Ročník XXVII.
Číslo 3
http://www.dolni-nemci.cz
Vážení spoluobčané,
jsme opět na konci volebního období, kdy zastupitelstvu obce,
zvolenému v roce 2006 končí mandát. Rychle se blíží termín nových
voleb, které se uskuteční 15. a 16. října 2010. Proto je na místě
ohlédnutí za uplynulými čtyřmi roky a jejich krátká rekapitulace.
V roce 2007 byla dokončena výstavba 15 bytů nad základní
školou včetně inženýrských sítí. Touto akcí jsme prakticky dokončili
čtyři roky trvající rekonstrukci budov základní školy. Proběhla také
největší část prací na rekonstrukci průtahu silnice II/498 naší obcí.
Práce prováděla a ﬁnancovala společně naše obec s Ředitelstvím
silnic Zlínského kraje.
Rok 2008 byl ve znamení oprav chodníků v ulicích Hlucká a
Nivnická, kde nám velmi pomohla dotace ze SFDI. Novou tvář
získala i točna autobusů v ulici Hlucké. Od prázdnin do konce roku
proběhly práce na zastřešení a zateplení mateřské školy, vyměněna
byla všechna okna i dveře.Velmi důležité bylo vypracování a následné
podání dvou projektů do Regionálního operačního programu (ROP),
které se týkaly úprav okolí ZŠ, MŠ a DCHB, opravy chodníků a silnice
v ulicích Školní a Mírové. Druhý projekt řešil výstavbu nového
víceúčelového hřiště v místě bývalého školního hřiště.
V roce 2009 jsme mohutně budovali, neboť se nám podařilo
uspět s oběma žádostmi z ROPu. Podle plánu jsme proto mohli za
vaší hojné účasti 31. srpna slavnostně uvést do užívání jak opravené
celé okolí ZŠ a přilehlých ulic, tak i nové moderní víceúčelové hřiště
nad základní školou. Vybudovali jsme cyklostezku v parku v ulici
Hlucké, čímž jsme umožnili bezpečnější pohyb hlavně cyklistům v
úseku od kulturního domu po průmyslovou zónu. Uspěli jsme také
na SFDI se žádostí o dotaci na cyklostezku do Hluku. Po náročné
přípravě a díky vstřícnosti majitelů dotčených pozemků jak u nás,
tak i v Hluku mohla být v září zahájena vlastní výstavba. Díky dobré
organizaci prací a příznivému počasí se podařilo celou akci dokončit
podle plánu do konce roku. Další akcí, opět s podporou od SFDI,
byla oprava chodníků v ulicích Komenského, Kostelní, Boršická a
Dvořákova.
V letošním roce 2010 jsme dokončili chodník v nové ulici Nad
Hájkem, upravujeme terén na skládce zeminy v ulici Nivnické
a v bazénu základní školy byla provedena fóliová izolace. Na
náměstí jsme dokončili demolici dvou domů, kde vznikl prostor
pro novou autobusovou zastávku, kterou plánujeme ještě letos
vybudovat. Z programu „Zelená úsporám“ byla vyměněna okna a
dveře na bytovkách č.p. 589 a 656. Dále jsme získali dotaci z OPŽP
na ozelenění skládky Nad Hájkem. Tato akce proběhne ještě letos.
Podařilo se nám získat i dotaci z OPŽP na výměnu oken a zateplení
kulturního domu, práce proběhnou příští rok.
Do ROP jsme podali další dva projekty. První projekt, týkající se
úprav ulic a prostorů v okolí kostela byl vybrán k podpoře. Nyní
dopracováváme podklady potřebné ke konečnému přiznání dotace,
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která by měla činit cca 9 mil. Kč. O druhém projektu na Rekonstrukci,
zastřešení a půdní vestavbu kulturního domu má být rozhodováno v
nejbližší době. Podali jsme novou žádost o výměnu oken a zateplení
obecního úřadu. Připravujeme ještě projekt sběrného dvora ve dvoře
obecního úřadu, který bude podán v nejbližší výzvě. V přípravě
máme také projekt ozelenění okolí trasy cyklostezky do Hluku.
Během celého volebního období vynakládáme nemálo prostředků
do obnovy a údržby veřejné zeleně. Čím dál více prostředků
potřebujeme na zajištění čistoty a pořádku v obci, provoz
odpadového hospodářství, veřejného osvětlení, údržbu a opravy
obecního majetku apod. Trvalou péči věnujeme také podpoře
společenského, kulturního a sportovního života v obci. Pravidelně
ﬁnančně podporujeme i činnost spolků v obci. Daří se udržovat
folklorní tradice v obci, jako hody s právem, dožínky, vaření trnek
apod. Folklorní dění v obci získalo ke krúžku Dolněmčan, dětem
z Dolněmčánku a dechové hudbě Dolněmčanka další posily v
podobě pěveckých sborů Tetičky z Dolněmčí a Dolněmčané. Jejich
společné akce potěšily nejen domácí publikum, ale už nás několikrát
reprezentovali na různých akcích mimo obec. Pravidelně se konají
divadelní představení, vítání občánků, setkání padesátníků, návštěvy
jubilantů, besedy s důchodci, vánoční koncerty aj.
Děkuji za spolupráci všem těm obětavým spoluobčanům, kteří
se ve svém volném čase věnují dobrovolné činnosti a pomáhají tak
udržovat a rozvíjet duchovní bohatství naší obce. Věřím, že i nadále
bude dost těch, kteří budou ochotni udělat i něco navíc pro rozvoj
našeho Dolního Němčí.
Vážení občané, jsem přesvědčen, že zastupitelstvo splnilo velkou
část předsevzetí, které si na počátku volebního období dalo, i když
ne všechno se podařilo udělat ke všeobecné spokojenosti. Naopak
se uskutečnily akce, které se ukázaly potřebnými až v průběhu
uplynulých čtyř let. Také v životě obce platí, že si může dovolit pouze
to, na co stačí její ﬁnanční možnosti, a jak a k čemu jich dokáže
využívat. Hlavní příjmy obcí jsou dány zákonem, ale dalšími zdroji
jsou nepravidelné příjmy např. z prodeje majetku, pronájmů, různé
poplatky a jiné. Samostatnou kapitolou jsou různé dotace, ať ze
státních zdrojů, tak z fondů EU, kde se domnívám, jsme byli docela
úspěšní. Celková částka získaných dotací za uplynulé čtyři roky
činí cca 60,5 milionu Kč. Zda současné zastupitelstvo bylo tím,
které po celé čtyři roky vedlo obec k dalšímu všestrannému rozvoji,
či ne, to ať posoudí každý sám.
Závěrem chci poděkovat všem podnikatelům a ﬁrmám za
jejich podporu a podíl na dalším rozvoji naší obce a věřím, že i
nadále zůstanou našimi váženými partnery. Zvlášť děkuji panu
místostarostovi, členům rady a zastupitelstva obce, zaměstnancům
obecního úřadu i ostatním spolupracovníkům za velmi dobrou
spolupráci v právě končícím volebním období 2006-2010.
Ing. František Hajdůch, starosta obce
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Z jednání Rady obce
Anonymizace provedena v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb.

Usnesení č. 70/2010
ze zasedání Rady obce Dolní Němčí, konaného dne
17. června 2010 v kanceláři Obecního úřadu Dolní Němčí.

Rada obce schválila:
70/10/01 Pronájem bytu č. 202 v domě s chráněnými byty
paní M. J., bytem D. Němčí s platností od 19. června 2010.
Usnesení č. 71/2010
ze zasedání Rady obce Dolní Němčí, konaného dne
1. července 2010 v kanceláři Obecního úřadu Dolní Němčí.

Rada obce schválila:
71/10/02 Prodloužení nájmu bytu č. 12 v bytovém domě
č.p. 656 v ul. Vinohradská p. J. T. do 30.6.2011.
71/10/03 Cenovou nabídku Ing. Jaroslava Kunčíka na
vypracování projektové dokumentace na stavbu „Oprava
místní komunikace ulice Boršická, Dolní Němčí“ ve výši
57.600,- Kč včetně DPH.
71/10/06 Provoz 1 ks VHP BLACK MAGIC 300 v.č. SY170809
v Hospůdce Muzeum, D. Němčí ﬁrmě SYNOT Uherské
Hradiště, a.s..
71/10/07 Provoz 2 ks VHP Video Games v. č. AVG3063191 a
Joker Classic v.č. AJC307545 Na Mlýně, Dolní Němčí ﬁrmě
Auto Games Trade s.r.o. Uherský Brod.
71/10/08 Provoz 2 ksVHP Turbo Gold 750, v.č. 109889 a Royal
750, v.č. 147307 v Tipsport Baru, Nivnická 79, Dolní Němčí
ﬁrmě MASTERGAM s.r.o., Praha 8.
71/10/09 Ukončení nájmu bytu č. 4 v bytovém domě
Vinohradská č.p. 656, D. Němčí dohodou ke dni 31.8.2010 s
P. U.
71/10/10 a) Pronájem bytu č. 4 v bytovém domě č.p. 656 v ul.
Vinohradské A. a K. R., bytem Dolní Němčí s platností od
1.9.2010. Zároveň k tomuto datu končí pronájem bytu č. 3 v
půdní vestavbě ZŠ a ZUŠ v Dolním Němčí.
b) Pronájem bytu č. 3 v půdní vestavbě ZŠ a ZUŠ v Dolním
Němčí panu M.P., bytem D. Němčí s platností od 1.9.2010.
c) Pronájem bytu č. 7 v půdní vestavbě ZŠ a ZUŠ v Dolním
Němčí paní K. S. bytem D. Němčí s platností od 1.9.2010.
d) Pronájem bytu č. 10 v bytovém domě č.p. 656 v
ul.Vinohradské L. H., bytem Dolní Němčí s platností od
1.9.2010. Zároveň k tomuto datu končí pronájem bytu č. 3 v
půdní vestavbě ZŠ a ZUŠ v Dolním Němčí.
71/10/11 Pronájem bytu č. 202 v domě s chráněnými byty
paní L. B. bytem Dolní Němčí s platností od 1.7.2010.
71/10/13 Zahájení exekučního řízení ve věci zaplacení dlužné
částky ve výši 25.208,- Kč s 9,25% p.a. úrokem z prodlení
s příslušenstvím proti S. Š., trvale bytem Dolní Němčí,, t.č.
bytem Kunovice a proti L. Š., bytem Hluk, t.č. Kunovice a
náklady řízení právního zástupce ve výši 15.638,- Kč.
71/10/14 Podání soudní žaloby ve věci zaplacení dlužné částky
ve výši 231.234,- Kč + procenta z prodlení s příslušenstvím
proti R. S., bytem Strážnice.
71/10/15 Cenovou nabídku stavební ﬁrmy SVS-CORRECT
s.r.o., se sídlem Bílovice 513, na demolici a odvoz suti
rodinných domů č.p. 498 a 198 a úpravu skládky zeminy v
ul. Nivnické.
71/10/16 Změnu termínu výpovědi z bytu č. 10 v bytovém
domě č.p. 656 v ul. Vinohradské M. Š., na 31.8.2010.
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Rada obce rozhodla:
71/10/04 Zaslat písemnou odpověď ﬁrmě MASTERGAM
s.r.o., se sídlem Davídkova 38, Praha 8 o platnosti obecně
závazné vyhlášky o místních poplatcích za provoz VHP.
71/10/05 Vyvěsit záměr na prodej obecního pozemku p. č.
2356 v k.ú. Dolní Němčí F. a A.K., Dolní Němčí.
71/10/12 Pověřit místostarostu obce zasláním dopisu
společnosti Povodí Moravy, s.p. se sídlem v Brně ve věci
stanoviska rady obce za jakých podmínek bude možné
provést pokosení břehu potoka Okluky.
71/10/17 Zařadit žádost J. H. Dolní Němčí o pronájem
obecního bytu do seznamu žadatelů.
71/10/18 Oslovit tři dodavatele stavebních prací na provedení
stavby „Oprava bazénu v ZŠ a ZUŠ Dolní Němčí“ dle přílohy
tohoto zápisu.
71/10/19 Oslovit tři dodavatele na provedení akce „Nad
Zástavbou – Založení zeleně na parcele 1284/3, k.ú. Dolní
Němčí“ dle přílohy tohoto zápisu.

Rada obce vzala na vědomí:
71/10/01 Kontrolu plnění usnesení z předchozího zasedání
rady obce.
Usnesení č. 72/2010
ze zasedání Rady obce Dolní Němčí, konaného dne 29.
července 2010 v kanceláři Obecního úřadu Dolní Němčí.

Rada obce schválila:
72/10/06 provoz 3 ks VHP BLACK MAGIC, SY 176090, CRISS
CROSS CASH SY 146369 a GAMES PALACE II 148350 v
provozovně DEVIL MUSIC bar, Hlucká č.p. 108, D.Němčí fy
Super Joker spol. s r.o., Krajánkova 11, č.p. 2390, Praha 4.
72/10/09 Cenu projektové dokumentace na akci „Autobusová
zastávka u silnice II/498 – Dolní Němčí“ vypracovaou Ing.
Jaroslavem Kunčíkem ve výši 40.560,- Kč.
72/10/11 Výsledky výběrového řízení na akci „Vyložení
bazénu – ZŠ Dolní Němčí“:
1. MADIS s.r.o., Foliové hydroizolace, se sídlem Huštěnovská
70, 686 03 St. Město – cenová nabídka 416.018,- Kč bez DPH
2. SUPERIZOL s.r.o., se sídlem Trávník 2113, 686 03 Staré
Město – cenová nabídka 452.386,- Kč bez DPH.
Společnost CENTROPROJEKT a.s., se sídlem Štefánkova 167,
760 30 Zlín byla oslovena, cenovou nabídku nedodala.
72/10/12 Odměnu řediteli ZŠ a ZUŠ v Dolním Němčí za I.
pol. roku 2010.
72/10/13 Podání výpovědi dosavadnímu dodavateli el.
energie a nákup el. energie na komoditní burze.
Rada obce doporučila ZO schválit:
72/10/08 prodej obecního pozemku parcelní číslo 2356 o
výměře 20 m2 v katastrálním území Dolní Němčí za cenu
50,- Kč/m2 a podmínek stanovených pro prodej obecních
pozemků A. a F. K., Dolní Němčí.
Rada obce rozhodla:
72/10/02 Zařadit žádost p. M. K.,Dolní Němčí o pronájem
obecního bytu do seznamu žadatelů.
72/10/03 Pronajmout byt č. 3 v půdní vestavbě ZŠ V. P., DN,
od 1. 9. 2010 do 31. 8. 2012.
72/10/04 Zařadit žádost p. J. Z., DN o pronájem bytu v DCHB
seznamu žadatelů.
72/10/05 Zařadit žádost p. A. R., DN o pronájem bytu v DCHB
do seznamu žadatelů.
Dolněmčanský zpravodaj

72/10/07 Zamítnout žádost Veteran car club Uherské Hradiště
o ﬁnanční příspěvek z důvodu vyčerpání prostředků na
tyto účely. Obcí budou poskytnuty propagační materiály.

Rada obce vzala na vědomí:
72/10/01 Kontrolu plnění usnesení z předchozího zasedání
rady obce.
72/10/03 Informaci M. P. Dolní Němčí o zrušení žádosti o byt
č. 3 v půdní vestavbě ZŠ
72/10/10 Informaci o sečení potoka Okluky.
72/10/13 Informace starosty o dosavadním průběhu
obchodování s el. energií na komoditní burze.
Usnesení č. 73/2010
ze zasedání Rady obce Dolní Němčí, konaného dne 26. srpna
2010 v kanceláři Obecního úřadu Dolní Němčí.
Zasedání se zúčastnil nový farář p. Petr Hofírek. Starostou
byl seznámen s naší obcí. Dalším hostem zasedání byl ředitel
ZŠ a ZUŠ v D. Němčí Mgr. Milan Kvasnička, který radu obce
seznámil s připraveností ZŠ na nový školní rok 2010-11.

Rada obce schválila:
73/10/02 Žádost A. R., Dolní Němčí o povolení vybourání
dveřního otvoru v bytě v bytovém domě č.p. 656 v ul.
Vinohradská.
73/10/05 Provoz VHP ﬁrmě SYNOT Uherské Hradiště v
Pohostinství U Cmolů na dobu od 27.8.2010 do 26.11.2010.
73/10/06 Užívání autobusové zastávky k účelu zřízení
autobusové linky Trenčín – Praha, která by vedla přes
naši obec ﬁrmě Juraj Hargaš – HAMA, Medzinárodná a
vnútroštátna osobná doprava, Hrubá Strana 1456, 916 11
Bzince pod Javorinou .
73/10/10 Cenovou nabídku LK, Dolní Němčí na akci Zřízení
doménového prostředí na obecním úřadě v celkové výši
170.000,- Kč bez DPH.
73/10/11 Výsledek výběrového řízení na akci: „NAD
ZÁSTAVBOU – založení zeleně na parcele 1284/3, k.ú. D.N.“:
1. GARDEN Moravia s.r.o., U Stadionu 824, 687 62 Dolní
Němčí s cenovou nabídkou 1.016.946,- Kč bez DPH
2. AGRO Moravia spol. s r.o., Kudlov 118, 760 01 Zlín s cenovou
nabídkou 1.057.619,- Kč bez DPH
3. František Bernátek, realizace zahradních interiérů,
Doubravy 20, 763 45 Březůvky s cenovou nabídkou 1.088.011,Kč bez DPH.
73/10/13 Cenovou nabídka společnosti ATRIUM THERM,
s.r.o., se sídlem Sokolovská 417, Uherské Hradiště na montáž
nového plynového kotle v hasičské stanici, včetně nového
přívodu plynu od přípojky a napojení na stávající rozvody
ústředního topení.
73/10/14 Výjimky z počtu dětí v 1. a 2. třídě mateřské školy v
Dolním Němčí: 1. třída 26 dětí a 2. řída 27 dětí.
73/10/15 Pronájem bytu č. 110 v domě s chráněnými byty
paní MK,bytem Dolní Němčí, s platností od 1. 9. 2010.
Rada obce doporučila ZO schválit:
73/10/08 Smlouvu o zřízení práva odpovídající věcnému
břemenu se společností E.ON Distribuce, a.s., se sídlem F.A.
Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice, která se týká
realizované stavby pod názvem: „SB-4508-455 Dolní Němčí,
přípojka do 50 m, Kadlček“ umístěné na obecním pozemku
parcelní číslo 1284/82 v katastrálním území Dolní Němčí.
73/10/09 Smlouvu o zřízení práva odpovídající věcnému
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břemenu se společností E.ON Distribuce, a.s., se sídlem F.A.
Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice, která se týká
realizované stavby pod názvem: „SB-4508-455 Dolní Němčí,
přípojka do 50 m, Hrdina“ umístěné na obecním pozemku
parcelní číslo 1284/82 v katastrálním území Dolní Němčí.

Rada obce rozhodla:
73/10/03 Zařadit do seznamu žadatelů o příspěvek společnost
EDUCO Zlín o.s., středisko rané péče, Tř. T. Bati 385, 763 02
Zlín.
73/10/04 Zařadit do seznamu žadatelů o příspěvek Centrum
služeb postiženým Zlín, obecně prospěšná společnost,
Mostní 4058, 760 01 Zlín.
73/10/07 Zařadit do seznamu uchazečů o pracovní místo na
obecním úřadě Bc. H. S.,DN.
73/10/12 Vyhlásit výběrové řízení na stavbu: „Autobusová
zastávka v ul. Nivnická a stavební úpravy místní komunikace
v ul. Boršická – 1. etapa“, oslovit 3 stavební ﬁrmy k podání
cenové nabídky a jmenovat členy komise pro výběrové řízení
ve složení: Ing. František Hajdůch, Ing. Miroslav Kadlček,
Jaroslav Hanák.
Rada obce vzala na vědomí:
73/10/01 Kontrolu plnění usnesení z předchozího zasedání
rady obce.

P o z v á n k a:
Obecní úřad zve všechny občany na
20. zasedání Zastupitelstva obce
Dolní Němčí, které se bude konat ve čtvrtek
23. září v 19:00 hodin v přísálí kulturního domu.

Ve čtvrtek 26. září 2010 byl v souvislosti s
nástupem na zdejší farní úřad přijat radou
obce p. Petr Hofírek. Byl seznámen s naší obcí,
s životem našich občanů a na závěr mu bylo
popřáno hodně spokojenosti a aby se mu v naší
obci líbilo. K tomu mu byly předány drobné
dárky charakterizující život v naší obci.
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Nová autobusová
zastávka na
náměstí.

Ozelenění skládky
v ulici Nad Hájkem.

Revitalizace území
v okolí kostela.
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ZATEPLETE SI VÁŠ DŮM
A UŠETŘETE TISÍCE KORUN!
To vše díky prostředkům z programu

Nevíte, zda Váš dům bude splňovat kritéria programu?
Obraťte se na nás! Na základě Vámi uvedených údajů
ZDARMA odborně prověříme dotovatelnost Vašeho
záměru, případně navrhneme kroky k jeho optimalizaci.
Nabízíme KOMPLETNÍ SERVIS, popř. jen dílčí služby:
- zjištění dotovatelnosti
- zpracování projektové dokumentace
i žádosti o dotaci
- realizaci navržených opatření
(zateplení, výměna oken …)
- ﬁnancování Vašich záměrů

STAČÍ JEDEN TELEFON
A MY SE POSTARÁME O ZBYTEK!
Ing. Kovaříková Jana, tel.: 724 313 303
E-mail: zelena-uspora@seznam.cz
Dolněmčanský zpravodaj

Karpatsko-alpské setkání
Mezi horami
„Matterhorn a Javořina, to je naše mateřina.“ S tímto
sloganem byla 28. srpna uspořádána v Dolním Němčí
akce nesoucí název Mezi horami. A jak už napovídá
uvedený výrok, v obci, která leží na dohled od nejvyššího
bělokarpatského vrchu, se setkaly dvě evropské kultury.
Alpský masiv reprezentovala švýcarská rodačka Doris
Windlin a karpatský horský oblouk členové místních ekoochranářských organizací.
Zatímco paní Windlin přijela na Slovácko předvést
tradiční způsob výroby švýcarského sýru, členové ČSOP
Pantoﬂíček a Ornitologického kroužku Ornix prezentovali
environmentální aktivity. Pro dvě stovky návštěvníků, kteří
do muzea Na Mlýně během sobotního odpoledne dorazili,
byla zřejmě nejatraktivnější ochutnávka salašnického sýra
a hřibových specialit. Vedle toho bylo možné seznámit se
za pomoci fotograﬁí, textů i živého komentáře s výsledky
mnohaleté ochranářské činnosti místních přátel přírody.
Z množství aktivit členů Pantoﬂíčku a Ornixu lze zmínit
vzdělávací výlety, obnovu studánek, ochranu stromů nebo
péči o zdejší ptactvo. Hmatatelné výsledky své činnosti na
místě předvedli i mykologové, kteří den před akcí nasbírali
v lesích pod Javořinou desítky různých hub. Jejich výstava na
dvorku starobylého stavení byla povedená nejen aranžérsky,
ale navíc návštěvníkům poskytla ideální možnost přiučit
se jejich rozpoznávání. Pestrou mozaiku prezentací
doplnily i produkty nesoucí značku Tradice Bílých Karpat.
Zatímco bělokarpatské čaje a mošty prodávaly pracovnice
5

hostětínského ekocentra Veronica, včelí produkty nabízel
chovatel z Velké nad Veličkou. Klimaticky nestálé odpoledne
dokázala rozehřát jak prvotřídní horňácká medovina, tak
i café-schnaps nebo-li povzbudivý nápoj švýcarských
salašníků. Kávovo-pálenkovitá směska překvapila svou
lahodnou chutí a jistě nejeden z návštěvníků od paní
Windlin vyzvídal, jakže se vaří?
Hřebem akce však byla příprava nefalšovaného
švýcarského sýra. S jediným rozdílem proti původní
receptuře: že mléko nebylo od Matterhornu, ale z
nejmenované dědiny pod Lopeníkem. Jeho prvotřídní
kvalitu zaručoval pečlivý chovatel, který krávy nekrmí ani
siláží, ani jinými moderními agro-poživatinami ale pěkně
postaru zeleným či suchým. Chuť a množství smetany,
která se usazovala na povrchu lahodného bílého moku,
svědčila o pozitivech tohoto tradičního přístupu. Padesát
litrů mléka bylo ve tři hodiny odpoledne přelito z bandasek
do měděného kotle a za pečlivého dohledu paní Windlin
přivedeno k varu. Zní to jednoduše, ale kdo nezažil, netuší,
jaká je to alchymie. Hlídat teplotu a správně míchat, být
stále ve střehu a používat specielní nástroje. Prostě není
to samo sebou. Zručná Doris Windlin pocházející přímo
z alpského statku však dobře věděla, jak na to, pročež její
několikahodinová aktivita přinesla kýžený výsledek. Velké
kolo čerstvého sýra spatřilo světlo světa kolem šesté hodiny
večerní a jak už to bývá, nyní je čeká mnohaměsíční zrání.
I z toho důvodu návštěvníci mohli ochutnávat „archivní“
jednoroční sýr, který byl na Moravu dopraven z kantonu
Obwalden. Pokud si na mapě Švýcarska najde město Luzern,
hnedle zjistíte, odkud že ta specialita pocházela. O tom, že
ji tamní salašníci připravili opravdu dobře, svědčily i rychle
mizící degustační kousky. A kdo nestihl ochutnat sýr, musel
se spokojit s koštem zbyvší syrovátky. Kolem sedmé hodiny
večerní se i ona dočkala svých pijanů a měděný kotel tak
mohl být vymyt a připraven k transportu do západních
Čech. Právě tam někdejší salašnice a nynější malířka Doris
Windlin se svým českým manželem žije. Ovšem Slovácko
a hlavně Bílé Karpaty jsou jí blízké, o čemž svědčí nejen
její pravidelné návštěvy Horňáckých slavností či výlety po
Kopanicích, ale také malířské soustředění v Louce, odkud
si do Dolního Němčí se svými přáteli odskočila. A pokud
mohu soudit podle jejího nadšení, na bývalém vodním
mlýně ležícím u potoka Okluky se jí tuze líbilo. Určitě k
tomu přispěl i recitál básníka a muzikanta Michala Čagánka
z Nezdenic, který ve večerních hodinách proběhl v útrobách
hospůdky Na Muzeu. Komorní posezení s kytarou a při
dolněmčanské slivovici tak završilo první ročník akce Mezi
horami. Na shledanou, milá Doris Windlin, někdy příště.
Rádi Tě opět mezi námi „podkarpaťáky“ přivítáme.
Petr Slinták
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Co skrývala zeď
Čejkovy pekárny?

ZŠ a ZUŠ
Vážení rodiče a přátelé školy,
v uplynulém školním roce vyučovalo v základní škole 28
učitelů, dvě asistentky pedagoga a dvě vychovatelky školní
družiny.
Jako již tradičně úvodem stručné zhodnocení: za
obě pololetí bylo uděleno 4 965 jedniček a 9 pětek, 336
vyznamenání, 4 žáci neprospěli v 1. pololetí a 1 žák ve
druhém pololetí. Nejlepší průměr za II. pololetí měla I. třída
- 1,06 z prvního stupně a z druhého stupně je to IX.B třída
s průměrem 1,46. V hodnocení zameškaných hodin jsme
spočítali celkem 28 486 hodin z toho 37 neomluvených. Ve
druhém pololetí bylo uděleno 320 jedniček z chování,3 dvojky
a 1 trojka. Byly uděleny pochvaly i výchovná opatření: 82
pochval na II. stupni a 146 na I. stupni, dále i 3 x napomínání
třídního učitele za zapomínání, za nepořádnost, špatnou
domácí přípravu, vulgární vyjadřování, 7 x důtka třídního
učitele za zapomínání pomůcek do vyučování, za nevhodné
chování a podvod, nevhodné chování ve vyučování a vůči
spolužákovi, za porušování školního řádu, zapomínání
úboru do Tv, 1 x důtka ředitele školy za nevhodné chování.
Důležitou novinkou, která byla zavedena do praxe od
února 2010, bylo “rozjetí” projektu elektronické žákovské
knížky (EŽK). Rodiče obdrželi přístupová hesla a mají
možnost se seznamovat s výsledky svých ratolestí také
pomocí školních www stránek. V tomto případě dostávají
Dolněmčanský zpravodaj
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plnohodnotné informace o prospěchu dětí, neboť nehrozí
„náhodné“ zapomínání klasické ŽK a nezapsání nějaké
známky. O výjimečnosti tohoto projektu na základní
škole svědčí fakt, že nás navštívila dokonce televize NOVA,
která odvysílala s autorem EŽK Dominikem Kadlčkem a
dalšími spolužáky reportáž (viz www.zsdolninemci.cz).
Je samozřejmostí, že v této aktivitě budeme pokračovat a
doufám, že i vy, rodiče, této možnosti budete využívat.
Nejlepší sportovci roku 2009/2010- I. stupeň - Hynek
Rusman 3.třída, Anna Dufková 5.třída, mladší žáci: Veronika
Hlatká, 6.A Klaudie Bobčíková 6.B,Václav Zimčík, Radim
Doležal oba ze 6.B, starší žáci:Veronika Smetanová 8.A a
Adam Mahdal 9.A.

Olympiáda Aj, oblastní kolo 4. místo –Zdenka Ježková
Zeměpisná olympiáda, okresní kolo Štěpán Míšek 9.A – 8.
místo
Dějepisná olympiáda, okresní kolo Štěpán Míšek 9.A – 13.
místo
Recitační soutěž, Karolína Zelinková 6.A – postup do
okresního kola
Výsledky sběru – celkem se nasbíralo 11 373 kg.
1. II.B 2 289 kg, 2. VII. A 1 550 kg, 3. IV. tř. 1 412 kg.
Absolventské práce žáků 9. ročníku – vítězové: Štěpánka
Černá 9.A, Zdeněk Halík 9.A, Kamila Michalcová 9.B, Lukáš
Borýsek 9.B, Martin Kučera 9.A, Štěpán Míšek 9.A, Josef
Cigánek 9.B, Klára Kotásková 9.B, Martin Kománek 8.A.

Sportovní úspěchy:
O Pohár starosty města Uherský Brod: Romana Marečková
2.A – 2. místo ve skoku dalekém a v běhu na 60m, Hynek
Rusman 3.tř. – 1. místo v běhu, Arnošt Mikulička a Adéla
Kročová 4.tř., Dufková Anna a Tomáš Tang Minh 5.A –
1.místo ve štafetě. Monika Mančíková 5.A – 1. místo skok
daleký, Tomáš Tang Minh 5.A – 3. místo ve skoku dalekém
a běhu na 60m
Stolní tenis, okresní kolo – 1. místo ml. žáci (Kryštof Daněk,
Ondřej Kučera, Jan Kadlček).
2. místo st. žáci (Martin Kučera, Tomáš Čaník, Dominik
Polách)
Plavecká soutěž, regionální kolo - 1. místo ve štafetě a 2. a
3. místo v jednotlivcích (Dufková Anna, Radim Jokl 5.A a
Robert Tilchert 5.B)
Dopravní soutěž – 1. místo v okresním kole a 3. místo v
krajském kole (Václav Zimčík, Nikola Opletalová, Klaudie
Bobčíková, Filip Straňák)
Střelecká soutěž v Uh. Brodě – 1. místo Karel Rachůnek, 2.
místo David Marynčuk, 1. místo Veronika Smetanová
Halová kopaná - 4. místo v okresní soutěži (Libor Kadlček,
Josef Cigánek, Zbyněk Bobčík, Tomáš Stojaspal, Petr Nožička,
Adam Mahdal, Daniel Podlas, Daniel Valko, Marek Mančík,
Josef Halík, Josef Zámečník, Jiří Chmelina)
Branný závod - 1. místo dívky Veronika Hlatká 6.A, 1. místo
chlapci David Marynčuk 8.B
Železný žák - vítězové: Jan Juřenčák, Anna Dufková – kat. 4.
a 5. roč., Markéta Pinkavová a Filip Straňák – kat. 6. – 7. roč.,
Adam Mahdal – kat. 8. a 9. roč.
Atletická olympiáda II. stupně zvítězily třídy: 6.A, 7.A, 8.B
a 9.A
Mezitřídní kopaná vítězné třídy 7.A a 9.B
Matematické testování: Cvrček – Kateřina Baroňová 2.B,
Ivan Fábry , David Kovařík 3.tř.
Klokan – Lukáš Bršlica 5.A, Michal Valko 4.tř., Josef Kolísek
5.A a Martin Sípek 5.B
Benjamín - Simona Hlavenková 6.B, Filip Ťang Minh 7.A,
Kadet – Štěpán Míšek 9.A a Kateřina Prajzová 8.A
Taktik – mezinárodní matematická soutěž– 1. místo Lukáš
Bršlica a Filip Kadlček 5.A
Matematická olympiáda, okresní kolo - Simona Hlavenková
6.B 2. – 4. místo, Kryštof Rusňák 8.B – 8. – 9. místo
Finanční gramotnost, okresní kolo - 2. místo Vít Ježek 7.A
Programování: Patrik Krhovský 8.B – 3. místo v krajském
kole, Dominik Kadlček 8.B – 3. místo v okresní soutěži
Olympiáda Čj, - okresní kolo, Štěpánka Černá 9.A 4. místo a
v krajském kole – 9. místo
Celostátní literární soutěž Zelená planeta – 1. místo Kryštof
Kubinec 8.A , 3. místo Magdalena Janigová 7.A

Další akce školy: vánoční výstava, akademie ZUŠ, výlet
ekotýmu do lesa Ščúrnica u Valašských Klobouk, výtvarná
soutěž Ahoj z prázdnin, Festival ptactva – ekotým, adaptační
kurz 6. roč., školní kolo a okresní kolo ve stolním tenise,
sprinterský víceboj v Uh. Brodě, exkurze Slovácké strojírny,
Linea Nivnice, Úřad práce v Uh. Hradišti, Sklárny Květná,
burza středních škol v Uh. Hradišti, čistička odpadních
vod v Dol. Němčí, Archeoskanzen v Modré, Památník
Velké Moravy, ve Starém Městě ﬂorbal v Otrokovicích,
halová kopaná v Bojkovicích, ﬁlmové představení v Hluku,
ﬂorbalový turnaj ve Strání, beseda v místní knihovně v
Dol. Němčí, lyžování na Kyčerce, školní recitační soutěž,
Hasík – preventivní program, basketbaloý turnaj, Plavecká
soutěž, Železný žák, atletické olympiády, mezitřídní turnaj v
kopané, SCIO testy Stonožka, Den s Českými lesy v Modré,
ozdravný pobyt žáků, dopravní hřiště, tematicko projektový
den Ochrana člověka za mimořádných událostí, beseda s
politickým vězněm, projekt Ekoškola, Den země
Charitativní akce: Adopce na dálku, Den proti rakovině,
Život dětem
Na přelomu července a srpna tohoto roku řady
našeho vzdělávacího ústavu navždy opustil skvělý
multiinstrumentalista, pedagog hudebního oboru, jeden
ze zakládajících členů ZUŠ pan dr. Horymír Sušil, který v
poslední době působil zejména na pobočkách ve Vlčnově a
Šumicích. Svojí pílí, pracovitostí i životním optimismem byl
pro mnohé z nás vzorem a představitelem těch správných
typů učitelů, který byl za všech okolností schopen předávat
žákům své znalosti ať už to bylo ve hře na kytaru, ﬂétnu,
klavír, klávesy, cimbál či jiné nástroje.
1. září se slavnostního zahájení nového školního roku
kromě žáků, rodičů i pedagogů ZŠ a ZUŠ Dolní Němčí
zúčastnili také hosté. Popřát úspěchy nejen prváčkům,
ale všem žákům přišli jako již tradičně předsedkyně
SRPŠ paní Marie Horňáková, starosta Dolního Němčí
ing. František Hajdůch společně s místostarostou ing.
Miroslavem Kadlčkem. Své mladé spoluobčany z Horního
Němčí pozdravil jejich starosta Miroslav Bahula, stejně jako
starosta Slavkova Petr Vladovič navštívil děvčata a chlapce
své obce. Vzácným hostem byl poslanec Parlamentu ČR
ing. Jaroslav Plachý. Všichni společně s žáky vzpomněli na
svá mladá léta a školní začátky.
Prázdniny či dovolené někdy musí začít, ale také zákonitě
skončit. Věřím, že nám všem prospěly, že jsme si odpočinuli
a většina z nás je připravena pokračovat dále ve studiu či
předávání vědomostí.
Letos základní školu bude navštěvovat celkem 320 žáků
v 17 třídách, z toho 130 v 8 třídách na I. stupni. Oproti
minulému školnímu roku se snižuje počet žáků o 5, naopak
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počet tříd se o jednu zvyšuje. 5. třída, která by měla 32 žáků,
byla rozdělena na dvě.
Určitě jste zvědaví, jaké personální změny nastaly během
prázdnin. Svoji dlouholetou činnost učitelky matematiky a
fyziky ukončila paní Marie Jančová. Do ZŠ se vrací právě do
5.B Mgr. Mária Uherková. V ZUŠ ukončil pracovní poměr pan
Zdeněk Teimer a Leo Sláma. Na jejich místa nastupuje Mgr.
Lenka Bednářová na klavír a klávesy, slečna Eva Králíčková
na housle,Antonín Daníček na ﬂétnu. Dlouhodobě nemocnou
dr. Janu Čivrnou v LDO zastoupí Mgr. Lenka Kavková. Na
místo zástupkyně ředitele pro ZUŠ jsem jmenoval Mgr.
Kláru Kolajovou a vedoucí HO Mgr. Jarmilu Hrobařovou.
Všem přeji v nových postech hodně osobních i pracovních
úspěchů. Důležitý životní krok učinila naše učitelka Tv Mgr.
Lenka Kadlčková.. Po svatbě přijala příjmení Zimčíková.
Novými třídními učiteli se stali v 1.A Jana Staňová, 1.B
Mgr. Jana Pacholová, v 6. třídách Mgr. Petr Kuřina a Alena
Růžičková, v 8. třídách Mgr. Pavlína Bobčíková a Mgr. Libuše
Bídová. Velmi rád jsem přivítal 36 našich prvňáčků a popřál,
aby se jim ve škole líbilo, aby sem chodili rádi. Je to pro
ně velká změna v životě, proto jsem poprosil rodiče o
trpělivost, laskavost, o pochopení, když se hned napoprvé
něco nepodaří. Určitě se těšíme i na nové žáky z Boršic u
Blatnice, Horního Němčí i Slavkova, kteří přicházejí do 5.
a 6. třídy.
A co čeká na naše žáky? Přes prázdniny byly pořízeny
výškově stavitelné židle a lavice do odborných učeben a
druhého oddělení školní družiny. Díky menší stavební
úpravě vznikla prostorná místnost tohoto oddělení. Šesťáci
nastupují do nově vymalovaných tříd, stejně tak i děti školní
družiny. Nový kabát dostala i celá chodba včetně dveří v
přízemí učebnového pavilonu a některé kabinety. Mohou
se těšit na nový, plastový povrch plaveckého bazénu.
V tělocvičnách proběhla oprava plastových výplní oken.
Do své předposlední fáze se dostává i náš ŠVP. Kromě
pátého ročníku se již všichni žáci budou vzdělávat podle
našeho vlastního plánu. Pro žáky 8. ročníku to např.
znamená možnost vybrat si jako volitelný předmět etickou
výchovu, deváťáci zřejmě uvítají mediální seminář.
I nadále zůstávají u zdravotně postižených žáků
2 asistentky pedagoga. Již tradičně svou možnost
individuálního vyučování neztratí ani integrovaní žáci s
logopedickými, dyslektickými a dysgraﬁckými poruchami,
kterým se bude věnovat Jana Staňová a Mgr. Bídová. Všichni
žáci, kteří se přihlásí ke studiu na střední školy budou mít
možnost již od poloviny září navštěvovat rozšiřující předmět
cvičení z JČ a M.
Přehled studijních a učebních oborů našich deváťáků
Ve školním roce 2009/10 ukončilo školní docházku celkem 47 žáků devátých tříd a jeden žák osmého ročníku. Většinou
všichni žáci byli přijati v prvním kole přijímacího
Předkládám stručný přehled volených studijních a učebních oborů.
řízení, někteří na odvolání. Na gymnázia a střední
Gymnázia a střední školy
Tříleté učební obory
školy s maturitou bylo přijato 36 žáků, na tříleté
Gymnázia
-4
kadeřnice
-2
učební obory 12 žáků.
Stř. odborné školy
-8
zámečník
-3
Stř. průmysl. školy
-7
automechanik
-1
Z 5. třídy si podali přihlášku na víceleté gymnázium
Obchodní akademie - 9
kuchař-číšník
-1
2
žáci, z nichž jeden byl přijat.
Stř. zdravotní školy
-5
truhlář
-1
Pedagogické školy
-3
opravář. zem. strojů
-1
Mgr. Jana Stojaspalová
operátor skladování
-1
výchovný poradce
pečovatelské služby
-2
Dolněmčanský zpravodaj
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Ve své činnosti pokračuje i ZUŠ
Počet žáků ve všech 4 oborech je 170. Přibližně stejně
jako loni. Odloučená pracoviště – ve Vlčnově a Šumicích
pracují dál.
Pod školním klubem bude pracovat podle předběžné
nabídky asi 17 kroužků, zaměření různorodé – výtvarné,
sportovní, vzdělávací, taneční.
Velkou zajímavostí je skutečnost, že i podle pamětníků,
kteří učí ve škole od jejího založení v roce 1973, muselo
letos díky špatnému počasí proběhnout zahájení ve třídách
poprvé po 37 letech.
Věřím, že uplakané počasí z 1. září všem přinese pouze
štěstí, úsměv, spokojenost i radost. Tak šťastně vykročte!

Z činnosti ZUŠ
ZUŠ byla ve školním roce 2009/2010 plnohodnotnou a
významnou součástí kulturního života obce, o čemž svědčí
nejen návštěvnost veřejnosti na akcích školy, ale i stále mírně
stoupající počet žáků na ZUŠ. Naši žáci vystupovali pro
školu i veřejnost na Vánoční výstavě, interních koncertech
pro rodičovskou veřejnost nebo na Akademii. Zúčastnili se
také akcí mimo obec.
Taneční obor pod vedením nové vyučující Jany Joskové,
vystoupil na plese berušek v Domě kultury v Uherském
Brodě s velmi originální choreograﬁí. V dubnu se pak
10

zúčastnil krajské postupové přehlídky dětských skupin
scénického tance ve Zlíně.
V oboru výtvarném, pod vedením Aleny Růžičkové,
probíhala výuka již ve třech skupinách. Otevřeli jsme
výtvarné oddělení i na Základní škole v Horním Němčí.Vyšli
jsme vstříc dětem a rodičům prvního stupně ze Slavkova
a Horního Němčí, aby nemusely děti do výuky dojíždět. V
této skupince bylo 15 dětí od druhé do páté třídy a zájem o
výtvarný obor na této pobočce stále roste.
ZŠ Ostrožská Lhota a Centrum Otevřená škola Ostrožská
Lhota vyhlásila opět výtvarnou soutěž, ve školním roce
2009/10 - na téma Hudba. Do této soutěže jsme se také
zapojili. Děti kreslily a malovaly obrázky, vyráběly keramické
hudební nástroje, nebo je vytvářely z kartonu či jiných
materiálů. Z celkového počtu vyhodnocených, jsme získali
4 ocenění a to velmi krásná: 1. místo Vanessa Smetanová Keramická kytara, 2. místo
Michaela Rachůnková - Ptačí
strom, 1. místo Valerie Bobčíková - Hudba v stromu ukrytá,
1.místo Zuzana Bartková + Štěpánka Černá - společná
prostorová práce Lyra.
Literárně - dramatický obor pod vedením Jany Čivrné
potěšil návštěvníky Vánoční výstavy a Akademií svými
vtipnými scénkami, ve kterých předvedli mladí divadelníci
svůj herecký talent. K zápisu v měsíci květnu přišlo 7 nových
malých uchazečů o výuku tohoto oboru. Tradicí se stává
vystoupení dětí z LDO pro děti z MŠ a rovněž pro místní
důchodce.
Školní rok 2009/2010 přinesl v naší ZUŠ nejvíce změn v
oboru hudebním. Učitelský kolektiv byl obměněn a velmi se
zvýšil zájem o hru na kytaru. V uplynulém roce u nás učili
hře na kytaru již 3 pedagogové (Dipl. um. Lukáš Frýbort,
Ludmila Černíčková a Marie Pochylá), díky kterým se daří
zvyšovat oblibu tohoto nástroje.
Stále více rostla i obliba hry na elektronické klávesové
nástroje, jejichž výuce se věnovala především Mgr. Jarmila
Hrobařová a DiS. Markéta Sedláčková. V měsíci květnu
předvedli svá absolventská vystoupení 3 mladí klavíristé,
kteří tak ukončili I. cyklus studia klavírní hry a dva z nich se
rozhodli ve studiu i nadále pokračovat. Velkou radost máme
i z početné skupiny zobcových ﬂéten, zvláště začínajících,
které vyučovala Markéta Sedláčková a na detašovaném
pracovišti ve Vlčnově - Marek Teimer.
Na pobočce v Šumicích vyučoval Horymír Sušil hře na
EKN, zobcovou ﬂétnu a kytaru. Pan Horymír Sušil se v závěru
měsíce června rozloučil s naší ZUŠ, kde vyučoval již pouze
externě a bohužel v létě opustil naše řady natrvalo a my jsme
ho doprovodili na cestě poslední. Do našich srdcí se navždy
zapsal svou laskavostí, poctivostí, trpělivým přístupem
k žákům a v neposlední řadě také svými obdivuhodnými
muzikantskými schopnostmi.
Velkým přáním nás všech bylo, aby pobočka v Šumicích
nezanikla, a to se opravdu podařilo. Již v červnu bylo zřejmé,
že někteří žáci pana Sušila budou chtít ve studiu pokračovat,
a proto se o vedení pobočky začala zajímat kolegyně
Markéta Sedláčková, která od září 2010 rozšiřuje původní
počet žáků a tuto pobočku povede.
Dlouholetý kolega a spoluzakladatel ZUŠ v Dolním Němčí,
pan Zdeněk Teimer, rovněž ukončil v měsíci červnu svou
činnost na naší škole a patří mu dík za jeho pedagogickou
práci a dobré výsledky zvláště ve výuce hry na zobcovou a
příčnou ﬂétnu, klarinet a saxofon.
Smyčcové oddělení převzal v prosinci 2009, z důvodu
nástupu Daniely Mančíkové na mateřskou dovolenou, pan
Dolněmčanský zpravodaj

učitel Leo Sláma, který však u nás vyučoval pouze do měsíce
června. Jelikož projevilo v květnu, při nedávném zápisu,
několik nových dětí zájem o výuku hry na housle, pokusili
jsme se najít nového pedagoga houslové hry. Naší novou
posilou se tak stala slečna Eva Králíčková – studentka
posledního ročníku brněnské konzervatoře, která nastoupila
nyní v září jako učitelka houslí. Pevně věříme, že se jí bude
výuka v naší ZUŠ dařit a že pod jejím vedením budou žáci
hudebně růst.
Květnový zápis nových žáků do ZUŠ rozhodl o tom, že
bude zapotřebí dalších učitelů, a to především k výuce hry
na klávesy, klavír a zobcovou ﬂétnu. Mezi nové kolegy se tedy
přidávají Mgr. Lenka Bednářová / klávesy, klavír / a Antonín
Daníček – bývalý absolvent naší ZUŠ ve hře na trubku,
nyní student posledního ročníku církevní konzervatoře v
Olomouci.
Byli bychom velmi rádi, kdyby v naší ZUŠ rostl zájem
žáků o hru na akustické hudební nástroje. Uvítali bychom
více zájemců o hru na housle, dechové nástroje a rovněž
akordeon.
A jaké jsou naše plány pro školní rok 2010/11? V první řadě
chceme žákům poskytnout kvalitní vědomosti, dovednosti
a postoje, které jsou důležité pro jejich umělecký růst.
Chceme školu proměnit v prostředí, ve kterém se budou
cítit bezpečně a spokojeně. Důležitou složkou bude učitelský
kolektiv, ve kterém stále přibývají mladí a perspektivní
lidé, přívětivé a útulné školní klima, příjemné vystupování
a vyjadřování učitelů, autorita, důslednost a spravedlivý
přístup. K dalším prioritám bude patřit i podpora dalšího
vzdělávání učitelů, prezentace na veřejnosti, zapojení žáků
do soutěží vyhlášených MŠMT a mezioborová spolupráce.
Výuku kolektivních hudebních nauk povedou v tomto
školním roce Jarmila Hrobařová a Marie Pochylá. Opět
otvíráme i přípravnou hudební výchovu pro děti z 1. tříd
s možností začít hrát na hudební nástroj již od samého
počátku výuky. Vzhledem k velkému zájmu o hru na
elektronické klávesy, uvažujeme i o vytvoření školního
keyboardového souboru.
Od září 2010 dochází i ke změně vyučující literárně
– dramatického oboru, který bude vyučovat Mgr. Jitka
Kavková. Žáci budou rozděleni do tří skupin a již v měsíci
říjnu nás chtějí potěšit svým projektem. Výtvarný obor
bude rovněž pracovat ve třech skupinách a zapojí se opět
do soutěží, např. na téma Čarodějnice. Žákyně z tanečního
oboru vystoupí na tradičním plese berušek v Domě kultury
v Uherském Brodě a zúčastní se taneční přehlídky dětského
scénického tance a rovněž přehlídky O zlatý klobouček,
které proběhnou ve Zlíně.
Nyní jsme na počátku nového školního roku a budeme se
připravovat ve všech oborech naší ZUŠ na vystoupení, která
nás čekají. Veškeré informace o činnosti budou pravidelně
zveřejňovány na webových stránkách školy.
Za ZUŠ Mgr. Klára Kolajová

Během letních prázdnin se nám podařilo zvětšit a
vymalovat prostory ŠD (1.odd.- žlutou, 2.odd.- růžovou
barvou). Děti, které navštěvují ŠD jsou aktivní, plné zájmu,
umí prožívat radost, úspěch, ale také se naučí, jak se
vyrovnat s prohrou a případným neúspěchem. Naší snahou
je připravit pro děti zábavné, poučné a zajímavé odpoledne,
které pro ně bude zároveň přínosné.
Den ve školní družině máme naplánovaný do poslední
minutky. Každý den se věnujeme něčemu jinému např.
PLAVÁNÍ, TĚLESNÁ VÝCHOVA, POČÍTAČE, HUDEBNÍ
A DRAMATICKÁ, VÝCHOVA, VÝTVARNÁ A PRACOVNÍ
VÝCHOVA.
K tomu využíváme veškeré prostory ve škole (tělocvična,
bazén, počítačová učebna, hřiště, školní dvůr, altán,
kuchyňka, taneční sál,…). Každoročně se také zúčastňujeme
okresních soutěží v Uherském Brodě (olympiáda, zpěváček,
malovásek, recitační soutěž a dopravní soutěž).
Pořádáme výlety po okolí, návštěvy kina, knihovny,
zemědělského družstva atd. Mimo to chodíme na vycházky,
hrajeme si, povídáme, soutěžíme, prostě je nám spolu
dobře.
Děti se učí starat o našeho mazlíčka KŘEČKA ZLATÉHO
(Dorotka), se kterým si užijeme spoustu legrace.
Každý rok také máme v rámci ŠD taneční kroužek
(Synčáková S.), ve kterém si kluci i holky vyzkouší všechny
možné i nemožné tance, na známé melodie (Pomáda,
Rebelové, Mamma Mia). Své vystoupení potom předvedou
na vánoční výstavě a školní akademii.
Kluci i děvčata, kteří dávají přednost sportu před TV a PC,
mohou také navštěvovat kroužek FLORBALU (Synčáková S.).
Důležité je, aby se děti v ŠD naučily spolupracovat, pomáhat
si, aby u nás získaly nové kamarády a aby si dovedly hrát a
spolupracovat s ostatními.
Snažíme se každého pochválit, povzbudit a umožnit mu
prožít úspěch a ocenění od kamarádů. Je pro nás ctí a vážíme
si toho, že jste své dítě svěřili do naší péče. Zároveň se v nás
dostavil pocit povinnosti poskytnout Vašim dětem jen to
nejlepší. Budeme se snažit Vašim dětem připravit radostné,
pohodové, poučné odpoledne plné zábavy a smíchu!
Doufáme, že letošní školní rok bude nejen pro děti
úspěšný a budou se do ŠD těšit stejně, tak jako my. Pamatujte,
že hraní je pro děti základní činností, stejně důležitou jako
jídlo a spánek! Děti si uvědomí, co se všechno naučily díky
tomu, že se vlastně jenom hrály.
Já jim tímto děkuji za jejich nasazení a píli, protože úsměv
na jejich tváři je pro mě největší odměnou!
SIMONA SYNČÁKOVÁ

ŠKOLNÍ DRUŽINA
Protože je o pobyt ve školní družině stále větší zájem, již
3 rokem máme v provozu dvě oddělení. Letos navštěvuje
ŠD 60 žáků (1.-5. ročník). Většinou děti navštěvují ŠD
pravidelně (každý den), ale některé ji využívají pouze
několikrát v týdnu (např. čekání na kroužky, ZUŠ apod.).
Provozní dobu jsme prodloužili až do 16.00 hod.
Dolněmčanský zpravodaj
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AKTIVITY ŠKOLNÍHO KLUBU A EKOCENTRA PANTOFLÍČEK
Součástí naší základní školy je již několik let školní klub.
Jeho posláním je vytvořit pro žáky co nejširší nabídku
zájmových kroužků. V minulém školním roce si mohli
vybrat z 18 kroužků, které mají nejrůznější zaměření –
např. sportovní, jazykové, výtvarné, přírodovědné. Novými
kroužky minulého školního roku byl volejbal a kroužek
vaření, které jsou žákům nabídnuty i v tomto školním roce.
Více se o aktuální nabídce zájmových kroužků můžete
dozvědět již koncem září na webových stránkách školy nebo
na prosklené vitríně před budovou školy.
Již více než 10 let pracuje při škole Ekocentrum Pantoﬂíček.
Ekocentrum nemá ve škole na starosti jenom dohled nad
žáky při třídění odpadu, sběr papíru, péči o školní želvy a
o školní dvůr se svým jezírkem, ale také dbá na ekologické
vzdělávání žáků. Jedná se hlavně o výukové programy, které
mají možnost absolvovat žáci naší, ale i jiných základních
a mateřských škol. Paří sem také různé výlety, exkurze
a soutěže, např. Velká soutěž o přírodě a Ekohrátky pro
prváky. Pravidelnou aktivitou je jarní exkurze žáků 7. tříd
do PR Drahy v Horním Němčí. Nesmíme zapomenout na
organizování Dne Země, který již tradičně začíná úklidem
obce Dolní Němčí, po kterém žáky obvykle čekají nějaké
zajímavé besedy nebo soutěže.
Během celého školního roku se také celá škola zapojovala
do činností spojených s účastí na mezinárodním projektu
Ekoškola. V rámci tohoto projektu se naše škola zapojila do
ﬁnanční sbírky na obnovu bělokarpatského lesa Ščúrnica

PRÁZDNINY
V KNIHOVNĚ
Po dobu letních prázdnin byla v Místní
knihovně půjčovní doba v pondělí a ve
čtvrtek. Ve dnech 13. a 14. července 2010
proběhla revize knihovního fondu, která
se provádí jednou za pět let, tak jak je
uvedeno v zákoně o knihovnictví.
Revize se zúčastnilo celkem šest
knihovnic z okolních knihoven.
Jak se revize provádí?
Dříve se revize prováděla kartotékovým
způsobem, byla však podstatně časově
náročnější než dnes. Nyní se provádí tak,
že se vyjmou všechny knihy z regálů. Každá kniha má
čárkový kód, který se kontroluje čtečkou. Potom se knihy
zase uloží zpět tam, kam patří. Všechny údaje o provedené
kontrole se zaznamenávají do počítače. Při letošní revizi
byly k dispozici dva počítače, aby revize proběhla v co
nejkratší lhůtě.
Výsledek revize:
Počet svazků na regále....................10.801
Počet svazků půjčených.................. 1.418
Počet nalezených svazků................12.219
Počet nezvěstných svazků.......................3
Podle evid. podkladů by mělo být: 12.222 svazků.
Po provedené revizi byla ztráta 13 svazků, ale v průběhu
zpracování dat se podařilo 10 původně ztracených knih
dohledat. Ve ztrátě zůstaly pouze 3 knihy, které byly
12

a s vybranými 4 000,- Kč se všichni žáci, kteří na sbírku
přispěli, jeli na tento les, nacházející se blízko Valašských
Klobouk, podívat.
V minulém školním roce došlo v ekocentru také k
personální změně. Byla ukončena spolupráce s jeho
zakladatelkou paní Vlastou Ondrovou, které ekocentrum
vděčí nejenom za své založení, ale také za vytvoření
vynikajícího zázemí v prostorách školy, umožňující šíření
ekologického vzdělávání nejenom mezi žáky naší školy.
Ekocentrum by se také neobešlo bez spolupráce s
obecním úřadem v Dolním Němčí, které ho podporuje
nejenom ﬁnančně, ale například aktivní účastí při projektu
Ekoškola.
Mgr. Jana Trtková, vedoucí školního klubu

Návštěva Valašských Klobouk

odepsány. Kontrola byla ukončena 3. 8. 2010 - tzn. za tři
týdny po provedení revize, což je výborný výsledek. V praxi
bývá lhůta na dohledávání ztracených knih jeden rok.
NOVÉ KNIHY:
Clarke, Stephen
Clarke, Stephen
Clarke, Stephen
Clarke, Stephen
Deveraux, Jude
Keleová-Vasilková, T.
Keleová-Vasilková, T.
Kleypas, Lisa
Kleypas, Lisa
Roberts, Nora
Young, William

Beletrie pro dospělé
- Merde! Rok v Paříži
- Už zase skáču přes Merde!
- Celkem jde o Merde
- Merde impossible
- Vévodkyně
- Rozbité štěstí
- Srdce v temnotách
- Tajná láska
- Vše pro lásku!
- Kouzla osudu
- Chatrč

Andersen, Hans
Grimm, Jacob
Grimm, Jacob
Perrault, Charles
Šťovíček, Václav
Pospíšilová, Zuzana

Beletrie pro děti
- Malenka
- Perníková chaloupka
- Sněhurka
- Popelka
- Od jara do zimy
- Veršovaná encyklopedie

Frolec, Ivo
Severin, Jiří
Vondruška, Vlastimil

Naučná literatura
- Muzeum lidových pálenic
- Všeho dokvasu
- Život ve staletích - 12. stol.

Vondruška, Vlastimil

- Život ve staletích - 13. stol.

Skořepová, Luba

- Tajemné síly přírody

PŘIPRAVUJEME: Opět se bude číst a předčítat v
knihovně a to od 4. do 8. října 2010 v rámci „Týdne knihoven“.
S přesným programem akce budete včas seznámeni.
Marie Milošová - knihovnice
Dolněmčanský zpravodaj

Zájezd zAHRÁDKÁŘů do
olomouce
Koncem srpna jsme jako správní zahrádkáři vyrazili na
výstavu květin ,,FLORA” do Olomouce. Ale ještě před tím
jsme zamířili na Svatý Kopeček, do ZOO a do katedrály
na mši. Odtud jsme jeli do centra Olomouce, ke kostelu sv.
Václava, kde nás uvítal náš bývalý kněz Ladislav Švirák.
Provedl nás nádhernou, gotickou katedrálou přilehlou
kaplí,sakristií, kryptou a farou. Poslechli jsme si zvuk
varhan rozléhající se velkými prostorami katedrály. Sdělil
nám své první dojmy z nového působiště. I když na první
pohled vypadá katedrála bezchybně, má už něco za sebou
a jako národně kulturní památka vyžaduje detailní opravy.
Kaple je též před rekonstrukcí, a nejhůře je na tom fara, ta
bude stát nemalé úsilí. Jen plný kostel lidí a lidské pouto,
jako v Dolněmčí mu bude asi chybět.
Pak jsme se přesunuli do ráje květin. Několik pavilonů a v
každém výzdoba zaměřená na nějaký druh rostlin, gladioly a
růže, keře a traviny, bonsaje, tropické a subtropické rostliny,
květinová móda. A venku, velká plocha olomouckého
výstaviště skýtá možnost mnoha prodejcům rostlin a
zahradního zboží. Takže bylo z čeho vybírat a každý si
odtud něco odvážel. Vraceli jsme se domů navečer, dobře
naladěni.
Alena Světinská

Z činnosti mužského
pěveckého sboru Dolněmčané.
Po úspěšném prvním předhodovém zpívání se náš sbor
zapojil na vyplnění programu setkávání seniorů v přísálí
Kulturního domu u nás, kde jsme se snažili písněmi přispět
k dobrému průběhu pokusu při setkání seniorů a pak ještě
při dalším setkáním.
Před seniory jsem si vyzkoušeli písně, které jsme
připravovali na 5. Zpívání mužských sborů v Dolních
Dunajovicích, které se uskutečnilo 19. června 2010 na
návsi uvedené obce, kde vystoupilo celkem 11 mužských
pěveckých sborů. Písněmi Dolněmčanské pole, Dolněmčanů
doma není, Pod Javořinů, ale i dalšími jsme se zaručeně před
silnou konkurencí neztratili, o čemž svědčil potlesk a reakce
publika na naše vystoupení.
Dolněmčanský zpravodaj

Potom byla víc jak měsíční pauza, během které jsme se
připravovali na Hodové zpívání 2010 ve Vlčnově, kam jsme
byli pozvaní mužským sborem z Vlčnova. Zpívání se mělo
uskutečnit ve vlčnovských búdách, ale pro nepřízeň počasí
se zpívání uskutečnilo v místním kulturáku. Kromě nás zde
ještě zpívali muži z Vlčnova a Bojkovic a rovněž i zde jsme
zanechali z mužských sborů dobrý dojem.
Za týden což bylo 31. července jsme se zúčastnili
předvádění
Dolněmčanských
dožínek
souborem
Dolněmčan, kde jsme doplňovali průvod a zpěvem
podporovali průběh dožínkové slavnosti. Naše dožínky byly
hodnoceny pořádajícím jako jedny z nejlepších co byly ve
skanzenu doposud předváděny. Krom dožínkových písní,
jsme spolu s naší dechovkou zpěvem oživili tuto slavnost.
Ihned po Strážnici jsme se připravovali na Folklorní den ve
Slavkově, který se uskutečnil 14. srpna v areálu fotbalového
hřiště na kterém vystoupily folklorní soubory z České a
Slovenské republiky pod Mikroprojektem: folklorní tradice
putují přes hranice.
V současné době se pilně připravujeme na 11. ročník
vaření trnek v Muzeu Na Mlýně, kde svým zpěvem chceme
zpříjemnit a obohatit tuto akci. Závěrem mého článku do
obecního zpravodaje bych chtěl jménem svým, ale i členů z
pěveckého sboru požádat občany, kteří mají doma nějakou
část krojového oblečení jako je krojová košile, nohavice,
kordula i poškozená, nebo krojový klobouk, toto oblečení
nepoužívají, byli by ochotni toto oblečení poskytnout k
dalšímu používání a reprezentování naší obce, aby se obrátili
na některého člena z našeho sboru k další domluvě. Předem
Vám děkuji za pochopení naší potřeby.
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Nakonec bych chtěl opakovat naše přání ke zpěvákům
v naší obci, kteří si rádi zazpívají, aby se k nám přidali a
rozšířili naše řady. Zkoušíme každé pondělí ve staré škole,
kdy krom zpěvu, potřebných rozhovorů, ochutnáme i dobré
vínko, které zpěv podporuje. Těšíme se na nové členy.
Za mužský sbor „Dolněmčané“
zpracoval Jaroslav M a t ů š

Zhodnocení sezóny 2009/2010
KST Dolní Němčí
Oddíl stolního tenisu KST Dolní Němčí má za sebou
další soutěžní ročník 2009/2010. V uplynulém ročníku
reprezentovalo „dolněmčanské“ barvy celkem 6 družstev v
mužských kategoriích a 2 žákovská. V konečném zúčtování
lze uplynulou sezónu hodnotit jako neúplně vydařenou,
neboť jsme zaznamenali celkem 2 sestupy našich družstev
do nižších soutěží, zejména sestup našeho „A“ mužstva,
které po 3 letech ztratilo třetiligovou příslušnost. Naopak
radost po celou sezónu nám dělali naši žáci, kteří úspěšně
reprezentovali naši obec v mládežnických soutěžích. „A“
mužstvo dokonce obhájilo titul „okresního přeborníka“ a „B“
mužstvo žáků skončilo v horní polovině mistrovské tabulky.
O historický úspěch se postarali rovněž starší žáci postupem
přes okresní a krajská kola na mistrovství republiky starších
žáků v Ostravě, což lze považovat za historický úspěch.
Dovolte mi, abych se ohlédl za jednotlivými výsledky všech
družstev našeho oddílu.
„A“ družstvo mužů nastoupilo již do třetí mistrovské
sezóny 3. ligy sk. E, kde v základní části obsadilo 9 příčku se
ziskem 32 bodů za 4 výhry, 2 remízy, 16 porážek. Z pohledu
minulých let by 9 příčka z celkově 12 mužstev neznamenala
záchranářské boje o ligovou příslušnost, ale vzhledem ke
změně systému muselo naše mužstvo absolvovat zrádné
boje v tzv. play – out. Zde mimo 12 mužstvo (Ostrava –
14

Svinov), jenž sestoupilo do nižší soutěže přímo, čekalo naše
mužstvo dvoukolové klání na 2 vítězné utkání nejdříve s
celkem TJ Sokol Vracov (8. příčka po základní části) a TJ
Jiskra Strážnice (11. příčka po základní části). Byť po boji,
obě dvoukolová klání naše mužstvo prohrálo, proto po
třech letech opouští ligovou soutěž. Za „A“ mužstvo mužů
nastupovali následující hráči (s uvedením procentuelní
úspěšnosti vítězných utkání): Orlovský Karel – 65,75 %,
Daněk Pavel – 36,21 %, Kubeš Dušan – 32,35 %, Sadílek Jan
– 25 %.
Družstvo mužů „B“ hájilo naše barvy, stejně jako družstvo
mužů „C“, v Divizní soutěži Zlínského kraje. „B“ mužstvo
hrálo po celou sezónu v klidném středu mistrovské tabulky,
kdy v konečné tabulce obsadilo 8 příčku se ziskem 41 bodů
za 8 výher, 3 remízy, 11 proher. Za „B“ mužstvo nastupovali
zejména tito hráči: Kubeš Čeněk – 59,76 %, Rubáš Josef –
56,25 %, Bartoš Miroslav – 54,02 %, Jančář Luděk 52,46 % a
s méně jak 50% odehranými utkáními Borýsek Jiří 30,30 %.
„C“ mužstvo přitom v divizní soutěži zaplatilo nováčkovskou
daň a po nevydařeném začátku soutěže se již nepodařilo
našim hráčům odvrátit nepříznivý vývoj mistrovské soutěže
a po roce tuto soutěž opouští spolu s TJ Holešov „A“, a to
zpátky do Krajského přeboru I. tř. „C“ mužstvo obsadilo
12 příčku za zisk 26 bodů (1 výhra, 2 remízy, 19 proher),
za které nastupovali Ježek Milan – 52,94 %, Tinka Robert
– 40,70 %, Fibichr Zdeněk – 34,21 %, Ježek Jan – 15 %, Kučera
Martin – 12,12 %.
Z mužských družstev dopadlo nejlépe ve své soutěži
naše „D“ mužstvo mužů, které hrálo o mistrovské body v
Regionálním přeboru I. tř. Po celou sezónu naše mužstvo
předvádělo výborné výkony a svádělo boje o přední příčky.
Nakonec se „D“ mužstvo muselo sklonit pouze před 2
mužstvy. Třetí příčku obsadilo za zisk 55 bodů s bilancí 15
výher, 3 remízy a 4 porážky. Předvedenými výkony opět naši
hráči dokázali, že v této soutěži patří k nejlepším mužstvům,
bojujících o nejvyšší příčky. Za „D“ mužstvo nastupovali
především tito hráči: Borýsek Jiří – 85,48 %, Kočiš Michal –
75 %, Kučera Martin – 70,91 %, Salát Jan – 62,71 %, Matějíček
Jakub – 62,50 %, Škařupa Petr – 33,33 %.
Dolněmčanský zpravodaj

Dalším mužstvem hájící barvy KST Dolní Němčí je
družstvo mužů „E“. V Regionálním přeboru II. tř. obsadilo
toto družstvo v konečné tabulce 6 příčku (bilance 42 bodů, 8
výher, 4 remíz a 10 porážek). Oproti mistrovskému ročníku
2008/2009 si polepšilo o 2 příčky. V mužstvu dostávali
příležitost především nadějní starší žáci. Mužstvo splnilo
svůj cíl hrát střed mistrovské tabulky, o což se zasloužili
Kučera Martin – 83,75 %, Škařupa Petr – 45 %, Čaník Tomáš
– 44,59 %, Ježek Miroslav – 37,04 %,
Teprve druhou mistrovskou sezónu má za sebou naše
družstvo mužů „F“. I zde dostávali příležitost další hráči
ze základny našich žáků, aby tak sbírali cenné zkušenosti
v soutěži dospělých. V Regionálním přeboru IV. tř. přitom
obsadili 5 příčku za zisk 41 bodů s bilancí 8 výher, 3 remíz a
11 porážek. Za mužstvo nastupovali tito hráči: Čaník Tomáš
– 88,68 %, Polách Dominik – 57,83 %, Hajdůch Marek – 48,33
% a Adolf Daniel – 28,33 % jako vedoucí družstva.
O světlé okamžiky uplynulé mistrovské sezóny se
postarali naši nadějní žáci, kteří výbornými výkony obhájili
titul „okresního přeborníka“. V Regionálním přeboru žáků
reprezentovali naše barvy 2 žákovské týmy „A“ družstvo
žáků (starší žáci) a „B“ družstvo žáků (talentovaní mladší
žáci). Starší žáci přitom vyhráli suverénně základní část
soutěže, když ani v jednom utkání nenašli přemožitele. Ve
stejném duchu „A“ družstvo pokračovalo i v nadstavbě,
proto zaslouženě opět po roce vystoupili na nejvyšší příčku
a obhájili tím titul „okresního přeborníka“. O cenný triumf
se ziskem 28 bodů postarali: Kučera Martin – 100,00 %
(ovládl bez porážky procentuelní úspěšnost celé soutěže),
kterému výborně sekundovali Čaník Tomáš - 85,71 %,
Polách Dominik – 79,17 %, Mahdal Adam – 64,29 % a Ťank
Minh Tomáš – 33,33 %.
„B“ mužstvo sestavené z talentovaných mladších žáků
zaznamenalo úspěch v podobě postupu do sk. A po základní
části soutěže, kde dohrávali soutěž mezi 6 nelepšími celky.
V konečném hodnocení obsadilo výbornou 5 příčku za
zisk 22 bodů s bilancí 5 výher, 2 remízy a 3 porážky. Za toto
mužstvo žáků nastupovali tito hráči: Zubík David – 62,07 %
, Daněk Kryštof – 55,00 %, Bičan Miroslav – 48,28 %. Do hry
naskočil i nejmladší z nadějných žáčků Kučera Ondřej, jenž
v 9 sehraných utkáních odešel pouze 1x poražen.
V uplynulém ročníku dosáhlo dalšího významného
výsledku družstvo starších žáků ve složení Kučera Ondřej,

Dolněmčanský zpravodaj

Čaník Tomáš a Polách Dominik. Toto družstvo se přes
okresní i přes krajské nominační turnaje (= titul krajských
přeborníků staršího žactva), kde za sebou nechalo oddíly
ze Zlína, Vsetína, Kroměříže, Holešova a další, dostalo až na
závěrečné Mistrovství republiky staršího žactva v Ostravě.
Zde jmenovaní nasbírali hodně cenných zkušeností mezi
republikovou stolnětenisovou elitou a jistě v Ostravě
nezanechali špatný dojem, neboť v republice skončili mezi
10 nejlepšími družstvy starších žáků. Takový výsledek v této
kategorii se v historii našeho oddílu žádné generaci žáků
nepodařil. Proto lze úspěšným reprezentantům pogratulovat
a popřát jim spousty dalších vítězných utkání.
Od října letošního roku bude zahájen další soutěžní ročník
2010/2011, ve kterém bude naši obec opět reprezentovat 6
družstev v mužských kategoriích a 2 žákovská. Cílem našeho
oddílu bude obhajoba postavení našich žáků ve Zlínském
kraji a aby zbylá reprezentující mužstva hrála důstojnou roli
ve svých mistrovských soutěžích. Navíc naše „A“ mužstvo
mužů bude patřit v divizní soutěži k favoritům na postup, o
nějž se jistě pokusí a popere se o návrat do třetí ligy.

Oddíl KST Dolní Němčí děkuje Obci Dolní Němčí a
společnosti KASKO, spol. s r.o. za poskytnutí ﬁnančních
dotací pro uplynulou i budoucí činnost oddílu stolního
tenisu v naší obci. Zároveň děkujeme všem příznivcům
stolního tenisu za projevenou podporu.
za KST Dolní Němčí, Dušan Kubeš

Pozvánka na divadlo

Slovácko
sa súdí
v podání Divadla Brod
10. 10. 2010 v 16.00 hod.
v sále Kulturního zařízení
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ZK-CYKLOSPORT
VLČNOV
- PRODEJ A SERVIS JÍZDNÍCH KOL
- PRODEJ DOPLŇKŮ A NÁHRADNÍCH DÍLŮ
- PRODEJ NOSIČŮ KOL NA TAŽNÉ ZAŘÍZENÍ
KOLA - HORSKÁ
- KROSOVÁ
- SILNIČNÍ
- DĚTSKÁ

ZNAČKY - SUPERIOR
- DEMA
- APACHE aj.

VÝPRODEJ
MODELŮ 2010
NOVINKA:

PRODEJ KOL NA SPLÁTKY
BEZ NAVÝŠENÍ

30% SLEVA

NA TERMOPRÁDLO MOIRA
OTEVÍRACÍ DOBA:
ÚT-PÁ 9:00-11:30
13:00-17:30 SO 9:00-12:00

ZK-CYKLOSPORT

VLČNOV 162, ul. Plesla
(Hlavní cesta - směr Veletiny)
e-mail:zkcyklo@coolnet.cz
www.vlcnov.cz/cyklosport

tel.: 777 044 914
Vydává Obecní úřad Dolní Němčí nákladem 900 výtisků. Registrováno Ministerstvem kultury č. MK ČR E 13136.
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LK print, Nivnická 178, Dolní Němčí, tel.: 572 648 770 • Výroba reklamy • Laser • Velkoformátový
tisk • Razítka
•

16
•

