, který působí při Oblastní charitě 
v Uherském Brodě. Jsme ambulantní službou, jejímž posláním 
je zaměření na pomoc a podporu nemocných s Alzheimerovou 
chorobou a jinými typy demencí. Snažíme se co nejdéle zachovat 
soběstačnost a individuálním přístupem vytvářet v uživatelích 
pocit jistoty a bezpečí, úcty a uznání, vědomí sounáležitosti.

Naše základní zásady se vyznačují úctou k člověku za všech 
okolností, dbáme na to, aby se nevytvářely pocity odlišnosti. 
S  každým uživatelem jednáme na partnerské úrovni, 
dobrovolnosti a respektujeme jeho svobodné rozhodnutí. Úzce 
také spolupracujeme s rodinami, čímž se nám daří lépe vcítit 
do potřeb klientů.

V souladu se zákonem č.108/2006 Sb. poskytujeme v našem 
denním stacionáři následující činnosti:

l   Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
Pracovnice pomáhají při oblékaní a svlékání, při přesunu na 

lůžko nebo vozík, při podávání jídla a pití, při pohybu uživatele 
a dohlíží na užívání léků uživatele.

l  Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek 
pro osobní hygienu

Pracovnice pomáhají při provádění osobní hygieny  
a při použití WC a při výměně plen

l  Poskytnutí stravy
Uživatelé mají zajištěnou stravu i pitný režim odpovídající 

zásadám racionální výživy a potřebám dietního stravování.
Našim klientům zajišťujeme oběd z  Oblastní charity 

Uherský Brod v ceně 55,- Kč, 20,- Kč stojí cena dovozu. Mají 
ale možnost si zajistit stravu i od jiného dodavatele.

l  Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
Pracovnice nacvičují a upevňují s uživateli motorické, 

psychické a sociální schopnosti a dovednosti (jednoduchá 
práce s  papírem, textilem, trénování paměti, zpěv písní, 
procházky po okolích apod.)

l   Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
Vedeme uživatele k aktivitám podporující sociální začlenění 

(účast na akcích Centra seniorů s přihlédnutím ke schopnostem 
uživatelů, účast na setkáních s uživateli z ostatních zařízení 
Oblastní charity, na Čajích o páté, procházky po Uherském 
Brodě apod.)

l   Sociálně terapeutické činnosti
Provádíme s uživateli činnosti, které vedou k rozvoji nebo 

udržení osobních schopností a dovedností (stolování, společné 
vaření, pečení apod.)

l   Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů  
      a při obstarávání osobních záležitostí
V případě potřeby uživatelů služby pomáháme  

při vyřizování běžných záležitostí, např. při vyřizování 
příspěvku na péči, plných mocí ...

Nový sběrný dvůr
Jak jste si jistě mnozí z  vás všimli, vybudovali jsme nový 

sběrný dvůr v  prostorách bývalého sběrného místa ve dvoře 
obecního úřadu, který byl řádně povolen a zkolaudován a tudíž 
podléhá přísným předpisům a zejména zákonu o odpadech. 

V čem je tedy rozdíl. Do sběrného dvora je možné ukládat 
objemný odpad a dále vytříděné složky odpadů jako jsou plasty, 
sklo, pneumatiky, bioodpad, papír, včetně kartonů, dřevo, 
stavební suť a železo ovšem bez nároku na proplacení. Dále 
je zde možné se zbavit starých elektrických a elektronických 
zařízení a nebezpečného odpadu. 

Všichni občané byli s  provozem nového dvoru před jeho 
otevřením informováni prostřednictvím místního rozhlasu a 
webových stránek obce. Proto jsme netrpělivě očekávali, jaká 
bude na tento systém sběru reakce. Upřímně řečeno jsem byl 
mile překvapený. Někteří přiváželi již vytříděný odpad, jiní, 
pokud neslyšeli hlášení v  místním rozhlase byli poučeni a 
hned na místě sjednali nápravu a odpad vytřídili. Po několika 
sběrných dnech se dá říci, že tento způsob ukládání odpadu 
našel u občanů pochopení a snaží se jej dodržovat. Přece není 
nic jednoduššího než odpad třídit již doma a potom  jednotlivé 
komodity uložit do příslušného kontejneru.

Obecní úřad a knihovna 
oznamují, že od 23.12. 2013 
do 3.1. 2014 bude zavřeno.
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se touto problematikou zabývá mnoho let a aktivně pomáhá 
rodinám řešit problémy spojené s touto nemocí.

Deset příznaků Alzheimerovy nemoci při kterých 
vám doporučujeme provedení testů paměti:

1. Ztráta paměti, která ovlivňuje schopnost plnit běžné 
pracovní úkoly
Zapomínat občas pracovní úkoly, jména kolegů nebo 
telefonní čísla spolupracovníků a vzpomenou si na ně 
později je normální. Lidé trpící AN však zapomínají častěji 
a nevzpomenou se ani později.

2. Problémy s vykonáním běžných funkcí
Hodně vytížení lidé jsou občas roztržití, takže někdy nechají 
dušenou mrkev stát v kastrolku na sporáku a vzpomenou 
si na ni, až když už je po jídle. Lidé trpící AN například 
připraví jídlo, a nejen že ho zapomenout dát na stůl,  
ale zapomenou i na to, že ho vůbec udělali.

3.  Problémy s řečí 
Každý má někdy problém najít správné slovo, ale člověk 
s  AN zapomíná i jednoduchá slova nebo je nahrazuje 
nesprávnými, a jeho pak nedávají smysl.

4.  Časová a místní dezorientace
Každý někdy zapomene, jaký je den, a kam vlastně jede, je 
to normální. Ale lidé s AN se ztrácí ve vlastní ulici a nevědí, 
kde jsou, jak se tam dostali, ani jak se dostanou domů.

5.  Špatný nebo zhoršující se racionální úsudek
    Lidé se někdy tak zaberou do nějaké činnosti, že na chvíli 

zapomenou na dítě, které mají na starosti. Lidé s AN úplně 
zapomenou, že nějaké dítě existuje. Mohou se i nesmyslně 
obléknou, např. si vezmou na sebe několik košil nebo 
halenek najednou.

6.  Problémy s abstraktním myšlením
Bilancování s  kreditní kartou může někoho vyvést 
z  míry,když je trochu  komplikovanější než jindy. Člověk 
s AN může úplně zapomenout, co ta čísla znamenají, a co 
s nimi má dělat.
7. Zakládání věcí na nesprávné místo
Každý někam založí peněženku nebo klíče. Člověk s  AN 
dává věci na zcela nesmyslná místa: žehličku do ledničky 
nebo hodinky do cukřenky.

8.  Změny v náladě nebo chování 
Každý má někdy špatnou náladu. Člověk s  AN podléhá 
prudkým změnám nálady. Náhle a nečekaně propukne 
v pláč nebo podlehne návalu hněvu, i když k  tomu nemá 
žádný zjevný důvod.

9.  Změny osobnosti
Lidské povahy se běžně do určité míry mění s  věkem.  
Ale člověk s AN se může změnit zásadním způsobem. Stává 
se někdy velmi zmateným, podezíravým nebo ustrašeným.

10. Ztráta iniciativy
Když je člověk někdy znechucen domácími pracemi, 
zaměstnáním nebo společenskými povinnostmi, je to 
normální. Většinou se chuť do práce brzy dostaví. Člověk 
s  AN může propadnout naprosté pasivitě a potřebuje 
neustálé podněty, aby se do něčeho zapojil.

Kontakt: 
Vedoucí denního stacionáře: Marie Vintrová, tel.: 724 651 

253, Sociální pracovnice Mgr. Zita Zemková, tel.:  724 651 284

Marie Vintrová – vedoucí DS
Mgr. Zita Zemková – sociální pracovnice

V DS Domovinka Vám nabízíme ale také služby nad rámec 
zákonných povinností,  tedy fakultativní činnosti, které našim 
klientům mohou zvýšit komfort:

l   Dovoz a odvoz uživatele
Pokud klienti nemají možnost se do DS Domovinka dopravit 

pomocí rodiny, nebo osob blízkých, zajistíme jim dovoz i odvoz 
charitním autem. 

Cena služby
Cena základních činností naší služby je v  souladu  

se zák. č. 108/2006 Sb. Maximální výše úhrady za poskytování 
sociálních služeb v denním stacionáři činí 90 Kč za hodinu.  
Na Domovince však zaplatíte pouze čas, kdy se Vám naši 
pracovníci aktivně věnují. Do ceny za služby nezapočítáváme 
dobu, kdy odpočíváte, nebo jste jen pasivním účastníkem. To 
znamená, že i když zde strávíte 8 hodin, budou Vám naúčtovány 
např. jen 2 hodiny aktivně prožitého času. Dopravu do zařízení 
a obědy platíte dle aktuálního ceníku, se kterým je každý 
zájemce o službu seznámen ještě před podpisem smlouvy. 

Průběh činnosti
Služba je poskytována na základě písemné smlouvy. Kapacita 

zařízení je 10 uživatelů/ den. Provozní doba denního stacionáře 
je od 7:00 hod. – 15:30 hod.  Uživatel může navštěvovat denní 
stacionář pravidelně každý den, anebo podle své potřeby, tedy 
nepravidelně.

Naše zařízení také metodicky spolupracuje s Českou 
Alzheimerovskou společností a Domovinka je jedním z jejích 
kontaktních míst. Díky této spolupráci mají rodinní příslušníci 
k dispozici velké množství odborných informací a mohou 
využívat i odborných konzultací s pracovníky ČALS.

Materiálové a technické vybavení
Denní stacionář Domovina se nachází v klidném prostředí, 

na adrese Pod Valy 664, Uherský Brod. Uživatelé mají možnost 
využít i zahradu Azylového domu pro matky s dětmi nacházející 
se v těsné blízkosti zařízení. Prostory denního stacionáře jsou  
v přízemí budovy s možností posezení pod pergolou  
s výhledem do zahrady. Součástí zařízení je kuchyň a jídelna, 
obývací pokoj s TV a videem, společenský pokoj, bezbariérové 
WC a sprcha pro uživatele. Personál má k dispozici kancelář, 
šatnu a hygienické zařízení.

Pokud Vás začne trápit porucha paměti a způsobuje Vám 
obtíže v každodenním životě, může  to být pro okolí zcela 
zanedbatelné, často připisované únavě nebo přibývajícímu 
věku. 

Tyto poruchy paměti se ale mohou postupně zhoršovat  
a vyvinout se v  nějaký druh demence. Proto je důležité, 
abychom této poruše věnovali patřičnou pozornost a nechali 
si udělat test paměti, který lékař vyhodnotí a může včas 
navrhnout metody a prostředky, které oddálí projevy choroby 
a zlepší kvalitu života.

Test paměti se skládá z otázek, na které písemně odpovídáte. 
I s  vyhodnocením zabere hodinu času. I když vám otázky 
mohou připadat velmi jednoduché, dokáží odhalit poruchy 
jednotlivých funkcí mozku. Na provádění testů máme odborně 
vyškolené pracovníky v našem denním stacionáři Domovinka. 
Pokud dle výsledku patříte do rizikové skupiny, ještě to  nemusí 
ale znamenat, že u Vás propuká toto závažné onemocnění. 
Proto vás odkážeme na odborného lékaře, který provede 
další odborná vyšetření. Test paměti provádíme zdarma, je 
financován Českou Alzheimerovou společností  Praha, která 
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Ohlédnutí za rokem 2013 
v Pečovatelské službě Dolní Němčí

„Všichni na jednom jevišti velikého světa stojíme a cokoliv 
se tu koná, všech se týče...“

 Jan Amos Komenský

Rok s rokem se opět schází a tak se v naší pečovatelské službě 
opět zamýšlíme nad proběhlými událostmi roku 2013. Přestože 
jsme klasickou terénní pečovatelskou službou, vyznačujeme  
se některými specifiky díky velkému počtu našich klientů, kteří 
bydlí v místním Domě s chráněnými byty a mnozí z nich jsou 
odkázáni zejména na naši pomoc a podporu. Z tohoto důvodu 
jim vycházíme vstříc nejen nepřetržitou pracovní dobou, 
která u pečovatelských služeb není úplně běžná, nabídkou 
rozmanitých fakultativních činností(služby nad rámec Zák. 
č. 108/2006 Sb., ale v rámci možností se jim ve svém volném 
čase věnujeme i při pořádání různých kulturních akcí. Každý 
rok např. společně slavíme Den matek, na konci dubna vždy 
pořádáme „Rej čarodějnic“, v  letních měsících při pěkném 
počasí společně grilujeme, na podzim si připomínáme výročí 
založení DCHB. Většina těchto akcí je spojena s  hudbou, 
tancem, zpěvem a provázena dobrou náladou a velmi 
přátelskou atmosférou. Koncem listopadu se pomalu společně 
s  našimi uživateli vždy připravujeme na poklidný adventní 
čas. Kanceláře i společné prostory každoročně zdobíme postní 
fialovou barvou, připravujeme adventní věnec, uživatelé 
služby zdobí místní kapli v DCHB, společně strojíme vánoční 
stromeček. Tuto sváteční atmosféru vždy navíc znásobí děti 
z  místní mateřské a základní školy se svým vystoupením  
a také místní Mužský sbor, který tradičně vždy 24. prosince 
přichází do kaple v DCHB a všem přítomným zpívá vánoční 
koledy. Pravidelně jsou v  DCHB také pořádané mše, které 
vítají zejména klienti, kteří se ze zdravotních důvodů nemohou 
účastnit bohoslužeb v místním kostele v obci.   

Co se týká přímo poskytování pečovatelské služby, musíme 
vzpomenout i méně radostné události, ke kterým nás nutí 
okolnosti. Tak jako většina sociálních služeb, i naše Charita 
bojuje se špatnou finanční situací způsobenou  klesající 
podporou ze státního rozpočtu formou dotací, a proto jsme 
byli nuceni přistoupit od 1. prosince 2013 k  navýšení plateb 
u většiny základních úkonů o  20,- Kč/hod. Toto navýšení je 
v  souladu se Zákonem č. 108/2006 Sb. o sociálních službách 
a s  Vyhláškou 505/2006 Sb., která nám ukládá výše plateb  
za jednotlivé úkony základních činností.  Naši uživatelé 
pobírají zpravidla příspěvky na péči určené právě k  tomuto 
druhu podpory, proto by toto navýšení nemělo razantně snížit 
jejich životní úroveň. 

Povinností naší PS DN je také reagovat na stížnosti uživatelů 
služby, jejich rodinných příslušníků. Vnímáme je jako podněty 
ke zlepšení kvality našich služeb, bohužel ne vždy můžeme všem 
požadavkům vyhovět. Někteří naši uživatelé bydlící v DCHB 
jsou například nespokojeni s tím, že pracovnice nepřiběhnou 
ihned na telefonické zavolání. Zde musíme připomenout, 
že jsme terénní pečovatelskou službou a pečujeme nejen  
o uživatele v DCHB, ale také o uživatele v obci. V DCHB máme 
pouze pracovní zázemí, ze kterého vyjíždíme do obce. Proto 
se může stát, že ne vždy jsme k zastižení. Jak jistě naši klienti 
mohou potvrdit, po návratu se potřebným lidem okamžitě 
věnujeme.

Při bilancování tohoto roku musíme také připomenout, že 
nás v roce 2013 opustilo 10 uživatelů, 8 z nich žilo v DCHB,  

2 v „obci“. Nově jsme přijali do služby 11 obyvatel naší obce.
Pomáhající profese jsou považovány za jedny 

z  nejnáročnějších a to nejen kvůli fyzické námaze,  
ale zejména právě proto, že se často musíme vyrovnávat  
se smrtí, noví uživatelé navíc přichází s  novými zvyklostmi, 
přáními, potřebami, představami o spolupráci s naší službou. 
Pracovnice musí velmi flexibilně na tyto požadavky reagovat  
a přizpůsobovat se jim. I přesto všechno se celý pracovní kolektiv 
snaží svou práci vykonávat co nejlépe a všichni usilujeme 
o to, aby byli naši uživatelé spokojeni a žili plnohodnotný 
život dle jejich možností a schopností. Naše práce je založena 
na profesionálním, ale zároveň přátelském vztahu k  našim 
uživatelům, na vzájemném respektu, toleranci a úctě. 

Co na závěr říci? Chtěli bychom poděkovat všem našim 
uživatelům a jejich rodinám za jejich důvěru, obci Dolní Němčí 
za finanční i morální podporu, také všem našim sponzorům, 
příznivcům, dobrovolníkům, stážistům a vůbec všem, kteří 
napomáhají k  uskutečnění poslání naší pečovatelské služby. 
V neposlední řadě patří poděkování všem zaměstnankyním 
naší pečovatelské služby, které poctivě vykonávají svou velmi 
náročnou práci a to nejen fyzicky, ale také svými otevřenými 
srdci vůči našim uživatelům. Tímto bychom Vám všem také 
chtěli popřát poklidné prožití blížícího se adventního času 
v kruhu Vašich přátel a blízkých… 

Zdena Bartošová – vedoucí PS
Mgr. Zita Zemková, sociální pracovnice

Studánka u Sv. Anny
Na jaře tohoto roku  při zasedání zastupitelstva obce 

jsme byli kritizováni za to, že nevěnujeme dostatečnou 
pozornost okolí studánky u Sv. Anny. Proto byla provedena 
kontrola se zjištěním, že skutečně celé okolí připomíná 
spíše smetiště než studánku, ze které by se dalo pít. 

Lavičky byly zničené, na mnoha místech ohořelé  
a všude byly haldy odpadků, zejména plastových lahví, 
lahví od alkoholu a další odpad, který se zde stydím 
popisovat. Ze studánky by se nenapil ani žíznivý velbloud. 

Začali jsme s úklidem a očistou celého okolí a výsledek 
byl ten, že byla vyčištěna studánka až na štěrkové dno,  
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co tam všechno bylo nelze popsat. Celé okolí bylo 
upraveno, na konstrukci laviček byly osazeny fošínky, 
betonová dlažba byla zbavena nánosu hlíny a travin. 
Dalo se zde pokojně sednout, i ta voda by se již dala pít.  

Po  zkušenostech, které jsem za dlouhou dobu získal,  
jsem si tipnul, že tento stav vydrží tak dva měsíce. 
Samozřejmě upravené místo neuniklo pozornosti dětem 
a mládeži a výsledek vidíte na fotografiích. 

Co vy na to 
rodiče svých dětí?

Ing. Miroslav Kadlček, místostarosta

Z činnosti knihovny
V rámci Týdne knihoven se v prostorách knihovny konalo 

několik akcí. V  úterý 1. října sem zavítali druháci s  paní 
učitelkou Mgr. Ludmilou Beníčkovou ze základní školy na 
slavnostní pasování za čtenáře knihovny. Třicet dětí 2. třídy 
prokázalo, že si čtenářský průkaz zaslouží. Děti byly odměněny 
pasovacími listinami. Ty, které odevzdaly přihlášku podepsanou 
rodiči, si mohly ihned půjčit knížku na čtení domů. Měly z toho 
velkou radost. Děti, které neodevzdaly podepsanou přihlášku  
a chtěly by si v  knihovně půjčovat knihy nebo časopisy,  
si mohou v  doprovodu rodičů vyplnit přihlášku dodatečně. 
Doufám, že se dětem četba zalíbí a stanou se pravidelnými 
čtenáři naší knihovny. 

Celý týden se mohli lidé přihlašovat do knihovny zdarma, 
byla vyhlášena amnestie dlužníků, tzn. kdo ze čtenářů měl 
delší dobu půjčené knihy nebo časopisy, nemusel platit žádnou 
pokutu. 

Ve dnech 21. 10. a 4. 11. proběhla v knihovně beseda se žáky 
6. tříd. Po domluvě s  paní učitelkou Mgr. Janou Mitáčkovou 
přišli žáci do knihovny, kde byli seznámeni s rozdělením knížek  
dle signatur a především s vyhledáváním v  online katalogu.  
Je velmi důležité, aby si žáci uměli knihy, které potřebují, sami 
vyhledat. Rozdělili se do skupinek a pomocí online katalogu 
hledali knihy, které si náhodně vybrali. Bylo vidět, že děti tato 
činnost baví, protože i v tak krátkém čase, který byl z důvodu 
dalšího vyučování vymezen, je hledání bavilo. 

Závěrem bych ráda rodiče malých čtenářů upozornila 
na tyto internetové stránky www.celeceskoctedetem.cz  
a www.ctenipomaha.cz. Je velmi důležité, aby rodiče dětem 

nebo s dětmi četli před spaním alespoň 20 minut. Rodičovské 
předčítání je totiž jedním z pilířů emočního, morálního  
a myšlenkového vývoje dítěte.

„Bez ohledu na to, kolik máš práce, ta nejdůležitější věc, 
kterou můžeš učinit pro budoucnost svého dítěte, je kromě 
projevů lásky a  objímání také každodenní hlasité předčítání 
a radikální omezení televize." Jim Trelease,  "The Read-Aloud 
Handbook" (Učebnice předčítání).

Přeji všem klidné prožití svátků vánočních, do nového roku 
2014 hodně štěstí, zdraví, lásky a rodinné pohody. 

 Knihovnice Marie Milošová
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ZŠ a ZUŠ
Vážení rodiče a přátelé školy,

v  níže napsaných krátkých článcích se můžete seznámit 
alespoň s některými akcemi, které se konaly v rámci výchovně 
vzdělávací činnosti v  základní škole ve výuce nebo mimo ni. 
V případě, že máte zájem zhlédnout podstatně více fotografií 
z těchto a dalších činností, otevřete www.zsdolninemci.cz. 

6. prosince 2013 v  17.00 hod. si připomeneme 40. výročí 
otevření nové školy. Dovolím si tímto srdečně pozvat všechny 
bývalé zaměstnance na malé vzpomínkové posezení spojené 
s  prohlídkou školy, Přijďte zavzpomínat společně se svými 
kolegy na časy prožité ve škole. Svoji účast potvrďte 

- na telefonu 572 648 719 
- e-mailem na milan.kvasnicka@zsdolninemci.cz.  
Zároveň zvu také všechny na tradiční Vánoční výstavu. 

Letošní, jubilejní, 20. ročník bude zahájen vernisáží 
s vyhodnocením soutěže 7. prosince ve 14.45. Bližší informace 
s celým programem budou zveřejněny na www stránkách školy 
a na plakátech. 

Závěrem všem přeji pokojné prožití adventní doby, hodně 
zdraví, spokojenosti a také osobních       i pracovních úspěchů 
v nadcházejícím roce 2014.

Mgr. Milan Kvasnička, ředitel školy

. Adaptační kurz žáků 6. ročníku
I v letošním školním roce jsme pokračovali v tradici 

Adaptačního kurzu pro žáky 6. ročníku. Letos se kurz konal  
ve dnech 2. a 3. 9. 2013 v rekreačním zařízení Kopánky. 
Účastnilo se ho 44 žáků      i se svými třídními učiteli, 
výchovnou poradkyní a vyučující etické výchovy. Absolvování 
tohoto soustředění poskytlo jedinečnou možnost hlouběji se 
poznat a stmelit v rámci třídy. Procesy vzájemného poznávání 
a sbližování, které ve škole trvají většinou měsíce, bylo možné 
nastartovat a významně urychlit během několika dní. Základním 

prvkem je pobyt mimo školu. Změnou prostředí je možno 
dosáhnout odlišného chování a prožívání u žáků. Metodami 
vedoucími k cílům adaptačního soustředění byly metody 
zážitkové pedagogiky. Jde o to, že žáci prošli řadou aktivit,  
ve kterých sami něco dělají. Tato aktivity v nich vyvolají řadu 
prožitků. Společně jsme prožili aktivity týkající se prohloubení 
vzájemného poznání a hlubšího poznání učitele, aktivity 
zaměřené na nastartování spolupráce a na řešení konfliktů při 
skupinové práci, na rozvoj důvěry. Získané zkušenosti budeme 
dále rozvíjet v hodinách etické výchovy.

Mgr. Ľubica Ježková

. Sprintérský víceboj
24. 9. 2013 se žáci naší školy zúčastnili sprinterského víceboje 

družstev v Uh. Brodě. Soutěžilo se ve sprintu na 40, 50 a 60 m. 
Školu reprezentovala dvě družstva. V kategorii starších dívek to 
byly Anna Dufková, Marie Bohunová, Ivana Karlíková, Renata 
Navláčilová, které obsadily 8. místo. V kategorii starších chlapců 
nás zastupoval Jan Juřenčák, Ondřej Kadlček, Dominik Pěrka, 
Petr Jakšič, kteří vybojovali krásné 3. místo. V obou kategoriích 
největšími tahouny družstev byli Anna Dufková a Jan Juřenčák. 
Soutěž o nejrychlejšího sprintera v superfinále na  60 m vyhrál 
náš reprezentant Jan Juřenčák. Všem zúčastněným gratulujeme 
a přejeme hodně dalších úspěchů. 

    Mgr. Jindřich Kvasnička

. Pasování na čtenáře
V úterý 1. 10. 2013 všech 30 žáků II. třídy navštívilo místní 

knihovnu, kde pro ně paní Milošová připravila slavnostní 
pasování na čtenáře. Po příchodu do knihovny přivítal děti 
král Knihomil  a princezna Pohádka. Nejdřív druháčci složili 
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slib a potom každý poklekl před krále, aby byl pasován  
na opravdového čtenáře. Všechny děti dostaly pasovací 
listinu a průkaz čtenáře. Po prohlídce knihovny si mnohé 
vybraly i knihu, kterou si odnesly domů na čtení. Pro děti bylo 
dopoledne strávené v knihovně příjemným zážitkem a nezbývá 
než věřit, že si každé čas od času do knihovny najde cestu. 
Velké poděkování patří paní Marii Milošové, vedoucí místní 
knihovny.

Mgr. Ludmila Beníčková 

. Pouštění draků
Na podzimní vycházku s draky jsme se vydali v hodině 

prvouky. Než jsme vyrazili, zopakovali jsme si, co se děje 
s přírodou na podzim, které ovoce a zeleninu sklízíme  
a připomněli si, jak se mění počasí. Draci se těšili na vítr a my 
na to, až vzlétnou. Někteří létali skutečně až do oblak a na ty, 
kterým se právě nechtělo, jsme se nezlobili. Moc se omlouváme 
zemědělcům, pokud jsme šlápli na rostliny při nelehkém řízení 
a velmi děkujeme maminkám, které nám pomáhaly.

Mgr. J. Pacholová, J. Staňová a žáci 1. tříd

. Branný závod
Každoroční Branný závod se konal 3. 10. 2013. Provázelo nás 

příjemné počasí, trať opět vedla od jídelny na první stanoviště, 
kde se konala střelba vzduchovkou na terč. Dalším stanovištěm 
na konci ulice Vinohradské byla zdravověda. Odtud žáci 
běželi horní cestou až na atletické hřiště, kde je čekalo 
poslední stanoviště, hod granátem na cíl. Celkem se zúčastnilo  
50 žáků naší školy. Všem zúčastněným závodníkům děkujeme 
a přejeme spoustu dalších úspěchů.

 Mgr. Jindřich Kvasnička  

. Dětské dopravní hřiště
9. října se žáci 4. A zúčastnili výuky na dětském dopravním 

hřišti v Uherském Brodě. Nejprve se v učebně seznámili 
s povinnou výbavou jízdního kola a s pravidly silničního 
provozu. Pak se posilnili svačinkou, zhlédli film s dopravní 

tématikou a šli si ověřit své znalosti v praxi. Nasadit přilbu, 
zkontrolovat kolo a hurá na cesty. Občas se podařilo některým 
jet na červenou, vjet do protisměru, nedat přednost, nedodržet 
bezpečnou vzdálenost a narazit do spolužáka. Přesvědčili se, 
že dodržovat předpisy je opravdu důležité. Po zaparkování kol 
cyklisté vyplnili malý test, ve kterém si vše zopakovali. Strávili 
jsme tu příjemné a poučné dopoledne a těšíme se na další lekci. 

Mgr. Marcela Horká

. Stolní tenis
10. 10. 2013 se borci umístění  ve školním kole na prvních 

třech místech v  každé kategorii zúčastnili okresního kola  
v Kunovicích. Mladší žáci suverénně porazili všechny své 
soupeře a tím si zajistili titul přeborníka okresu. Starší chlapci 
to měli podstatně těžší, a tak po prohrách s  Bojkovicemi  
a Vlčnovem obsadili stejně jako vloni slušné 3. místo. 

Gratulujeme 
a děkujeme za 
reprezentaci školy 
Ondřeji Kučerovi, 
Antonínu Uhrovi, 
Adamu Ďubašíkovi, 
Tomáši Tang Minh, 
Dominiku Pitnerovi 
a Josefu Kolískovi. 

Mgr. Milan 
Kvasnička

. Program podpory etické výchovy
I v minulém školním roce Nadační fond Josefa Luxe vyhlásil 

Program podpory etické výchovy jako soutěž pro základní  
a střední školy, ve kterých je zaveden předmět etická výchova. 
Mezi jednotlivými školami, které získaly ocenění a finanční 
příspěvek byla i naše škola. Od fondu jsme získali částku  
10 000 Kč. Slavnostní vyhodnocení a vyhlášení výsledků soutěže 
se uskutečnilo 13. 11. 2013 v budově úřadu Pardubického kraje. 
Za naši školu od předsedkyně fondu p. V. Luxové a zástupce 
hejtmana Ing. Romana Línka převzali ocenění p. ředitel  
Mgr. Milan Kvasnička a vyučující etické výchovy p. zást.  
Mgr. Ľubica Ježková.
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. Den Slabikáře v prvních třídách
15. a 19. 11. 2013 se rodiče prvňáčků poprvé zúčastnili 

vyučování. V hodině českého jazyka děti nejdříve přednesly 
básničky k hláskám a písmenům, které se naučily. Na tabuli 
četly, navlékly korálky ze slabik a poradily si i s prvními slovy. 
Do lavic se později posadili i jejich rodiče nebo prarodiče  
a společně se svými dětmi si práci ve škole rádi vyzkoušeli.  
V závěru hodiny dostali prvňáčci Slabikář, na který se už moc 
těšili. Ještě jednou děkujeme všem maminkám, tatínkům, 
babičkám i dědečkům, že v tento den do naší třídy přišli.

Mgr. J. Pacholová, J. Staňová

 Z mateřské školy ...
Letošní školní rok jsme zahájili pohádkami   divadélka 

„Šikulka“. Pohádky byly krásné a poučné, děti se seznámily 
s tím, jak si pomáhat, jak se chovat k lidem a k přírodě a jak 
nesedět jen u počítače.

V měsíci září jsme i letos navštívili výstavu u zahrádkářů. 
Byli jsme opět potěšeni milým přijetím členkami tohoto spolku. 
Děti měly možnost ochutnat některé druhy ovoce a zeleniny  
a vidět netradiční výpěstky některých plodin.

V  říjnu jsme pro děti uskutečnili polodenní výlet  
do Archeoskanzenu v Modré a areálu Živá voda. Byl to pro děti 
nezapomenutelný zážitek, zvláště, když viděly krmení různých 
druhů ryb pod hladinou.  

Děti z tanečního kroužku vystoupily v sále kulturního domu 
na „Podzimním večeru“ pro důchodce a také na „Mikulášském 
večírku“, který pořádaly  „Tetičky“ z  Dolního Němčí.

Ještě nás čeká v  měsíci listopadu zajímavá výstava holubů 
místních holubářů, kde se děti seznámí s holubími šampiony  
 a také s prací lidí, kteří o ně pečují.

Předškolní děti se zapojily letos do soutěže matematických 
dovedností pro nadané děti „Čmelda Pepík“, kterou pořádají 
pedagogové z  UP v Olomouci. Účast mateřských škol byla 
veliká. V této konkurenci tři naše děti postoupily do druhého 
kola - Bartošová Eliška, Kolář Jakub a Michaela Šmejdířová, 
která postoupila jako jediná i do 3 kola, které se uskuteční 
v ZŠ Čtyřlístek v Uherském Hradišti. Tímto moc gratulujeme 
a doufáme, že bude naši mateřskou školu dobře reprezentovat.

Jako každoročně tak i letos připravuje naše mateřská škola 
výrobky všech dětí na vánoční výstavu v  ZŠ Dolní Němčí. 
Předškolní  děti se zapojily do výtvarné soutěže „Od adventu po 
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Tři krále“, kterou  pořádá ZŠ a ZUŠ Dolní Němčí. Namalovaly 
obrázky, které budou vyhodnoceny na vánoční výstavě 7. 12. 
2013 v ZŠ a ZUŠ Dolní Němčí. V neděli 8. 12. děti z tanečního 
kroužku vystoupí na této výstavě se svým programem. 

 29. listopadu zahájíme  v  naší mateřské škole adventní 
období hudebním představením  „Slyšte, slyšte“, aneb co se 
stalo v  Betlémě. Mikulášská nadílka proběhne ve čtvrtek  
5. 12. 2013 v   dopoledních hodinách, vánoční besídky pro 
rodiče budou  v týdnu od 9. – 12. prosince  2013.

A co plánujeme do budoucna? 
Pro správný a všestranný rozvoj potřebují děti kontakt 

s vnějším světem a příležitosti k objevování i k sebeuvědomění. 
Dnes je však takovýchto příležitostí výrazně méně, než jsme 
byli zvyklí z dětství my. Zatímco my jsme většinu odpoledne 
trávili venku s  kamarády, dnešní děti si této volnosti příliš  
neužijí. Ukazuje se, že kontakt s  přírodním prostředím  
a možností volné hry dětem chybí. Proto jsme se rozhodli 
využít ojedinělé možnosti dotačního programu Ministerstva 
životního prostředí a získat finanční prostředky na  přeměnu  
stávající zahrady na přírodní zahradu. Náš plán jsme 
konzultovali se zřizovatelem Obcí Dolní Němčí, který  je této 
naší změně nakloněn a zpracovali jsme projekt „Blíž k přírodě“. 
Chceme vytvořit přírodní zahradu, která otevře dětem cestu 
k vlastnímu objevování a dobrodružství. Rozmanitost přírodní 
zahrady dá dětem možnost chápat koloběh živé přírody. 
Především by však měla  podnítit touhu poznávat přírodu  
a rozvíjet k ní hluboký trvalý vztah. Věříme, že náš projekt bude 
úspěšný a podaří se nám ho zrealizovat. Doufáme, že náš záměr 
bude mít  podporu  rodičů, bez jejichž pomoci  se při budování 
nové zahrady neobejdeme.

Naše poděkování patří  všem rodičům, příznivcům  
a partnerům naší mateřské školy, kteří nám pomáhají při 
drobných opravách, údržbě zahrady a sponzorům, kteří  v roce 
2013 přispěli svými dary na zajištění akcí pro děti, zřizovateli  
za vstřícný postoj při zajišťování vzdělávací činnosti naší 
mateřské školy. 

Rádi bychom touto cestou srdečně popřáli  všem  dětem, 
rodičům i občanům Dolního Němčí radost,  klid  a zdraví nejen 
na Vánoce, ale také mnoho štěstí a lásky v novém roce 2014.

Za mateřskou školu  Eva Válková,  Jarmila Vlková

                                O z n á m e n í
                      Provoz mateřské školy bude v době vánočních prázdnin  
     od 23. 12. 2013 do 3. 1. 2014 uzavřen.  Provoz bude zahájen 6. 1. 2014. 

Eva Kadlčková, ředitelka mateřské školy

Ze života Národopisného krúžku 
Dolněmčan

 Podzim se s námi pomalu loučí a přichází doba adventu. 
Přesto se ještě na chvilku ohlédněme za prosluněnými dny 
roku, které již minuly a přinesly spoustu nových zážitků.

 Během uplynulého léta jsme se mohli společně setkat při 
tradičním pečení chleba v  místním muzeu. Podle našeho 
názoru a bezprostředních reakcí návštěvníků, se akce vydařila 
a již nyní se těšíme na další ročník, kdy si společně zazpíváme 
u skleničky dobrého vína a budeme vychutnávat chuť čerstvě 
upečeného chleba.

  Začátkem září se náš soubor zúčastnil již tradičně Slováckých 
slavností vína a otevřených památek v  Uherském Hradišti. 
Při této příležitosti byla vyhlášena a udělena cena „Hvězda 
slováckého folkloru“. V  kategorii jednotlivec s  přehledem 
vyhrál zakladatel, umělecký vedoucí a dlouholetý člen našeho 
souboru, Petr Klein. Tímto mu ještě dodatečně gratulujeme  
a jsme rádi, že cenu vyhrál právě on, neboť věříme, že vítězství 
bylo zasloužené a stojí za ním léta tvrdé práce a lásky k udržení 
tradic nejen v naší obci.

 V druhé polovině měsíce nás čekala dlouho připravovaná 
cesta do zahraničí. Náš soubor se v  termínu od 19. - 22. 9. 
vypravil do rakouských Alp reprezentovat naši obec ukázkami 
místního folkloru. Celému zájezdu předcházelo náročné 
sestavení choreografie, zajištění hostující cimbálové muziky, 
organizace všech nutných formalit a zajištění sponzorů, neboť 
bez jejich pomoci by se náš zájezd nemohl vůbec uskutečnit.  
Ač se to může zdát překvapivé, každý hostující soubor  
si veškeré poplatky hradí sám a protože náš soubor se z velké 
části skládá ze studentů, jsme velmi vděčni všem sponzorům, že 
nám umožnili ukázat v Rakousku něco málo z našeho folkloru. 
Tímto jím moc děkujeme.  Největší poděkování patří Obecnímu 
úřadu Dolní Němčí. Dále pak panu Markovi Milánkovi 
– MM střechy, manželům Evě a Františku Juřenčákovým  
a společnosti Kredit. Finančním nebo věcným darem pomohla 
spousta dalších, jejichž výčet by se však do zpravodaje nevešel, 
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a tak mají alespoň čestné místo na stránkách našeho webu  
http://dolnemcan.webgarden.cz/. Všem ještě jednou velké 
díky.

 Celou akci považujeme za velmi vydařenou. Během tří dnů 
se náš soubor představil ve městech Salzburg, Zell Am See  
a Rauris. Bylo o nás hezky postaráno a u místních i turistů se 
naše vystoupení setkala s velkým úspěchem. Věříme, že veškerá 
píle byla řádně ohodnocena a ta spousta práce stála za to.

 Během měsíců října a listopadu náš soubor sbíral síly  
a trénoval na nadcházející dobu adventní. První akce, která 
nás čeká je vyjížďka do nedalekých Boršic, kde se náš soubor 
společně s mužským pěveckým sborem Dolněmčané představí 
na předvánočním Jarmarku s pásmem koled a pastýřskou hrou. 
Pokud nebudete mít 30. 11. cestu pod hrad Buchlov, můžete 
si nás přijít poslechnout na oblíbené předvánoční koledování, 
které se uskuteční v průběhu měsíce prosince v areálu muzea 
Na Mlýně.

Víkend před Štědrým dnem, se soubor vypraví do Uherského 
Brodu, kde se jako host představí v programu Souboru písní  
a tanců Olšava – Slovácký večer vánoční. Těšíme se na 
příjemnou předvánoční atmosféru, kterou bude celý večerní 
program prostoupen. 

Srdečně zveme všechny příznivce folkloru a našeho souboru 
k  návštěvě výše zmiňovaných akcí. Těšíme se na setkáni 
s Vámi. Do nadcházejících dnů přejeme mnoho krásných chvil  
a příjemné prožití času adventního.

Za NK Dolněmčan Šárka Došková

Příprava Dolněmčánku na Vánoce
Končí měsíc listopad a přichází prosinec, čas adventu  

a přípravy na Vánoce. My v Dolněmčánku tento čas budeme 
prožívat pracovně. Začali jsme již 16. listopadu Besedou  
s důchodci, kde děti předvedly sólový zpěv a tanec za doprovodu 
Ing. Martina Matuše, který hrál na harmoniku. Diváci snahu 
dětí ocenili a za každou zazpívanou písničkou následoval velký 
potlesk. Nejmladší zpěvačce byly teprve tři roky. 

Další z vystoupení proběhlo 28. listopadu při Setkání seniorů 
s Mikulášem. Děti se převlékly za anděly a čerty, zazpívaly 
seniorům několik Mikulášských písní a potom rozdávaly 
bonbony tomu, kdo byl hodný a celý rok nezlobil.

Rádi se s  Vámi uvidíme i na našich následujících 
vystoupeních. V prosinci nás můžete shlédnout a podpořit na 
Vánoční výstavě v ZŠ a ZUŠ nebo na Předvánočním koledování 
Na Muzeu.

Závěrem bych chtěla všem popřát jménem Dolněmčánku 
pohodové prožití svátků vánočních, v roce 2014 pevné zdraví  
a hodně lidského štěstí a spokojenosti.

Za NK Dolněmčánek Mgr. Taťána Milošová

Zveme všechny děti, které rády zpívají, tančí a hrají si, 
do našeho kolektivu. Zkoušky Dolněmčánku probíhají 
každé pondělí od 16 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 (záložka 
Dolněmčánek) nebo na e-mailové adrese: tatana.milosova@
seznam.cz       A nebojte se, žádný konkurz neděláme. :)

Mužský sbor slaví pětiny
Člověkovi se až nechce věřit, že už je to pět let od okamžiku, 

co jsme pod hlavičkou mužský pěvecký sbor Dolněmčané 
poprvé vystoupili. Bylo to dne 4.října 2008. Od té doby  
se prakticky pravidelně scházíme každé pondělí dříve ve staré 
škole, dnes v klubovně pod KD.

Za tu dobu máme na kontě více než 100 vystoupení,  
ale také nespočet zážitků a nových přátelství s  jinými sbory. 
Během pětiletého působení se nám podařilo rozjet,  dalo by 
se říct dnes již tradiční,  Předhodové zpívání díky kterému se 
nám daří s úspěchem prezentovat mužský lidový sborový zpěv 
v  různých podobách tak , jak na Slovácku skutečně existuje.  
Do kulturního dění v  obci zapadl sbor tak, jako by tu byl 
odjakživa. Pět let života sboru bych s nadsázkou přirovnal 
v  některých bodech s  životem pětiletého dítěte: Dítě již zná 
své celé jméno a ví kde bydlí - ano chlapi jsou dostatečně hrdí 
na to že jsou Dolněmčané. Slovní zásoba pětiletého dítěte  
se stále rozšiřuje, zdokonaluje se také vyjadřování, výslovnost 
a vyjadřuje se gramaticky správně - ano máme v našem 
zpěvníku přes 100 písní  další přibývají, dále forma a výraz 
zpěvu se už ustálil. Pětileté dítě vyrůstá z  rodiny směrem 
do světa - ano za pět let působení máme s  vystoupeními 
zcestovanou většinu Slovácka. Tady bych chtěl poděkovat 
všem našim manželkám, družkám a přítelkyním za jejich 
podporu a především pochopení, že někdy nebýváme doma.  
Každý z členů sboru za pět let působení také došel na to, že to 
není jen o počtu vystoupení, počtu písní, preciznosti projevu 
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atd.. Je to především o tom si spolu každý týden sednout, 
povykládat, dat si pohárek vína a hlavně zazpívat, protože při 
opravdovém zpěvu a sborovém zvláště se člověk dokonale 
uvolní tak, že každodenní stres a bolesti odejdou samy. Domů 
se pak všichni vracíme s  jakýmsi   větším optimismem. Přeji 
sobě a celému sboru zároveň bezpočet dalších bezstarostných 
momentů při společném zpívání jak na jevišti, tak hlavně mimo 
něj. Touto cestou bych chtěl oslovit ty chlapy, kteří váhají,  
že mezi sebou rádi uvítáme další, kteří mají rádi lidovou píseň.     

Tak trochu i ke svému pátému výročí si sbor v  minulých 
dnech nadělil nový krojový doplněk. Určitě jste si někteří 
všimli co to ti chlapi mají na sobě nového. Jedná se o mužský 
kabátek zvaný lajbl. Už slyším některé „pamětníky“ jak říkají 
„To sa v Dolněmčí nikdy nenosilo!“ . No není to tak pravda. 
Lajbl byl podle dochovaných pramenů standardním mužským 
(existuje i ženský) oblečením z  bílého sukna do chladného 
počasí, neboť má rukávy a důkladnou podšívku. Z  šatníků 
Dolněmčanů se však začal vytrácet koncem 19. století a to 
z  jednoho prostého důvodu. V té době se začalo upouštět  
od nošení tzv. starých košil horského typu, které mimochodem 
při svých vystoupeních nosíme také, a do „módy“ nastupovaly 
bohatě navrapené košile dolňácké, tzv. dudovice. Ty se ovšem 
do úzkých rukávů lajblů již nevešly, a proto se od nošení 
začalo upouštět. Proč si tedy sbor nechal tyto lajble znovu ušít. 
Důvody jsou tři. Za prvé, ne všichni členové mají kompletní 
krojovou výbavu, a  tak při úvahách co si pořídit,  přišla řeč na 
lajble, které jsou praktickým krojovým doplňkem do chladnější 
části roku. Za druhé, vzhledově patří lajble k  chlapům jaksi 
lépe než  kordule s růžů, které bývaly a měly by být záležitostí 
především mladších ročníků. Zároveň je přitom na krojované 
pestřejší pohled a ví se kdo jsou kluci a kdo chlapi. Z  třetí, 
ušitím lajblů se provedla , za pomocí pracovníků Slováckého 
muzea v Uherském Hradišti, historická rekonstrukce krojového 
oděvu z konce 19. století., a tím došlo k obohacení variant při 
oblékání a prezentaci Dolněmčanského kroje. Nakonec bych 
ještě zmínil, že jako doplněk zimního oděvu jsme si nechali ušít  
i nové barnice. Za to vše velký dík za pochopení a podporu Obci 
Dolní Němčí, která nás v tomto projektu podpořila zásadním 
způsobem, a velký dík firmě Tradice Slovácka o.p.s. z Blatničky, 
která nám lajble zhotovila.

Na závěr bych těl popřát všem čtenářům poklidné vánoční 
svátky a do nového roku zdraví a spokojenost a dobrý poslech 
už pět let mladého mužského pěveckého sboru Dolněmčané.

Za MPS Dolněmčané  Ing. Martin Matuš

Tetičky z Dolněmčí
Letošní vaření trnek byla pro nás Tetičky pořádná zátěž, také 

už nejsme žádné mladice. Těšily jsme se, že budeme mít chvíli 
čas na oddych. Nebyl. 

Hned za týden nás náš starosta vyzval k účasti na hradišťských 
„dnech vína“. Jezdíme stejně každý rok. Letos byl odjezd 
stanoven mimořádně brzy, už v  půl osmé. Autobus zdejší TJ 
musel vézt fotbalisty na zápas. Seřadiště jako vždy v Mařaticích 
na kopci ve vinohradech. Měly jsme spoustu času, využily jsme 
jej k uvázání červených šátků, aby jsme byly v plné parádě. 

Z  Dolního Němčí se této slavnosti zúčastnil ještě krůžek 
Dolněmčan. Muži se letos nezúčastnili. Po průvodu jsme 
zpívaly v  programu na nádvoří Galerie. Příjezd domů  
až odpoledne. 

Hned týden nato jsme dostaly pozvání k  účasti na vaření 
trnek do Horního Němčí. Členky jejich sboru si už měsíc před 
akcí přišly do našeho muzea zjistit, co všechno je k vaření trnek 
potřeba, zkrátka přijely na zvědy. 

V sobotu 14. září jsme jim oplatily jejich návštěvu u nás. Ženy 
byly šikovné, zvládly vaření i zpívání. Na závěr nás pozvaly ke 
stolu k plnému kastrolu řízků, i vína bylo dost. 

Marie Ježková

O dětské cimbálové muzice 
Šáteček z Dolního Němčí

V  posledním desetiletí v  našem regionu vzniklo velké 
množství dětských cimbálových muzik. Většina z  nich 
se postupem času proměnila v  kvalitní a sehrané dospělé 
muziky. Naše obec však bohužel zůstávala dlouho stranou. 
Národopisnému krúžku Dolněmčan obstarává hudební 
doprovod na harmoniku Ing. Martin Matuš a při velkých akcích 
Dechová hudba Dolněmčanka. Sehnat dospělou cimbálovou 
muziku, byť jen na výpomoc, je i přes jejich počet problém. 
Hodně muzikantů hraje totiž současně v  několika muzikách  
a jsou časově značně vytíženi.  Ideálním řešením pro 
Dolněmčan i pro Národopisný krúžek Dolněmčánek by byla 
existence vlastní kmenové cimbálové muziky. 

Loni se pro Dolněmčan a Dolněmčánek v  otázce vlastní 
cimbálové muziky snad začalo blýskat na lepší časy. Na naší 
ZUŠ vyučuje hru na housle Jakub Špalek, DiS. z Boršic, který 
má bohaté zkušenosti s cimbálovou muzikou především svým 
účinkováním na primášském postu v  CM Pentla z  Boršic.  
Ze strany krúžku Dolněmčan obdržel návrh, zda by vytvořil  
ze svých žáků v  naší obci dětskou cimbálovou muziku 
s  výhledem na možnost její další spolupráce s  krúžkem 
Dolněmčánek a mnohem později i s Dolněmčanem.  
Po počátečním zdráhání nakonec tuto výzvu přijal a tak se zrodil 
základ Dětské cimbálové muziky Šáteček z Dolního Němčí. 
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Dětská cimbálová muzika Šáteček z  Dolního Němčí 
sdružuje 8 mladých muzikantů ve věku 5 až 18 let z obcí Boršice  
u Blatnice, Boršice, Horní Němčí a Dolní Němčí. Z naší obce 
hraje v cimbálové muzice bohužel jen jedna dívka. Uměleckým 
vedoucím je Jakub Špalek, organizačním vedoucím je Jiří Miloš, 
který vypomáhá i na kontrabas. Hudební úpravy obstarává 
Veronika Píšková z  Bánova. Zkoušky muziky probíhají  
ve volném čase jejích členů, týdně či čtrnáctidenně, v prostorách 
zkušebny Národopisného krúžku Dolněmčan s jeho laskavým 
svolením.

První veřejné vystoupení Šátečku se uskutečnilo v prosinci 
roku 2012 na vánoční besídce Na Muzeu v  Dolním Němčí. 
Pro nás bylo výjimečné i z toho důvodu, že tuto akci natáčela 
Česká televize pro pořad Folklorní magazín. Od té doby jsme 
již odehráli řadu dalších vystoupení jak v Dolním Němčí, tak 
i v okolních obcích. Prozatím poslední vystoupení v Dolním 
Němčí se uskutečnilo v  sobotu 16. listopadu na besedě 
s  důchodci. Letos jsme navíc byli přizváni i ke spolupráci 
s Dětským folklorním souborem Pentlička z Boršic. Spolupráce 
s  Národopisným krúžkem Dolněmčánek také dostává reálné 
obrysy. 

Přerod začínající dětské cimbálové muziky v  sehranou 
dospělou kapelu trvá vždy dlouho. Doufáme však, že Šátečku 
se tento přerod jednou podaří a stane se nakonec kmenovou 
hudbou i pro krúžek Dolněmčan a výrazným hudebním 
tělesem v naší obci. 

Velmi rádi mezi sebou přivítáme další mladé muzikanty, 
kterým se lidová hudba líbí. V  neposlední řadě bychom 
chtěli také apelovat na rodiče dětí, kteří teprve uvažují o tom,  
že zapíší své dítě na výuku hry na hudební nástroj, aby uvažovali 
také o lidových nástrojích jako jsou housle, flétna, klarinet, 
nebo cimbál. Takoví hudebníci v Dolním Němčí citelně chybí.

Zájmové sdružení Dětská cimbálová muzika Šáteček 
nespadá pod ZŠ a ZUŠ v Dolním Němčí ani pod Národopisný 
krúžek Dolněmčan, o. s. 

Za Dětskou cimbálovou muziku Šáteček
Ing. Jiří Miloš

Taneční kroužek Lukášovci
Už třetím rokem funguje pod záštitou školního klubu ZŠ 

a ZUŠ v Dolním Němčí taneční kroužek Lukášovci, který  
se specializuje na klasické country tance, tance v řadách, 
tedy Line dance. To, co vidíte v amerických filmech, když  
si kowbojové jdou zatančit do baru. Tančí právě tohle. Kroužek je 
stále otevřený nejen školním dětem od 11 let, ale také pro širokou 
dospělou veřejnost. Tančíme každý pátek od 18 do 20 hodin  
a od 20 do 22 hod. Více info najdete na www.lukasovci.eu.

Vzhledem k tomu, že se jedná o celosvětovou sportovní 
disciplínu, účastníme se také různých soutěží na mezinárodní 
a výhledově i světové úrovní. První víkend v listopadu jsme 
absolvovali české mistrovství s mezinárodní úžastí Czech 
Open 2013 v jihočeském Písku. Jednalo se o kvalifikační 
soutěž na mistrovství světa v německém Kalkaru v lednu 2014.  
Na různých společenských akcích či plesech se s hrdostí 
chlubíme s čím jsme soutěžili a obsalili nádherná umístění: 
Vladimír Sahaj s partnerkou (kterou dnes nahradí Jolča 
Michalcová) 4. místo v párových tancích, Vláďa ve své kategorii 
4. místo, Kája Zelinková 4. místo a Jolča 1. místo v kategorii 
Social Teen. Kvalifikovala se tak na mistrovství světa a vytančila 
si nejen postup do vyšší výkonnostní kategorie, ale také volné 
vstupenky na mistrovství v Litvě a Rakousku. 

Lenka Kubešová

Nekonečno v novém převleku
Vánoce nám už pomalu klepou na dveře a my jsme  

si nadělily dárky o něco dříve.
Po vzniku CD „Svý kroky rozezpívej“ bylo naším dalším 

přáním vytvořit si naše společná trička. Na návrhu jsme se 
všechny podílely a každá z nás nakreslila, jak by mělo tričko 
vypadat. Ze všech společných nápadů byl vytvořen jeden, který 
graficky zpracovala Petra Hajdůchová, které bychom chtěly 
touto cestou poděkovat.

Velké dík patří paní Alžbětě Šrámkové, která ochotně 
zprostředkovala finanční částky od následujících sponzorů:

- Římskokatolická farnost Dolní Němčí (P. Petr Hofírek)
- Restaurace U Zlatého lva (p. Josef Tinka)
- DN Group s.r.o. (p. Marek Uher)
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- Alkom (p. Josef Straka)
- Květinářství (pí. Jana Bobčíková)
- Galatex (pí. Marie Horňáková)
- Restaurace Na Mlýně (pí. Veronika Ježková)
- Restaurace Rozkvět (pí. Petra Tibenská)
- Sbor dobrovolných hasičů Dolní Němčí
- Pan René Slováček

Všem patří velké díky a zároveň Vás zveme na prosincovou 
akci.

Lucie Pochylá

SPOLEČENSKÝ VEČER PRO DŮCHODCE

V sobotu 16. 11. 2013  se v kulturním domě pod záštitou 
Obce Dolní Němčí a kulturní komise uskutečnil Společenský 
večer pro důchodce.  V tento sobotní podvečer se sešlo téměř 
120 seniorů, kterým  po celý večer k  tanci i poslechu hrála 
Dolněmčanská pětka. Ke zpříjemnění celé atmosféry  přispěli 
svým programem děti z  mateřské školy, NK Dolněmčánek, 
taneční skupina Lukášovci, CM Šáteček. Velký dík si zaslouží 
jak děti, tak především i jejich učitelé, kteří s  nimi strávili 
spoustu času při přípravě jejich programu.

Františka Tinková

Dívčí pěvecký chrámový sbor Schola 
„Nekonečno“ Vás všechny srdečně zve na 
„Otvírání Betléma“ , které se uskuteční 24. 
12. 2013 ve 14.00 hodin v  chrámu Páně sv. 
Filipa a Jakuba v  Dolním Němčí. Máme pro 
Vás připravenou divadelní scénku s  názvem 
„Andělské zvonění“ a několik vánočních koled. 
Na všechny se moc těšíme.

Z  činnosti  TJ  Dolní Němčí
Skončila podzimní  část mistrovských soutěží a všichni 

určitě hodnotíte výsledky, kterých naše mužstva v  jejím 
průběhu dosáhla. V předchozích letech byly vždy velmi kladně 
hodnoceny výsledky mládeže. V  letošní sezoně je to téměř 
stejné.

Mladší přípravka prochází určitou  změnou - zde startují 
hráči ročníků 2005 a 2006 a výsledky, kterých v  soutěži 
dosáhla, odpovídají tomu, že převážná část hráčů nastoupila  
ke svým prvním mistrovským utkáním. Její umístění  
na celkovém 7. místě okresního přeboru je velmi dobré. 
Trenérem mladší přípravky je pan Petr Tinka.

Starší přípravka  dosahuje trvale dobrých výsledků.  Tomu  
odpovídá umístění  na  2. místě okresního přeboru přípravek. 
Ve svých mistrovských utkáních 7x vyhrála, 2x remizovala   
a jenom 1x odešla ze hřiště poražena. Starší přípravku trénuje 
pan Radovan Zimčík.

Žákovské kategorie, dříve tak úspěšné, se v současné době 
potýkají s nedostatkem hráčů. Trenéři těchto družstev mají 
mnohdy problém sestavit družstva s plným počtem hráčů. Aby 
se situace alespoň trochu zlepšila, byli na střídavý start získáni 
žáci z Vlčnova a Slavkova. Tato nezáviděníhodná situace  
je způsobena mnoha problémy, ale nepřísluší mně toto  
rozebírat. Řešení tohoto problému stojí před celým výborem 
oddílu kopané. Jako možnost se podle mého názoru jeví 
zapomenuté  „Pouliční turnaje“, na kterých se vždycky našli hráči 
pro doplnění žákovských družstev. Chtěl  bych se touto cestou  
obrátit na žáky  a  samozřejmě i  dorostence,  kteří mají zájem 
hrát fotbal, aby přišli na tréninky těchto mužstev.  Myslím si,  
že je nikdo nebude vyhánět.

Chci poděkovat trenérům žákovských družstev panu 
Romanu Bobčíkovi, Michalu Juráskovi, Ludvíku Kadlčkovi 
a Ladislavu Horňákovi za jejich obětavost a práci, kterou 
věnovali žákovským družstvům. Pro doplnění uvedu umístění 
našich žáků po podzimní části mistrovské soutěže:

-  starší žáci jsou v krajské soutěži na 10. místě,
- mladší žáci jsou umístěni na 3. místě tabulky.                                                          
Dorostenci překonali kritické období uplynulé sezony, kdy 

nakonec úspěšně vybojovali záchranu v krajském přeboru. 
V letošní sezoně se umístili na velmi slušném 6. místě  
s vyrovnanou bilancí utkání. Právě dorost byl po skončené 
loňské sezoně doplněn hráči, kteří skončili v  žákovské 
kategorii. Rovněž zde máme na střídavý start hráče z okolních 
oddílů. Zde se projevuje odborná práce trenéra pana Tomáše 
Stojaspala.

B-mužstvo dospělých startuje v okresní soutěži – dříve 
III. třída  a po skončení podzimní části  soutěže je  umístěno  
na 1.  místě ve svojí skupině, když ztratilo body pouze remízou 
v Suché Lozi a prohrou  s FC Strání B.

Zde bych se chtěl vyjádřit k účasti hráčů B-mužstva 
na trénincích - je špatná! Věřím, že v tomto směru 
dojde ke zlepšení, protože hrát jenom z podstaty  
není možné. Podmínky pro trénování jsou  dobré.                                                                                                                 
A-mužstvo dospělých rozehrálo soutěž vcelku dobře.  
V minulém čísle „Zpravodaje“ jsem uvedl, že venku vyhrávají 
a doma prohrávají. To byl ale začátek  soutěže a v průběhu 
se výsledky zlepšily natolik, že naše mužstvo figurovalo 
dokonce na 1. místě tabulky. To vše skončilo třemi zbytečnými 
porážkami po sobě. Takže teď, po odehrání čtrnácti kol ( třináct 
podzimních+jedno jarní), je A-mužstvo na druhém místě I. A 
třídy skupiny B.
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Rovněž chci poděkovat trenérům A-mužstva panu Petru 
Kadlčkovi a B-mužstva panu Miroslavu Baroňovi za vykonanou 
práci. Neměl bych zapomenout poděkovat všem těm, které jsem 
nejmenoval a kteří jsou pro činnost mužstev nepostradatelní. 

Informace pro fanoušky: 
A-mužstvo dospělých se zúčastní Zimního turnaje ve Veselí 

nad Moravou, který začíná         2. února 2014 na umělé trávě. 
Dorostenci se zúčastní Zimního turnaje v Uherském Brodě na 
umělé trávě na Lapači. Ostatní mužstva se budou připravovat 
převážně v domácích podmínkách. Pro všechna mužstva 
budou zajištěna přípravná utkání podle požadavků trenérů.

Jarní část sezony bude zahájena v sobotu 29. března 2014, 
kdy dorost bude hrát v Kunovicích  a v neděli 30. března 2014 
A-mužstvo dospělých bude hrát na hřišti v Bojkovicích.

Dalším oddílem, který je součástí TJ Dolní Němčí,  
je šachový oddíl. S činností  tohoto oddílu budete seznámeni 
v samostatném článku.

Výbor TJ Dolní Němčí přeje všem svým členům, příznivcům, 
sponzorům a všem občanům příjemné prožití Vánočních 
svátků a hodně úspěchů v nastávajícím roce 2014.

Ludvík   Miloš - sekretář oddílu kopané                                                                                    

KST Dolní Němčí
soutěžní ročník 2013/2014

Po krátké letní pauze jsme se vrátili na podzim tohoto roku 
znovu za zelené stoly a zahájili tak další mistrovskou sezónu 
2013/2014. Jako v  uplynulé sezóně bylo přihlášeno za náš 
oddíl stolního tenisu KST Dolní Němčí celkem 9 mužstev. 
V mužských kategoriích reprezentuje naši obec 7 družstev („A“ 
až „G“) a 2 žákovská družstva. Za dosavadních 6 odehraných 
zápasů první poloviny mistrovských soutěží začala výborně 
naše družstva mužů „C“, „F“, „G“ a družstvo starších žáků, 
když okupují první příčky svých soutěží. Po slibném úvodu  
se tato družstva zařadila k  adeptům na postup do vyšších 
soutěží. Naopak se moc nevydařil začátek sezóny našemu „A“ 
mužstvu hrající 3. ligu s doposud jedinou výhrou.

 Pro naše „A“ družstvo mužů na počátku sezóny čekal 
těžký úkol, a to obhajoba 3. místa z  uplynulého ročníku.  
Za obhajobou tohoto v  historii oddílu nejlepšího výsledku 
vznikla překážka v podobě absence 2 hráčů základní sestavy Iva 
Mikulce a Pavla Daňka, kteří po konci uplynulé sezóny odjeli 
na zkušenou za prací do zahraničí. Z  tohoto důvodu museli 
tyto hráče nahradit Jan Sadílek a Luděk Jančář z „B“ mužstva. 
Tato citelná ztráta 2 hráčů postihla, dá se říci, i další mužstva  

v oddíle, neboť v rámci hierarchie mužstev v našem oddíle musejí 
zaskakovat a doplňovat mužstva hráči z nižších soutěží. Jediný 
pozitivní fakt je ten, že dle vzniklé situace dostávají příležitost 
mladí nadějní hráči s herní vytížeností i ve dvou mužstvech. 
Vrátím se zpátky k „A“ mužstvu, které doposud zaujímá 11. 
příčku za zisk 8 bodů. Za námi je jenom mužstvo Slezan Opava 
„A“, s nimiž nás vzájemný souboj teprve čeká. Oslabený tým 
zaznamenal prozatím jedinou výhru na domácích stolech nad 
TTC Ostrava – Poruba „A“ v poměru 10:5. Mrzet naše hráče 
můžou vyrovnaná utkání s Kopřivnicí a prvním týmem 3. ligy 
z Nového Jičína, kterému podlehli až v samotném závěru utkání 
v poměru 10:7. Třetiligové boje svádí tito hráči: Karel Orlovský 
– 65,22 % (procentuální úspěšnost vyhraných utkání), Dušan 
Kubeš – 50 %, Jan Sadílek – 23,08 % a Luděk Jančář – 15,79 %.

„B“ družstvu mužů hrající nejvyšší krajskou soutěž 
(DIVIZE) patří 9. místo za zisk 12 bodů (2 výhry, 4 prohry). 
Od počátku sezóny se muselo mužstvo obejít bez Jana Sadílka  
a Luďka Jančáře, kteří zaskakují v „A“ týmu. V „B“ týmu dostává 
příležitost nadějný starší žák Miroslav Bičan, tak i další hráči 
z „C“ mužstva. Na svém kontě mají naši hráči 2 vítězství nad 
Zlínem „C“ a Kostelcem u Zlína „A“. Divizní boje svádí za „B“ 
mužstvo především tito hráči Martin Kučera, Zdeněk Fibichr, 
Miroslav Bičan, Jiří Borýsek, Miroslav Bartoš.

„C“ družstvo odstartovalo sezónu v  Krajském přeboru II. 
třídy výborně, kdy se se ziskem 22 bodů (5 výher a 1 remíza) 
dělí o první příčku společně s mužstvem Orel Zlín „A“. Jedinou 
ztrátu bodů za remízu zaznamenali právě na horké půdě Orel 
Zlín „A“. Věříme, že mužstvo bude nadále předvádět výborné 
výkony, bojovat o postup do vyšší soutěže a že v  odvetě 
porazí i rovněž neporažený tým ze Zlína.   Přes oslabování 
družstva o hráče pro „B“ mužstvo se naši hráči vypořádali 
nejlépe s oslabením oddílu o 2 hráče. Skvěle je tým doplňován  
o nadějné hráče z  regionálních soutěží. Hráči „C“ družstva 
(Jakub Matějíček – 79 %, Milan Ježek – 78 %, Jiří Borýsek – 73 
%, Tomáš Čaník – 58 %, Miroslav Bičan – 50 %).

V  regionálních soutěžích nastupují celkem 4 družstva. 
Nejvyšší regionální soutěž – RP 1. třídy hraje naše „D“ družstvo, 
kterému patří v  dosavadní tabulce 5. místo za zisk 20 bodů  
(4 výhry, 1 remíza, 2 prohry). Smolný byl pro naše hráče první 
zápas s vedoucím týmem Orel Uh. Hradiště „A“, kdy však další 
zápasy byly bodově úspěšnější i díky navrátilci Janu Sálatovi, 
pod jehož taktovkou zaznamenali již 4 výhry a 1 remízu. Další 
hráči nastupující za tento tým jsou – Miroslav Bičan, Tomáš 
Čaník, Jan Ježek, Miroslav Ježek, Dominik Pitner, Tomáš 
Tang Mink, Ondřej Kučera. Výborně si vedou v regionálních 
soutěžích i ostatní družstva. „E“ družstvu hrající RP II. třídy 
patří 8. příčka (16 bodů, 3 výhry, 4 prohry), zejména však „F“ 
družstvu hrající RP III. třídy patří 1. příčka a „G“ družstvu 
hrající základní soutěž RP V. třídy rovněž 1. příčka.  V těchto 
družstvem dostávají příležitost především junioři a nadějní žáci 
našeho oddílu, kteří i po postupu z nižších soutěžích dosahují 
výborných výsledků.

Úspěšně zahájili sezónu i naši žáci, kteří opětovně bojují 
o mistrovský titul okresního přeborníka. Starší žáci („A“ – 
Ondřej Kučera, Josef Kolísek, Adam Ďubašík, Antonín Uher, 
Robin Jurásek) zaujímají suverénně první místo a jsou jediným 
doposud neporaženým mužstvem.  Mladší žáci  nabírají cenné 
zkušenosti a v  jejich první sezóně už získali i první body za 
1 vítězství a 1 remízu. Doposud jim patří výborná 8. příčka. 
Talentovaní žáci Přemysl Bobčík, Adrian Uher, Matyáš Bobčík, 
Martin Baroň díky tréninkové píli ukazují značné pokroky, kdy 
lze očekávat ve druhé polovině soutěže další vítězství tohoto 
nejmladšího týmu.
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Naši žáci se neztrácejí ani na republikových a krajských 
turnajích. Prozatím získal výborné umístění Ondra Kučera na 
republikovém turnaji mladších žáků v  Havířově, kde obsadil  
3. příčku. Na turnaji v  Blansku se dostal do osmifinále. 
Z  doposud odehraných krajských turnajů Ondrovi Kučerovi 
patří 1. místo v mladších žácích a Miroslavu Bičanovi 3. místo 
ve starších žácích.

Do posledních zápasů první poloviny a zápasů druhé 
poloviny svých mistrovských soutěží budou mužstva našeho 
oddílu vstupovat s  cílem vylepšit umístění týmů „A“ a „B“  
a u ostatních proměnit některá dosavadní umístění na prvních 
příčkách v závěrečný titul.

Výsledky mistrovských soutěží lze sledovat na internetových 
stránkách www.ping-pong.cz (ligové soutěže), www.pinec.info 
(krajské soutěže) a www.pinec.net (regionální soutěže, včetně 
regionálního přeboru žáků).

Oddíl stolního tenisu KST Dolní Němčí  
si dovoluje pozvat všechny příznivce stolního tenisu na již 
tradiční „Vánoční turnaje“ ve stolním tenise, jež proběhnou 
v tělocvičně ZŠ:

- v  pondělí dne 23. 12. 2013 ve 14.00 hod. se uskuteční 
        turnaj neregistrovaných žáků a žákyň,

- v úterý dne 24. 12. 2013 v 09.00 hod. se uskuteční turnaj  
        neregistrovaných mužů a veteránů,

- v  sobotu dne 28. 12. 2013 v  16.00 hod. bude zahájen  
14. ročník turnaje „O NEJLEPŠÍHO DOLNĚMČANA“ pod  
záštitou starosty obce Dolní Němčí za účasti ligových 
odchovanců a nejlepších současných hráčů (pozn. místo bude 
upřesněno - varianta velký sál kulturního domu v Dol. Němčí).

Na výše plánované akce, jakož na další mistrovská utkání 
všech mužstev našeho oddílu, jste srdečně zváni. Zároveň 
mi dovolte popřát našim příznivcům, sponzorům a všem 
spoluobčanům příjemné prožití svátků vánočních a úspěšný 
celý nový rok 2014.

Za KST Dolní Němčí, Dušan Kubeš

Myslivecké sdružení Lanka 
Dolní Němčí

Myslivci se i v  letošním roce činili velmi dobře. Na počet 
členů, který momentálně činí 24 patříme k těm menším složkám, 
ale co se týká činnosti, tak se řadíme určitě k nejaktivnějším 
v  obci. Už samotný areál našeho sdružení včetně myslivecké 
chaty nám dá nemálo úsilí jej udržovat v dobrém stavu. Velký 
kus práce  nám provádí i chatař p. Bukvic Pavel, který i když 
není přímo členem MS, je člověkem na pravém místě a o chatu 
se výborně stará. 

V letošním roce jsme v celém  areálu provedli rekonstrukci 
včetně výměny střechy na dochovně, kde původní krytina 
už přestala plnit svůj účel. Veškeré práce v areálu  byly letos 
podřízeny hlavně největší akci, která nás čekala a to memoriálu 
Richarda Knolla. Jak už bylo možná zmiňováno v  některém 
předešlém zpravodaji, tak 10. - 12. 5. 2013 proběhla nominace 

na tento memoriál (nejvyšší národní soutěž ohařů v  rámci 
ČR). Centrem celé soutěže byla naše obec, jak nominace kde 
z 36 ohařů se 20 kvalifikovalo do hlavní soutěže. Jak jste sami 
mohli pozorovat větší pohyb psů se svými pány se uskutečnil 
30. 8. – 1. 9. 2013. Celá akce byla připravena na vysoké úrovni,  
a i když to byl už 39. ročník, tak na našem okrese se konal 
vůbec poprvé. 

V neposlední řadě nesmím opomenout ještě jednou 
poděkovat všem našim členům, kteří  přiložili ruku k dílu, ale 
hlavně musím poděkovat i všem sponzorům z naší obce, kteří 
přispěli nemalou finanční  nebo materiální částkou. Obecní úřad 
se k celé akci postavil velmi dobře a za výhodných podmínek 
poskytl jak pronájem sálu, tak i ubytovací prostory. Přispěl 
k  dobré reprezentaci naší obci nejen u nás, ale i v  zahraničí. 
Protože zde byli přítomni i psíčkaři nejen ze Slovenska,  
ale taky z  Francie. Celkové hodnocení dopadlo na výbornou  
a celý memoriál byl zařazen mezi ty nejlepší za těch 39 let.  
Dne 15. 6. 2013 jsme uspořádali Memoriál pana Antonína 
Dítka ve střelbě na asfaltové terče na střelnici v Hluku a vítězem 
se stal pan Jaroslav Cmol ml. 

S Q UA S H  –  P R O S I N CO VÁ   A KC E
Pro milovníky squashe jsme opět připravili lákavou 

vánoční nabídku. V  měsící prosinci AKCE 1 hodina 
hry za 100,- Kč. Věříme, že Vám touto nabídkou 
zpestříme vánoční čas.
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Další naší větší akcí bývá již tradičně Červencová noc.  
Ta letošní uskutečnila 27. 7. 2013 v areálu MS. K tanci nám hrála 
skupina MADISON. Počasí nám už konečně přálo a návštěva 
byla celkem dobrá, o čem svědčí i dobře připravené myslivecké 
speciality od našich výborných kuchařů. Červencová noc v roce 
2014 se uskuteční 19. 7. a opět bude hrát skupina MADISON. 

V měsíci září se ještě měla uskutečnit v  našem areálu 
charitativní akce pro děti v  nemocnici, kterou zařizoval pan 
Radek Hnilička, ale bohužel počasí tomu nepřálo. Akce musela 
být přesunuta do DevilMusic baru. Jak sami vidíte, tak činnost 
našeho MS je dost výrazná, ale přesto naší hlavní činností  
je starat se o přírodu a o zvěř. Jak si někdo myslí, že myslivci 
jenom střílí, tak opak je pravdou. Samotný lov je už jenom 
vyústění naší chovatelské činnosti. Protože každá zvěř, která 
je u nás plánovaná má normované stavy a ty nemůžeme 
překročit, ale nemůžeme se dostat i pod minimální stavy. 
Letošní rok jsme dosáhli rekordního úlovku v  odlovu černé 
zvěře (divočáků) a to 11 ks. K rozšiřování černé zvěře přispívá 
zbudovaná bioplynka na místním ZD. Stále větší lány kukuřice 
nám je sem přitahují. Zdržuje se v  ní i čím dál víc škodné 
zvěře, a tím pádem dochází k úbytku drobné zvěře, což určitě 
pocítíme při letošních honech. 

První hon, který se uskutečnil 9. 11. 2013 již tomu nasvědčuje. 
Snad se nám ale blýská na lepší časy, protože jak již můžeme 
vidět, vedení družstva se k  tomu postavilo čelem a příští 
rok už je patrné, že v našem katastru je zaseto více obilovin.  
Od příštího roku se už více zaměříme na údržbu a prořezávání 
hrází, které jsou již ve špatném stavu, a je potřeba dovnitř pustit 
slunce, aby zde začala růst i tráva, která dává výborný kryt jak 
pro zvěř pernatou tak i srstnatou. Pro příští rok jsme připravili 
také různé akce, hlavně měsíc březen bude ve stylu myslivosti.                   

7. - 9. 3. 2014 se v našem sále uskuteční okresní chovatelská 
přehlídka trofejí. Naši občané si budou moci prohlédnout 
trofeje z celého okresu za rok 2013. Je naplánováno a s panem 
ředitelem  Kvasničkou předběžně domluveno, že přehlídku 
trofejí shlédnou i všichni žáci zdejší školy. V neděli  9. 3. 2014 
se pak uskuteční jarní svod psů, který proběhne od 8 hodin 
v areálu chaty a koná se tradičně při oblastní přehlídce trofejí. 

O týden později se v sále kulturního domu, a to 15. 3. 2014  již 
pravidelně konají zkoušky adeptů (nových myslivců). Pro příští 
rok jsme přislíbili účast při pořádání dětského dne v červnu, 
včetně areálu MS. Jak sami vidíte tak činnost myslivců je velmi 
činorodá, a to jsem zde určitě všechno nevyjmenoval. 

Již mně nezbývá nic jiného, než Vám všem popřát k blížícím 
se vánočním svátkům hodně rodinné pohody a do nového 
roku 2014 hlavně zdraví.

    Předseda MS Lanka – Josef Tinka  

Chovatelé poštovních holubů 
Vážení spoluobčané,chtěl by jsem Vás informovat o úspěších 

našich členů ZO CHPH,které dosáhli.
Tato letošní závodní sezóna nebyla nijak lehká, ze začátku 

byla zima a deštivo a pak od poloviny to je asi od 15.června 
zase naráz velké vedra,což dělalo to zase velké problémy 
holubům,tento velký zvrat v teplotách.Toto všechno také mělo 
za následek velkých strát našich holubů.

Nyní vás budu informovat jak se umístili naši členové  
ZO CHPH v letošní závodní sezóně:

  ZO CHPH       Pámo 3 OS CHPH U.H.
  19 členů           120 členů 230 členů
KADLČEK Jaroslav   1    6   14  místě
KADLČEK Josef   2    8   20
VOJTĚŠEK Ladislav   3  18   37
JEŽEK Antonín   4  23   43
DOHNAL Václav   5  25   61
KARAFIAT Stanislav   6  44   88
KRPAL Rostislav    7  46   98
JAKUBČÍK Petr    8  54 107
KADLČEK Filip   9  60 124
RUSEK Jiří  10 66 133 atd.

V holoubatech v ZO se umístili následovně: 1. místo Vojtěšek 
Ladislav, 2. místo Kadlček Filip, 3. místo Ježek Antonín, 4. místo 
Stehlík Tibor,  5. místo Jakubčík Petr a 6. místo Kubeš Karel atd.

Celost. mistr.- A - kr. tr. 2. místo Kadlček Josef, 19. místo 
Kadlček Jaroslav, 31. místo  Ježek Antonín, 40. místo Vojtěšek 
Ladislav a  56. místo Dohnal Václav.

  Celost. mistr. – B - str. tr. 3.  místo Kadlček Josef, 11. místo 
Kadlček Jaroslav, 30.místo  Ježek Antonín, 41. místo Vojtěšek 
Ladislav a  58. místo  Dohnal Václav.

Celostát. mistrovství - C - dlouhých tratí - 2. místo Kadlček Jaroslav.
Celostátní mistrovství - Generální - 11. místoKadlček Jaroslav. 
  Eso holub MM KST   22. místo  Kadlček Jaroslav, 25. místo 

Ježek Ant. a 52. místo  Kadlček Jaroslav.
Eso čas. pošt.holub  17. místo  Kadlček Jaroslav.
Super ESO 2. místo Kadlček Jaroslav, 4. místo Kadlček Josef,  

6. místo Kadlček Josef a dál 35., 48. a 54.  místo  Kadlček Jaroslav. 
Mistr. Moravy 7. místo Kadlček Josef, 12. místo Kadlček 

Jaroslav, 28. místo Vojtěšek Ladislav a 31. místo  Ježek Antonín, 
54. místo Dohnal Václav. 

Mistr. Moravy krát. a stř. tratích  13. místo Kadlček Jaroslav,  
16. místo  Kadlček Josef,  27. místo Ježek Antonín. 

Olymp. kateg. - A 4. místo Kadlček Josef, 7. místo  Kadlček 
Jaroslav, - 16. a 28 . místo  Kadlček Josef a 38. místo Kadlček Jaroslav.  

Olym. kateg. - B - 5. , 27., 33. a 40. místo  Kadlček Josef,   
9.,  37. a  41. místo  Kadlček Jaroslav.

Olymp. kateg. - C - 13. a 41. místo Kadlček Jaroslav, 17. místo 
Kadlček Josef, 36. místo Dohnal Václav, 39. místo Vojtěšek 
Ladislav. 
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Olymp. kategorie - D - 6., 33. a 40. místo Kadlček Jaroslav, 
14. a 39. místo Kadlček Josef.

Olymp. kategorie - E - 22. místo Kadlček Jaroslav. 
Olymp.kategorie - G -  3., 4. a 10. místo Kadlček Josef a 45.  

a 53. místo Kadlček Jaroslav. 
Olymp.kategorie -  H - 3. místo Kadlček Jaroslav a 10., 25., 

27., a 28. místo  Kadlček Josef. 
V  ročních holubech - 2. místo Kadlček Josef, 18. místo 

Kadlček Jaroslav a 32. místo Ježek Antonín. 
Ve výkonu za rok Kadlček Jaroslav - 7. místo - 12 záv. a 4 652 

km, 14.  místo – 12 záv. a 4 355 km a 43. místo  - 10 záv. a 3 753 
km a Kadlček Josef  37. místo – 11 záv. a 3 881 km .

Ve výkonu za 2 roky  Kadlček Jaroslav  5. místo a 22 závodů a 
8 798 km, 11. místo 22 záv. a 8 512 km, 18. místo 21 záv. a 7 961 
km. Kadlček Josef 21. místo 23 zav. a 7 851 km, 30. místo 19 
záv. a 7 609 km. Olymp kat.- F - Kadlček Filip  46 . a 80. místo. 

V GM - Kadlček Jaroslav  -  7. místo,  Vojtěček Ladislav  - 20. 
místo , Kadlček Josef  - 42. místo a Ježek Antonín  - 47. místo. 

Ve výkonu za život Kadlček Jaroslav -  2. místo  65 záv. A  
23 341 km,  5. místo   53 záv. a 19 741 km a 8. místo   44  záv.  
a 18 703 km. 

V  mladých chovatelích do 18 let se umístil Kadlček Filip 
v OS na 2 . místě a v celé republice na pěkném 5. místě.

Tak to by bylo v kostce o úspěších našich členů ZO CHPH  
Dolní Němčí.

Základní organizace CHPH přeje všem spoluobčanům 
radostné prožití svátků vánočních a do nového roku 2014 
hodně zdraví, štěstí a dobré pohody.

   Za ZO CHPH Kadlček Jaroslav

PODZIM VE ZNAMENÍ VÝSTAV
 
Na podzim zahrádkáři sklízí ze zahrad ovoce svého 

celoročního snažení a práce, a že se nejedná jen o ovoce! 
A kde jinde se pochlubit svými výpěstky než na výstavě 
Ovoce, zeleniny a květin. U nás v Dolním Němčí ji pořádáme 
každoročně a vždy se setkáváme se zájmem spoluobčanů  
i s velkým množstvím exponátů. Letos proběhla v září  
a nechyběl na ní ani burčák. Druhý den výstavy se přišly 
podívat děti z mateřské školky i základní školy.

Obdobná výstava probíhá i v Uh. Hradišti, jedná se o okresní 
výstavu. Zde se zahrádkáři z Dolního Němčí taky aktivně 
účastní. Vždy je dokážeme ohromit množstvím druhů a snad     
i proto si nás Okresní zahrádkářský svaz letos vybral na realizaci 
výstavního stánku ovoce a zeleniny na výstavě Hortikomplex 
2013 v Olomouci. Opět jsme se vybavili velkým množstvím 
exponátů a uspořádali zajímavý koutek za náš okres. Účastnily 
se spolky z celé republiky a právě naše dílo bylo ohodnoceno 
jako druhé nejlepší ze všech šestnácti vystavovatelů. Byli jsme 
oceněni diplomem a broušenou vázou. Myslím, že letošní 
úspěchy jsou nám velkou inspirací do dalších let.

Za zahrádkáře Alena Angelina Světinská

U  pana  Roothoofta  v  Belgii

U  pana  Van  den  Berga  v  Holandsku
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.  Recenze Na ptačí notu
Na jaře letošního roku spatřil světlo světa kompaktní disk 

nesoucí název Na ptačí notu. Vydalo ho občanské sdružení 
Ornix, jež se zaměřuje na popularizaci ornitologie a ochranu 
ptactva. Více o jeho činnosti se dočtete na webové stránce 
www.ornix.cz

Jak podotýká jeho autor Zbyšek Karafiát, zvukový disk 
je součástí projektu Škola ptačího zpěvu, aneb nemusíš mě 
vidět, stačí dobře slyšet. Tento si bral za cíl propojit svět lidí se 
zrakovým postižením s těmi, kteří tímto hendikepem postiženi 
nejsou. Podle mladého přírodovědce ornitologie umožňuje 
snadné zapojení obou skupin obyvatel a je to nenákladný 
koníček, který lze vykonávat v jakémkoliv prostředí. 

Mnoho ptačích druhů žije skrytým způsobem života, a jejich 
případný pobyt prozradí jen hlas. Proto jsou nejdůležitějším 
pracovním nástrojem každého ornitologa uši. Lidé, kteří sluch 
neustále trénují, dokážou bez problému rozlišovat jednotlivé 
druhy, hlasy mláďat, případně pomocí dialektu i region,  
ze kterého daný jedinec pochází. Na deseti přednáškách výše 
uvedeného projektu se účastníci mohli seznámit s  osmdesáti 
druhy ptáků a posléze také určovat jednotlivé ptačí hlasy. 
„Nabádám lidi, že hlasy se nejlépe naučí, pokud si pro 
procházky v  terénu vytvoří mnemotechnickou pomůcku,“ 
říká mladý ornitolog. Vzniklé CD má přitom funkci takové 
pomůcky zastávat, a to svérázným způsobem propojení 
zvukové dokumentace a následné hudební tvorby. 

Album Na ptačí notu obsahuje ukázky celkem patnácti 
ptáků. Devět z  nich je navíc zhudebněno do podoby 
    cimbálových skladbiček. Hudbu 

k  ptačím zpěvům složila studentka zubního lékařství  
a cimbalistka Veronika Píšková z  Bánova. S  doprovodnou 
muzikou jí pomohli přátelé z vysoké školy. 

K  dobrému výsledku projektu vedla i pečlivá redakce 
přiložené knížečky a také vkusné grafické zpracování. Kvalitní 
fotografie opeřenců jsou doplněny střídmým textem, v němž 
jsou jednotlivé druhy ptáků charakterizovány. Zvláštní 
pochvalu si zaslouží nápadité malůvky. 

A jak se v  hlavě ornitologa, včelaře a ochránce přírody 
Zbyška Karafiáta z  Dolního Němčí nápad na vytvoření 
netypického cédéčka zrodil? Prý při besedě u cimbálu. Lákalo 
jej propojit nejen svět ptáků a lidí, ale také svět folkloru  
a hudební tvorby s dalšími tvůrčími činnostmi: grafickou prací, 
zvukařinou, počítačovou úpravou hudby. Že všichni zúčastnění 
pracovali na celém projektu s nadšením, dosvědčuje výsledná 
podoba kompaktního disku, jenž snese profesionální kritéria. 
Běžní posluchači k němu mohou sáhnout například v průběhu 
zimních dnů, kdy ptačího zpěvu v  přírodě ubývá. Učitelé 
přírodopisu snad i častěji, protože pedagogická pomůcka  
je to zdařilá.  

Petr Slinták

Kalendář kulturních, sportovních  
a společenských akcí v roce 2014

LEDEN    4.1. 2014  Dětský karneval
       Tříkrálové koledování  

  18.1. 2014  Rodičovský ples
  25.1. 2014  Farní ples

ÚNOR  18. 2.2014  Ples seniorů
  22. 2.2014  Šibřinky
 
BŘEZEN    1.3. 2014  Fašanková obchůzka 
  22.3. 2014  Robfest - rockový festival

DUBEN 13.4. 2014  Velikonoční výstava 
  30.4. 2014  Pálení čarodějnic

KVĚTEN    2.5. 2014   Předhodové zpívání
    3.5. 2014   Hody s právem
    4.5. 2014   Hody
  17.5. 2014   Košt vín
  24.5. 2014   Memoriál Karla Bartoše v šachu 

ČERVEN 28. 6. 2014  Memoriál J. Přikryla –
         turnaj starých pánů

ČERVENEC  19.7. 2014  Červencová noc

SRPEN  23.8. 2014  Hospoda cup

ZÁŘÍ     6.9. 2014  Vaření trnek

ŘÍJEN  30.10. 2014  Lampionový průvod

PROSINEC   6.12. 2014  Žákovský Mikulášský turnaj
         v šachu 
              6.-7.12. 2014  Vánoční výstava prací žáků 
         ZŠ a ZUŠ
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PF 2014
Děkujeme za přízeň, kterou jste nám po celý rok 

věnovali a přejeme Vám příjemné prožití svátků 
vánočních a šťastný nový rok .

Redakce zpravodaje

Pozvánka na připravované akce 
PROSINEC 2013

7.12. 2013        Žákovský Mikulášský turnaj v šachu –  
  kulturní dům
7.-8.12. 2013   Vánoční výstava prací žáků ZŠ a ZUŠ
21.12. 2013     15.00 hod. v KD - Vánoční koncert –   
  hraje dechová hudba Vracovjáci 
22.12. 2013    Předvánoční koledování  - NK Dolněmčan 
  na Muzeu
24.12. 2013     14.00 hod. – Otvírání Betléma v chrámu  

  Páně sv. Filipa a Jakuba
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Informace pro život III.
Odborná rada prevence OSH 

okr. Uherské Hradiště

informace pro zopakování.

Lhůty kontrol a čištění spalinové cesty, vybírání pevných  

znečišťujících částí a kondenzátu a čištění spotřebiče paliv za  

období jednoho roku   dle na  ř  ízení vlády   č  . 91/2010 Sb.  

1. Za sezónní provoz se považuje provoz spalinové cesty pro spotřebič paliv po dobu nepřesahující 
v součtu 6 měsíců v kalendářním roce.
 
2. U jednovrstvého (nevyvložkovaného) zděného komína pro spotřebiče na plynná paliva se lhůty 
kontrol a čištění řídí lhůtami kontrol a čištění spotřebiče na pevná paliva.

3. Při kontrolách a čištění dvakrát ročně se tyto činnosti provádí v přiměřených časových 
odstupech, přičemž mezi jednotlivými kontrolami nebo čištěními nesmí uplynout doba kratší 6 
měsíců.
 
4. Při kontrolách a čištění třikrát ročně se tyto činnosti provádí v přiměřených časových odstupech, 
přičemž mezi jednotlivými kontrolami nebo čištěními nesmí uplynout doba kratší 4 měsíců.
 
5. Pojistný (rezervní) komín používaný pro odvod spalin ze spotřebiče na pevná paliva v případech, 
kdy nelze zajistit topení jiným způsobem, se kontroluje a v případě potřeby i čistí nejméně 
jedenkrát za rok.
 
6. Spalinová cesta určená pro odvod spalin ze spotřebiče na pevná paliva sloužícího v živnostenské 
provozovně k přípravě pokrmů se kontroluje a čistí nejméně jedenkrát za dva měsíce.
 
7. Ve stavbě pro rodinnou rekreaci se kontrola a čištění spalinové cesty provádí nejméně jedenkrát 
za rok.

8. Čištění spotřebiče na pevná paliva o jmenovitém výkonu do 50 kW včetně je možné provádět 
svépomocí podle návodu výrobce, nejméně však jedenkrát za rok, a to za podmínky, že budou 
prováděny jejich pravidelné kontroly odborně způsobilou osobou.

OSH Uherské Hradiště tel. 572 55 24 34 , www.osh-uh.net

Výkon 
připojeného 

spotřebiče paliv
Činnost

Druh paliva připojeného spotřebiče paliv
Pevné

Kapalné PlynnéCeloroční 
provoz

Sezónní 
provoz

do 50 kW včetně

Čištění spalinové cesty 3x 2x 3x 1x

Kontrola spalinové cesty
1x 1x 1x

Výběr pevných (tuhých) 
znečišťujících částí a 
kondenzátu

1x 1x 1x

nad 50 kW

Kontrola a čištění 
spalinové cesty

2x 1x 1x

Výběr pevných (tuhých) 
znečišťujících částí a 
kondenzátu

2x 1x 1x

Čištění spotřebiče paliv 2x nejméně podle návodu 
výrobce
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děkuje všem zákazníkům za přízeň a věrnost docházek. 
Do Nového roku hodně zdraví
ať jízda na kole všechny baví.

Stanislav Jurásek

Otevírací doba
PO - PÁ 8:00 - 12:00

12:30 - 18:00
SO  8:00 - 11:00 JUST.I

NÁMĚSTÍ

Masarykovo náměstí 101, Uherský Brod
tel.: 955 964 666, mob.: 777 754 949
www.splatkomat.cz

Optimalizace úvěrů
stlačí všechny vaše 
splátky a ušetříte

Navíc dárek 500 Kč na nákup v Tescu či Kaufl andu*

* Poukázku ve výši 500 Kč na nákup v Tescu či Kaufl andu získáte po uzavření smlouvy. Nabídka platí 
pro prvních 50  adatelů a je časově omezena.

Krásné vánoční svátky 
Vám přeje UniCredit Bank Expres

NABÍDKA SPOLUPRÁCE

Vážení,

naše společnost - Optimal-Energy.
cz, a.s. –  hledá spolupracovníky 
na pozice energetických poradců a 
manažerů, pro dosažení co největší 
dostupnosti našich služeb i v našem 
kraji.

Naše společnost pomáhá firmám 
i domácnostem s bezplatným 
výběrem nejvhodnějšího 
dodavatele elektřiny i zemního 
plynu a bezplatně realizuje 
administrativní přechod k novému 
dodavateli. Spolupracujeme se 
všemi hlavními dodavateli, a proto 
nabízíme objektivní srovnání 
ceníkových sazeb jednotlivých 
dodavatelů energií, ale také 
organizujeme výběrová řízení, díky 
kterým mohou klienti využívat 
individuální nacenění – tedy využití 
výhodnějších cen, mimo rámec 
ceníků dodavatelů. 

A právě proto, že chceme služby 
naší společnosti co nejvíce rozšířit 
i v našem kraji, rádi bychom Vám 
nabídli spolupráci s naší společnosti, 
kdy se můžete stát našim klientem 
a platit optimální cenu za dodané 
energie  a nebo se můžete stát našim 
spolupracovníkem, jestliže máte 
zájem nabídnout odběratelům ve 
vašem okolí optimálního dodavatele 
a optimální ceny za dodávku energií.

Vzhledem k tomu, že případní 
spolupracovníci budou vykonávat 
poradenskou a manažerskou 
činnost je forma této spolupráce 
ideální pro již stávající poradce 
a obchodníky z různých oboru 
(finanční poradci, pojišťovací agenti, 
realitní makléři, obchodní zástupci, 
atd.), ale také pro všechny, kteří umí 
nabídnout kvalitní službu svému 
okolí.

V případě zájmu nás 
kontaktujte na e-mailové adrese:  
info.uh@optimal-energy.cz , 

nebo na telefonních číslech:  
+420 608 88 77 43 
+420 608 88 44 44

Těšíme se na spolupráci 
s Vámi 

Optimal-Energy.cz, a.s.

Ceník a podmínky pro zveřejnění inzerce  
v obecním zpravodaji od 1.1. 2013

celá stránka    (180 x 265 mm) 1 500,- Kč
1/2 stránky    (180 x 130 mm)    750,- Kč
1/4 stránky    ( 88 x 130 mm)    380,- Kč
řádková inzerce (180 x 20 mm)    200,- Kč
Ceny jsou včetně DPH.

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

Uzávěrka 
příštího čísla 
Zpravodaje 

bude 1.3. 2014.

mailto:info.uh@optimal-energy.cz
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Milan Bobčík
mbobcik@rksfinga.cz 777 007 078

Naše motto: „BRÁNA K 
VYSNĚNÉMU BYDLENÍ…“

Prodáváte dům, byt, chatu či 
pozemek??? 

Nabídněte tyto k prodeji naší realitní Nabídněte tyto k prodeji naší realitní 
kanceláři a my se postaráme o kom-
plexní inzertní a právní služby včetně 
zajištění financování pro kupující...

POZOR, POZOR!!!
Připravte se na neočekávané. Marodit 

se dá i příjemně.
 

NEMOCENSKÁ až 90.000,- měsíčně. NEMOCENSKÁ až 90.000,- měsíčně. 
Neokrádejte se o peníze, na které 

máte nárok!!!

Proto neváhejte – zavolejte.

SFINGA reality Vám nabízí k prodeji byt 3+1 po celkové 
rekonstrukci - nová plastová okna, podlahy, el. přímotopy, 
kuchyňská linka, vnitřní stropní zateplení. Na domě je nová 
střecha z pálené tašky. Volný ihned.

SFINGA reality Vám nabízí ke koupi dům 2+1 po celkové 
rekonstrukci. Nová plastová okna, nové elektrorozvody, nový 
rozvod plynu, nový bojler a gamat topidla. Momentálně 
probíhá rekonstrukce střechy. Volný ihned.

PRODEJ
obec:  Dolní Němčí
kraj:   Zlínský

cena: 1.350.000,- Kč

PRODEJ
obec:  Dolní Němčí
kraj:   Zlínský

cena: 960.000,- Kč

Nám. Komenského 158
687 25   Hluk

TEL: 777 007 078

e-mail: info@rksfinga.cz
www.rksfinga.cz

Nám. Komenského 158
687 25   Hluk

TEL: 777 007 078

e-mail: info@rksfinga.cz
www.rksfinga.cz
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Společenský  večer  pro  důchodce

Vítání  občánkůDivadlelní  představení   Brouk  v  hlavě

Lampionový  průvodDěti z MŠ při podzimním úklidu

NK Dolněmčan
v rakouském Salzburgu

Ohňová  show

Mama  Mia  -  projekt  pro  děti


