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Vážení spoluobčané,
právě se nám půlí letošní rok, dětem tak začínají prázdniny  

a nám starším období, kdy se snažíme trochu zvolnit životní 
tempo a užít si zaslouženého volna a odpočinku, abychom 
načerpali síly na zbytek roku.

Je to čas na krátkou rekapitulaci toho,jak jsme pokročili  
v uplynulých třech měsících  v realizaci našich letošních záměrů.

Před dokončením je výběrové řízení na cyklostezku  
do Slavkova a pokud vše proběhlo bez problémů, tak bychom 
mohli začít s pracemi kolem poloviny prázdnin. Proběhl 
také výběr dodavatele stavby chodníku Na Výsluní a nyní 
dokončujeme stavební řízení, stavba proběhne během prázdnin. 
V krátké době zahájíme také práce na rekonstrukci bytových 
jáder v domě čp. 589 v ulici Vinohradská. Co nejdříve započnou 
i práce na opravě garáží ve dvoře obecního úřadu. Nejnověji jsme 
podali žádost o dotaci z Regionálního operačního programu  
na stavbu cyklostezky do Nivnice.

Mnozí z vás už osobně zaregistrovali, že začaly práce  
na pozemkových úpravách. Zkraje podzimu proběhne společné 
jednání všech vlastníků pozemků, kde budete seznámeni s dalším 
postupem prací. 

Uplynulé měsíce byly bohaté i na kulturní a společenské akce, 
o mnohých najdete v tomto čísle informace a bohatou fotogalerii. 
Proto patří velké poděkování všem, kteří se ve svém volném čase 
věnují organizaci těchto akcí a vytváří tak jedinečnou atmosféru 
života v naší obci. Letošní hody s právem obohatili svou účastí 
členové folklorního souboru Česká beseda ze srbského města 
Bela Crkva, kde žije početná česká komunita. Při hodové zábavě  
se pak prezentovali svým folklorním pásmem.

Závěrem vás zvu na připravované akce v následujících 
měsících, pozvánky na ně najdete uvnitř zpravodaje. Přeji vám 
všem krásné počasí, klidné a hlavně ve zdraví prožité letní měsíce.

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 26. schůze Rady obce Dolní Němčí, konané  

dne 23. února 2012 v kanceláři obecního úřadu.

Usnesení č. 26/2012/01
Rada obce Dolní Němčí schvaluje zařazení žádosti Mysliveckého 
sdružení LANKA Dolní Němčí o poskytnutí finančního 
příspěvku na činnost v roce 2012 do seznamu žadatelů.

Usnesení č. 26/2012/02
Rada obce Dolní Němčí neschvaluje poskytnutí finančního 
příspěvku na činnost Českému klubu nedoslýchavých HELP, 
Mariánské nám. 2187, 688 01 Uherský Brod.

Usnesení č. 26/2012/03
Rada obce Dolní Němčí schvaluje zařazení žádosti Mužského 
pěveckého sboru Dolněmčané o finanční příspěvek na činnost 
v roce 2012 do seznamu žadatelů.

Usnesení č. 26/2012/04
Rada obce Dolní Němčí schvaluje zařazení žádosti Základní 
organizace chovatelů poštovních holubů o finanční příspěvek 
na činnost v roce 2012 do seznamu žadatelů.

Usnesení č. 26/2012/05
Rada obce Dolní Němčí schvaluje zařazení žádosti Českého 
zahrádkářského svazu Dolní Němčí o finanční příspěvek  
na činnost v roce 2012 do seznamu žadatelů.

Usnesení č. 26/2012/06
Rada obce Dolní Němčí schvaluje zařazení žádosti sdružení 
Nedoslýchaví Slovácka, Mašovy 275, Uherský Ostroh o finanční 
příspěvek na činnost v roce 2012 do seznamu žadatelů.

Usnesení č. 26/2012/07
Rada obce Dolní Němčí schvaluje zařazení žádosti Klubu 
stolního tenisu Dolní Němčí o finanční příspěvek na činnost 
v roce 2012 do seznamu žadatelů.

Usnesení č. 26/2012/08
Rada obce Dolní Němčí schvaluje zařazení žádosti M. M., 
Dolní Němčí, o pronájem obecního bytu do seznamu žadatelů.

Usnesení č. 26/2012/09
Rada obce Dolní Němčí schvaluje pronájem kulturního 
domu Sboru dobrovolných hasičů Dolní Němčí k  pořádání 
Velikonoční zábavy v neděli 8.4.2012. Podmínkou je zajištění 
dostatečné pořadatelské služby v kulturním domě a jeho okolí, 
aby nedošlo k jeho poškození.

Usnesení č. 26/2012/10
Rada obce Dolní Němčí schvaluje pronájem kulturního 
domu k  pořádání koncertu ROBfest k  uctění památky pana 
Roberta Tinky dne 14. dubna 2012 za částku 100,- Kč. Sleva 
na ubytování členů kapely Alkehol v penzionu Rozkvět bude 
činit 50% skutečných nákladů za ubytování. Žadatel zajistí 
dostatečnou pořadatelskou službu, aby nedošlo k  poškození 
kulturního domu a jeho okolí návštěvníky koncertu.  

Před konáním koncertu požadujeme seznámení se s přijatými 
opatřeními.

Usnesení č. 26/2012/11
Rada obce Dolní Němčí schvaluje uzavření Smlouvy  o výpůjčce 
části obecního pozemku parcelní číslo 1285/1 v katastrálním 
území Dolní Němčí, který leží před rodinným domem  
č.p. 262 v ul. Hlucká, panu M. S., Dolní Němčí, k vybudování 
parkovacího stání.

Usnesení č. 26/2012/12
Rada obce Dolní Němčí doporučuje Zastupitelstvu obce 
Dolní Němčí schválit prodej části obecního pozemku parcelní 
číslo 1938/6 v  katastrálním území Dolní Němčí, po dodání 
geometrického plánu pro rozdělení pozemku žadatelem, 
za cenu 50,- Kč/m2, p. E.M., Dolní Němčí. Kupující uhradí 
náklady za vklad do katastru nemovitostí a náklady spojené 
s vypracováním kupní smlouvy advokátní kanceláří.

Usnesení č. 26/2012/16
Rada obce Dolní Němčí pověřuje starostu a místostarostu 
obce k zajištění podkladů pro vyhlášení a průběh konkurzu na 
funkci ředitele/ky ZŠ a ZUŠ v Dolním Němčí a MŠ v Dolním 
Němčí do příští schůze rady obce.

Usnesení č. 26/2012/18
Rada obce Dolní Němčí schvaluje platový výměr ředitelce 
Mateřské školy v Dolním Němčí.

Usnesení č. 26/2012/21
Rada obce Dolní Němčí pověřuje starostu a místostarostu obce 
zajistit vypracování projektové dokumentace na rekonstrukci 
bytových jader, rozvodů vody a elektrické energie, výměnu 
zařizovacích předmětů v  koupelnách a na WC a výměnu 
podlahových krytin v  bytových domech č.p. 656 a 589 v   
ul. Vinohradská.

Usnesení č. 26/2012/23
Rada obce Dolní Němčí schvaluje Smlouvu o podmínkách  
a právu provést stavbu č. 26/22/12 mezi Obcí Dolní Němčí  
a Ředitelstvím silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace, 
Zlín, která se týká stavby„Cyklistická stezka Slavkov–Dolní 
Němčí–Nivnice, úsek SO03 a SO 04“.

Usnesení č. 26/2012/26
Rada obce Dolní Němčí schvaluje rozdělení nákladů  
na výměnu výplní otvorů na budově víceúčelového zařízení  
č.p. 15 v ul. Hlucká následujícím způsobem:
- Výrobna vdolečků, 
   paní Lenka Matějíčková  28.171,- Kč vč. DPH
- Restaurace a kavárna Na Mlýně, 
   paní Veronika Ježková  58.530,- Kč vč. DPH
- Obec Dolní Němčí  94.379,- Kč vč. DPH

Usnesení č. 26/2012/27
Rada obce Dolní Němčí schvaluje cenovou nabídku  
Ing. Jaroslava Kunčíka  ve výši 42.000,- Kč včetně 20% DPH  
za vypracování projektové dokumentace na akci „Oprava 
místní komunikace v ul. Polní“.

Usnesení č. 26/2012/28
Rada obce Dolní Němčí schvaluje částku 60,- Kč za jednu 
knihu v rámci meziknihovní  výpůjční služby.
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Usnesení č. 26/2012/30
Rada obce Dolní Němčí schvaluje podrobný rozpis rozpočtu 
obce Dolní Němčí na rok 2012 dle přílohy tohoto usnesení.

Usnesení
z 27. schůze Rady obce Dolní Němčí, konané  

dne 15. března 2012 v kanceláři obecního úřadu.

Usnesení č. 27/2012/01
Rada obce Dolní Němčí schvaluje zařazení žádosti ženského 
pěveckého sboru Tetičky z Dolněmčí,  o poskytnutí finančního 
příspěvku na činnost v  roce 2012 ve výši 15.000,- Kč,  
do seznamu žadatelů.

Usnesení č. 27/2012/02
Rada obce Dolní Němčí schvaluje ZO ČZS Dolní Němčí 
výpůjčku přísálí kulturního domu na neděli 1. dubna za účelem 
uspořádání Velikonoční výstavy a výpůjčku kulturního domu 
na neděli 13. května k uspořádání degustace vína a na sobotu 
19. května k pořádání  Koštu vín.

Usnesení č. 27/2012/03
Rada obce Dolní Němčí schvaluje zařazení žádosti Občanského 
sdružení národopisný krúžek Dolněmčan, o poskytnutí 
finančního příspěvku na činnost v roce 2012 ve výši 60.000,- 
Kč, do seznamu žadatelů.

Usnesení č. 27/2012/04
Rada obce Dolní Němčí schvaluje zařazení žádosti Zbyška 
Karafiáta, Mírová č.p. 763, Dolní Němčí, o  poskytnutí 
finančního příspěvku na činnost příspěvkové organizace 
ORNIX v roce 2012 ve výši 10.000,- Kč, do seznamu žadatelů.

Usnesení č. 27/2012/05
Rada obce Dolní Němčí schvaluje Smlouvu o možnosti provést 
stavbu na cizím pozemku s manžely P. a Š. S.,  Dolní Němčí, 
jejímž předmětem  je povolení provést plynovodní přípojku po 
obecním pozemku do  rodinného domu č.p. 324.

Usnesení č. 27/2012/06
Rada obce Dolní Němčí rozhodla nevyhovět žádosti společnosti 
Suhox, s.r.o., Bašty 416/8, 602 00 Brno,  o odkoupení nebo 
dlouhodobý pronájem nevyužívaných obecních pozemků pro 
výsadbu porostů energetických dřevin.

Usnesení č. 27/2012/08
Rada obce Dolní Němčí schvaluje pronájem kulturního domu 
Římskokatolické farnosti Dolní Němčí, Kostelní č.p. 34, Dolní 
Němčí, na sobotu 19. ledna 2013 k pořádání VI. Farního plesu.

Usnesení č. 27/2012/09
Rada obce Dolní Němčí schvaluje pronájem kulturního domu  
Římskokatolické farnosti Dolní Němčí, Kostelní 34, Dolní 
Němčí k pořádání Posezení u cimbálu v neděli 23. září 2012.

Usnesení č. 27/2012/10
Rada obce Dolní Němčí schvaluje zařazení žádosti dechové 
hudby Dolněmčanka, na nákup notového materiálu a opravu 
hudebních nástrojů v roce 2012 ve výši 10.000,- Kč, do seznamu 
žadatelů.

Usnesení č. 27/2012/11
Rada obce Dolní Němčí rozhodla vyvěsit záměr na prodej části 
obecního pozemku parcelní číslo 1258/129 v  katastrálním 
území Dolní Němčí.

Usnesení č. 27/2012/12
Rada obce Dolní Němčí schvaluje zařazení žádosti Českého 
svazu včelařů, o.s., ZO Nivnice,  o poskytnutí finančního 
příspěvku na činnost v roce 2012, do seznamu žadatelů.

Usnesení č. 27/2012/14
Rada obce Dolní Němčí rozhodla nevyhovět žádosti Asociaci 
rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v  ČR, klub 
„RADOST“, o.s., Wolkerova 22, 796 01 Prostějov,  o příspěvek 
na činnost v roce 2012.

Usnesení č. 27/2012/15
Rada obce Dolní Němčí schvaluje zařazení žádosti Centra 
služeb postiženým Zlín, obecně prospěšná společnost Ergo 
Uherské Hradiště, o finanční příspěvek na činnost služeb 
sociální rehabilitace Ergo Uherské Hradiště v roce 2012. 

Usnesení č. 27/2012/17
Rada obce Dolní Němčí schvaluje uspořádání Vánočního 
koncertu s dechovou hudbou Vacenovjáci za nabídnutou cenu 
19.000,- Kč včetně DPH.

Usnesení č. 27/2012/18
Rada obce Dolní Němčí schvaluje Výroční zpráva o poskytování 
informací podle zákona č. 106/199 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím za rok 2011.

Usnesení č. 27/2012/19
Rada obce Dolní Němčí schvaluje Dodatek č. 6 ke Smlouvě  
č. PK 18/2002 o nájmu vodohospodářského zařízení a zajištění 
jeho provozu se společností Slovácké vodárny a kanalizace, a.s., 
Za Olšávkou 290, 686 36 Uherské Hradiště.

Usnesení č. 27/2012/22
Rada obce Dolní Němčí doporučuje Zastupitelstvu obce 
Dolní Němčí schválit převedení hospodářského výsledku MŠ  
D. Němčí za rok 2011 ve výši 17.831,- Kč do rezervního fondu.

Usnesení č. 27/2012/25
Rada obce Dolní Němčí doporučuje Zastupitelstvu obce 
Dolní Němčí schválit Závěrečný účet obce za rok 2011, jehož 
součástí je  Zpráva č. 307/2011/KŘ o výsledku přezkoumání 
hospodaření obce Dolní Němčí za rok 2011 se závěrem: bez 
výhrad
C II. Při přezkoumávání hospodaření obce Dolní Němčí za rok 
2011 byly zjištěny chyby a nedostatky, které nemají závažnost 
nedostatků uvedených pod. písm. c) (§ 10 odst. 3 písm. b) 
zákona č. 420/2004 Sb.).
C III. Nebyla zjištěna rizika dle § 10 odst. 4 písm. a) zákona  
č. 420/2004 Sb.
C IV. Při přezkoumání hospodaření obce Dolní Němčí za rok 
2011 byly zjištěny dle § 10 odst. 4 písm. b) následující ukazatele:
podíl pohledávek na rozpočtu územního celku 3,03 %
podíl závazků na rozpočtu územního celku 25,89 %
podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního 
celku 0 %.
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Usnesení č. 27/2012/26
Rada obce Dolní Němčí schvaluje za vytvoření nových 
webových stránek obce  firmě  KVARK AG, s.r.o.,  Nivnická 47, 
Dolní Němčí, částku 20.000,- Kč+DPH.

Usnesení č. 27/2012/27
Rada obce Dolní Němčí schvaluje finanční příspěvky  
na činnost neziskových a příspěvkových organizací v roce 2012 
dle přílohy tohoto usnesení.

Usnesení č. 27/2012/28
Rada obce Dolní Němčí schvaluje Dodatek smlouvy o výpůjčce 
Domu s chráněnými byty v Dolním Němčí s Oblastní charitou 
Uherský Brod od 1.ledna 2012 do 31. prosince 2016.

Usnesení č. 27/2012/29
Rada obce Dolní Němčí schvaluje Dodatek smlouvy  
o poskytování sociálních služeb v  Domě s  chráněnými byty 
v Dolním Němčí s Oblastní charitou Uh. Brod od 1. ledna 2012 
do 31. prosince 2016.

Usnesení č. 27/2012/30a
Rada obce Dolní Němčí schvaluje vyhlášení konkurzu  
na pracovní místo ředitele/ředitelky Základní školy a Základní 
umělecké školy, Dolní Němčí, okres Uherské Hradiště  
a pověřuje starostu a místostarostu oznámit vyhlášení 
konkurzu v  souladu s  vyhláškou MŠMT ČR č. 54/2005 Sb.,  
o náležitostech konkurzního řízení a konkurzních komisích.

Usnesení č. 27/2012/31
Rada obce Dolní Němčí schvaluje platový výměr řediteli ZŠ  
a ZUŠ v Dolním Němčí.

Usnesení č. 27/2012/32
Rada obce doporučuje Zastupitelstvu obce Dolní Němčí 
schválit Plán rozvoje obce Dolní Němčí do roku 2015  
dle přílohy tohoto usnesení.

Usnesení č. 27/2012/33
Rada obce Dolní Němčí doporučuje Zastupitelstvu obce Dolní 
Němčí schválit přidělení části hospodářského výsledku ZŠ  
a ZUŠ Dolní Němčí ve výši 250.000,- Kč do rezervního fondu  
a zbývající částku ve výši 14.415,59 Kč do fondu odměn.

Usnesení č. 27/2012/34
Rada obce Dolní Němčí schvaluje ZŠ a ZUŠ Dolní Němčí 
čerpání finančních prostředků z  investičního fondu školy  
na nákup elektrického kotle do školní kuchyně a pianina  
do ZUŠ do výše 210.000,- Kč.

Usnesení č. 27/2012/35
Rada obce Dolní Němčí doporučuje Zastupitelstvu obce Dolní 
Němčí schválit program 8. zasedání Zastupitelstva obce Dolní 
Němčí, dle přílohy tohoto usnesení.

Usnesení č. 27/2012/36
Rada obce schvaluje cenovou nabídku společnosti NIAGA s.r.o, 
Hlucká 889, 687 62 Dolní Němčí, ve výši 56.330,- Kč, včetně 
DPH na opravu ohradní zdi po demolici objektu staré školy  
a opravu a nátěr ohradní zdi farské zahrady ze strany původní 
zastávky ČSAD.

Usnesení č. 27/2012/38a
Rada obce Dolní Němčí doporučuje   Zastupitelstvu obce Dolní 
Němčí schválit podání žádosti o členství obce Dolní Němčí  
do MAS Východní Slovácko, občanské sdružení, se sídlem Suchá 
Loz č. 72, PSČ 687 53, IČ: 27015777 a pověřit starostu obce  
Ing. Františka Hajdůcha zastupováním obce Dolní Němčí 
v tomto sdružení.

Usnesení č. 27/2012/38b
Rada obce Dolní Němčí doporučuje Zastupitelstvu obce 
Dolní Němčí schválit zařazení obce Dolní Němčí do územní 
působnosti MAS Východní Slovácko, občanské sdružení,  
se sídlem Suchá Loz č. 72, PSČ 687 53, IČ: 27015777 a potvrdit, 
že se seznámilo se Strategickým plánem Leader 2007 – 2013 
Východní Slovácko – Region budoucnosti.

Usnesení
z 28. schůze Rady obce Dolní Němčí, konané ve čtvrtek  
5. dubna 2012 v 16:00 hod. v kanceláři obecního úřadu.

Usnesení č. 28/2012/01
Rada obce Dolní Němčí schvaluje zařazení žádosti p.D. H., 
Dolní Němčí, do seznamu žadatelů.

Usnesení č. 28/2012/02
Rada obce Dolní Němčí schvaluje zařazení žádosti pana S. K., 
Uherský Brod - Těšov, do seznamu žadatelů.

Usnesení č. 28/2012/03
Rada obce Dolní Němčí schvaluje mužskému pěveckému 
sboru „Dolněmčané“ výpůjčku kulturního domu k  pořádání 
III. ročníku Předhodového zpívání v pátek 27. dubna 2012.

Usnesení č. 28/2012/04
Rada obce Dolní Němčí schvaluje ukončení nájmu bytu č. 1  
v bytovém domě č.p. 589 v  ul. Vinohradská s  paní E. K., 
dohodou ke dni 1. dubna 2012.

Usnesení č. 28/2012/05
Rada obce Dolní Němčí schvaluje zařazení žádosti paní  
R. H. Uherský Brod, do seznamu žadatelů.

Usnesení č. 28/2012/06
Rada obce Dolní Němčí schvaluje pronájem bytu č. 5 v bytovém 
domě č.p. 589 v ul. Vinohradská, p. T. Z., bytem Dolní Němčí.

Usnesení č. 28/2012/07
Rada obce Dolní Němčí rozhodla nevyhovět žádosti pana P.Š 
o pronájem kulturního domu k pořádání předhodové zábavy 
v pátek 4. května 2012.

Usnesení č. 28/2012/08
Radaobce Dolní Němčí rozhodla nevyhovět žádosti paní H. B., 
Boršice u Blatnice o pronájem obecního bytu.

Usnesení č. 28/2012/09
Rada obce Dolní Němčí schvaluje pronájem kulturního domu 
paní V. J., Dolní Němčí, k pořádání předhodové zábavy v pátek 
4. května 2012. 

Usnesení č. 28/2012/13
Rada obce Dolní Němčí schvaluje cenovou nabídku společnosti 
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DN Group stav s.r.o., Biskupský dvůr 2095/8, 110 00 Praha 1, 
ve výši 143.390,- Kč, včetně DPH na realizaci akce „Zpevněná 
plocha ve dvoře restaurace Rozkvět a úprava fasády restaurace 
Rozkvět ve dvorní části“.

Usnesení č. 28/2012/15
Rada obce Dolní Němčí jmenuje konkurzní komisi pro 
konkurz na pracovní místo ředitele/ředitelky Základní školy  
a Základní umělecké školy, Dolní Němčí, okres Uherské 
Hradiště v následujícím složení:
Předseda komise: Mgr. Marie Bukvicová
Ostatní členové:
Ing. Dušan Kubeš – za zřizovatele
Mgr. Dalibor Blecha – za Krajský úřad Zlínského kraje
PaedDr. Ludvík Zimčík – odborník v  oblasti státní správy, 
organizace a řízení ve školství 
Mgr. L’ubica Ježková – pedagogický pracovník  ZŠ a ZUŠ D.N.
Mgr. Petr Švrček – inspektor ČŠI Zlínský inspektorát
Leoš Minks – člen Školské rady při ZŠ a ZUŠ Dolní Němčí 
Tajemníkem komise jmenuje Janu Kadlčkovou, pracovnici OÚ.

Usnesení č. 28/2012/16
Rada obce Dolní Němčí schvaluje „Výzvu k podání nabídky“ a 
„Zadávací podmínky pro veřejnou zakázku malého rozsahu“  
na stavbu „Výstavba chodníku Na Výsluní v  Dolním Němčí“ 
a  pověřuje starostu obce vypsat výběrové řízení a v  jeho 
rámci oslovit následující stavební firmy: SVS-CORRECT s.r.o., 
Bílovice 513, DN Group stav s.r.o., Biskupský dvůr 2095/8, 110 
00 Praha 1 a NIAGA s.r.o., Hlucká 889, Dolní Němčí. 

Usnesení č. 28/2012/17
Rada obce Dolní Němčí pověřuje starostu obce zveřejnit 
„Předběžné oznámení“ na akci „Cyklistická stezka Slavkov – 
Dolní Němčí – Nivnice, k.ú. Dolní Němčí, úsek SO 01,SO 03 
a SO 04“ v souladu se Zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných 
zakázkách, ve znění pozdějších novel. 

Usnesení
z 29. schůze Rady obce Dolní Němčí, konané dne  

26. dubna 2012 v 16.00 hod. v kanceláři obecního úřadu.

Usnesení č. 29/2012/01
Rada obce Dolní Němčí schvaluje pronájem kulturního domu 
k pořádání plesu SRPŠ při ZŠ a ZUŠ v Dolním Němčí v sobotu 
12. ledna 2013v rozsahu podané žádosti.

Usnesení č. 29/2012/06
Rada obce Dolní Němčí schvaluje pronájem obecního bytu 
č. 1 v bytovém domě č.p. 589 v ul. Vinohradská paní M. M., 
Dolní Němčí, s platností od 1. června 2012 do 30. června 2014. 
Nájemce je povinen před podpisem nájemní smlouvy složit 
jistinu ve výši tří měsíčních nájmů za byt a energie, která bude 
sloužit k  úhradě neplacených nájmů do doby vystěhování 
nájemníka z bytu.

Usnesení č. 29/2012/08
Rada obce Dolní Němčí doporučuje Zastupitelstvu obce Dolní 
Němčí schválit Smlouvu o zřízení práva odpovídající věcnému 
břemenu se společností E.ON Distribuce, a.s.,České Budějovice, 
spočívající ve zřízení a provozování nové  distribuční soustavy 
na zatížených nemovitostech parcelních čísel 1257/1, 2281/1, 

2281/2 a 2375 v  k.ú. Dolní Němčí, sestávající se z  umístění 
nového vedení NN a osazení skříní a sloupu.

Usnesení č. 29/2012/09
Rada obce Dolní Němčí schvaluje výsledek inventarizace obce 
a vyřazení navrženého  majetku obce Dolní Němčí likvidační 
komisí.

Usnesení č. 29/2012/13
Rada obce Dolní Němčí schvaluje pronájem budovy restaurace 
Rozkvět, Hlucká č.p. 107, Dolní Němčí, nacházející se na 
pozemku zastavěná plocha a nádvoří parcelní číslo 713  
v katastrálním území Dolní Němčí, paní Petře Tibenské,  
tř. Maršála Malinovského 937, 686 01 Uherské Hradiště, 
sjednaný na dobu od 1. července 2012 do 30. června 2017.

Usnesení č. 29/2012/14
Rada obce Dolní Němčí schvaluje podmínky zadávací 
dokumentace na akci „Cyklistická stezka Slavkov – Dolní 
Němčí – Nivnice, k.ú. Dolní Němčí, úsek SO03 a SO04“  
a složení komise pro výběr uchazečů ve složení Ing. František 
Hajdůch, Ing. Miroslav Kadlček a Jaroslav Hanák.

Usnesení
ze 30. schůze Rady obce Dolní Němčí, konané ve čtvrtek  
17. května 2012 v 16:00 hod. v kanceláři obecního úřadu.

Usnesení č. 30/2012/02
Rada obce Dolní Němčí schvaluje zařazení žádosti pana J. J., 
Uherský Brod, do seznamu žadatelů o pronájem bytu v DCHB.

Usnesení č. 30/2012/03
Rada obce Dolní Němčí povoluje provoz pouťových atrakcí 
pana Otmara Kiliána, Mikulášovo nám. 2, 625 00 Brno,  
na hodech v roce 2013.

Usnesení č. 30/2012/04
Rada obce Dolní Němčí povoluje provoz pouťových atrakcí 
pana Michala Kadlčíka, 664 61 Rajhradice 209, na hodech 
v roce 2013.

Usnesení č. 30/2012/05
Rada obce Dolní Němčí schvaluje pronájem bytu č. 4 v půdní 
vestavbě ZŠ a ZUŠ v Dolním Němčí, Školní č.p. 606 paní K. S., 
na období od 1. června 2012 do 31. května 2014. Při podpisu 
nájemní smlouvy uhradí nájemkyně finanční jistinu ve výši 
nájemného za 3 měsíce a zálohu za energie za stejné období.

Usnesení č. 30/2012/06
Rada obce Dolní Němčí schvaluje pronájem bytu č. 5 v půdní 
vestavbě ZŠ a ZUŠ v  Dolním Němčí, Školní č.p. 606 paní  
J. P., bytem Školní č.p. 606 na období od 1. června 2012  
do 31. května 2014. Při podpisu nájemní smlouvy uhradí 
nájemkyně finanční jistinu ve výši nájemného za 3 měsíce  
a zálohu za energie za stejné období.

Usnesení č. 30/2012/07
Rada obce Dolní Němčí schvaluje cenovou nabídku ve výši 
21.600,- Kč, včetně DPH Ing. Ladislavu Alsterovi – Projekční 
kancelář A – S, Holešov, za vypracování investičního záměru 
na akci „Dolní Němčí – Nivnice Cyklostezka na k.ú. Dolní 
Němčí, Vlčnov“.
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Usnesení č. 30/2012/08
Rada obce Dolní Němčí schvaluje cenovou nabídku  
ve výši 46.800,- Kč, včetně DPH za vypracování projektové 
dokumentace pro provedení stavby „ČOV Dolní Němčí – 
terciální čištění“ společnosti Centroprojekt a.s., Štefánikova 
167, 760 30 Zlín.

Usnesení č. 30/2012/09
Rada obce Dolní Němčí schvaluje za  vítěze  výběrového 
řízení   na stavbu „Výstavba chodníku Na Výsluní v  Dolním 
Němčí“, společnost KARTUSEK – EKOSTAV s.r.o., se sídlem 
Velehradská 1905, 686 03 Staré Město s  cenovou nabídkou 
387.498,- Kč bez DPH.

Usnesení č. 30/2012/10
Rada obce Dolní Němčí doporučuje Zastupitelstvu obce Dolní 
Němčí schválit Směrnici č. 01/2012 ve věci zadávání veřejných 
zakázek malého rozsahu dle zákona o veřejných zakázkách.

Usnesení č. 30/2012/11
Rada obce Dolní Němčí doporučuje Zastupitelstvu obce Dolní 
Němčí zrušit část Usnesení č. 4 Zastupitelstva obce Dolní Němčí 
ze dne 12.2.2007 v  odst. , písm. h) s  textem: „Zastupitelstvo 
obce schvaluje Směrný předpis obce pro zadávání veřejných 
zakázek malého rozsahu v souladu se zákonem č. 137/2006 sb., 
o veřejných zakázkách dle přílohy tohoto usnesení“.

Usnesení č. 30/2012/12
Rada obce Dolní Němčí doporučuje Zastupitelstvu obce Dolní 
Němčí schválit následující program 9. zasedání Zastupitelstva 
obce Dolní Němčí, které se bude konat v  pondělí 28. května 
v přísálí kulturního domu:
Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele.
Schválení programu zasedání.
Zpráva ze schůzí rady obce.
Smlouva o zřízení práva odpovídající věcnému břemenu  
se společností E.ON a.s.
Směrnice ve věci zadávání zakázek malého rozsahu dle zákona 
o veřejných zakázkách.
Smlouva o spolupráci při realizaci integrovaného projektu 
s  názvem „Cyklostezka Nivnice – Dolní Němčí – Slavkov“ 
s obcemi Nivnice a Slavkov.
Diskuse.

Usnesení č. 30/2012/13
Rada obce Dolní Němčí schvaluje cenovou nabídku ve 
výši 67.000,- Kč, kterou předložila MAS VÝCHODNÍ 
SLOVÁCKO, se sídlem Sochá Loz č. 72, 687 53 Suchá Loz, 
za účelem zpracování integrovaného projektu „Cyklostezka 
Nivnice – Dolní Němčí – Slavkov“ do 31. výzvy ROP NUTS 
II SM a vypracování žádosti o dotaci v  systému Benefit 7 do 
Regionálního operačního programu ČR, NUTS II Střední 
Morava, Prioritní osa 1 Doprava, 1.3. Bezmotorová doprava  
na individuální projektové záměry „Cyklostezka Nivnice – 
Dolní Němčí – Slavkov“.

Usnesení č. 30/2012/14
Rada obce Dolní Němčí doporučuje Zastupitelstvu obce 
Dolní Němčí schválit Smlouvu o spolupráci při realizaci 
integrovaného projektu s  názvem „Cyklostezka Nivnice – 
Dolní Němčí – Slavkov“ s obcemi Nivnice a Slavkov.

Usnesení č. 30/2012/15
Rada obce Dolní Němčí schvaluje cenové nabídky  
Ing. Antonína Kolíska, projektování staveb, Kostelní č.p. 41, 
Dolní Němčí, na vypracování projektových dokumentací na 
stavby „Rekonstrukce bytového jádra bytového domu č.p. 589“ 
ve výši 23.000,- Kč, „Rekonstrukce střechy objektu dílen OÚ 
Dolní Němčí a plynofikace dílen, včetně plynovodní přípojky“ 
ve výši 22.500,- Kč, „Vestavba komínového tělesa v hospůdce 
Muzea Na Mlýně č.p. 105“ ve výši 18.000,- Kč a „Kolaudace 
objektu garáží TJ Dolní Němčí“ ve výši 10.000,- Kč.

Usnesení č. 30/2012/16
Rada obce Dolní Němčí schvaluje přerušení provozu v Mateřské 
škole v Dolním Němčí v době od 16.7. do 10.8.2012.

Usnesení
z 31. schůze Rady obce Dolní Němčí, konané dne  

30. května 2012 v 16:00 hod. v kanceláři obecního úřadu.

Usnesení č. 31/201/01
Rada obce Dolní Němčí schvaluje písemnou výzvu k  podání 
nabídek na veřejnou zakázku „Rekonstrukce bytových jader 
domu č.p. 589“ v Dolním Němčí a oslovení následujících firem 
k podání nabídek v souladu se Směrnicí č. 1/2012 obce Dolní 
Němčí:
NIAGA s.r.o., Hlucká č.p. 889, 687 62 Dolní Němčí
EKO – UH s.r.o., Velehradská 1905, 686 03 Staré Město
DN Group stav s.r.o., Biskupský dvůr 2095/8, 110 00 Praha 1

Ing. Miroslav Kadlček, místostarosta
Ing. František Hajdůch, starosta

Slavnost 1. svatého přijímání
Setkat se s  pravým Bohem je možné různými způsoby.  

Ve společné i osobní modlitbě, při četbě Písma, ve společenství 
dobrých lidí, ve svých myšlenkách či ve svém srdci. Pro 
katolické křesťany mezi mimořádně intenzivní setkání 
patří přijetí Božího Syna, Ježíše Krista, ve svatém přijímání. 
Věříme totiž, že při každé mši svaté se děje stejný zázrak jako  
ve večeřadle, kdy Ježíš - naposledy před svou obětí za nás na 
kříži - jedl se svými učedníky. Tehdy totiž vzal chléb a víno 
a řekl, že je to jeho Tělo a Krev a vyzval učedníky, aby tento 

P O Z V Á N K A
na připravované akce u nás a v okolí:

21.7. 2012 –  Pečení chleba na Muzeu
22.7. 2012 –  Pouť ke sv. Anně
28.7. 2012 – Červencová noc - myslivecká chata
29.7. 2012 –  Setkání Čechů a Slováků 
 na Velké Javořině
  1.9. 2012 –  Vaření trnek na Muzeu
  8.9. 2012 –  Slovácké slavnosti vína a otevřených 
 památek - Uherské Hradiště
23.9. 2012 –  Posezení  u cimbálu – KD
 hraje Varmužova cimbálová muzika 
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„mimořádný“ pokrm a nápoj přijali a činili toto proměnění 
na jeho památku stále. Proto církev slaví mši svatou. Proto 
s  jistotou věří, že Bůh znovu činí tento jedinečný zázrak 
proměnění. 

A proto věřící s důvěrou přijímají samotného Ježíše Krista ve 
svátostné podobě chleba. Každé přijetí Boha ve svatém přijímání 
je velká událost. Ale první přijetí Krista je také velká slavnost, 
kterou si lidé odedávna připomínali slavnostním vyzdobením 
kostela i okolí, slavnostním oblečením (zde u nás to byl a stále 
je lidový kroj) i slavnostní bohoslužbou. A proto jednou za rok 
farníci slaví tuto krásnou slavnost s dětmi, které se celý rok ve 
svých rodinách a v  hodinách náboženství připravují na tuto 
chvíli. Není to slavnost jen těch dětí (letos jich bylo 17) a jejich 
rodin, ale také celé farnosti a obce. Vždyť i vám všem občanům 
nazdobené kříže, které jsou v obci, připomínaly, že se něco děje 
a v  tomto krátkém příspěvku jsem se vám pokusil vysvětlit, 
co se vlastně děje. Možná to nevěřícím občanům celé připadá 
neuvěřitelné. Ano, bez Boha je to neuvěřitelné a nemožné, ale 
u Boha není nic nemožného. A proto ten, kdo vnímá Boha ve 
svém životě, s  vírou a velkou vděčností přijímá tento zázrak. 
Vždyť ve svatém přijímání se setkáváme se samotným Bohem, 
Ježíšem Kristem. 

I letos byla pro mne tato slavnost v  neděli 3. června 2012 
velkou radostí. Dětem začíná „velké dobrodružství“ s Ježíšem. 
Jsou zváni k tomu, aby ho často přijímali a tak se s ním setkávali. 
Já se dál chci za tyto děti modlit a jako kněz jim pomáhat na 
cestě životem za Bohem. I rodičům je nadále svěřen úkol děti 
provázet i v  té duchovní rovině života. A právě rodičům teď 
předávám slovo

P. Petr Hofírek

Každým rokem probíhá v naší obci slavnost přijetí prvního 
svatého přijímání a každý rok je to moc velká sláva a krása. I 
tento rok jsme chtěli, my rodiče, našim dětem tento nevšední 
zážitek připravit tak, aby na svoje 1. svaté přijímání děti 
nezapomněly. Moc nás překvapila všechna ta starost kolem 
přípravy. Ale nebyla to jen starost, ale hlavně velká radost. 
Při společném setkávání jsme se spřátelili a v  neděli při této 
slavnosti jsme v srdci cítili blízkou přítomnost Boží, jeho radost 
a lásku. Naše děti byly šťastné, v  jejich očích zářilo světýlko 
radosti a v úsměvu jsme viděli přesladké „Děkuji“.  

Jedním dnem to všechno nekončí, ale pouze začíná. Mnohé 
děti spontánně přiznaly, že je jim líto, že je to jen jedenkrát 
v životě. Slavnost prvního svatého přijímání je sice jen jedna, 
ale setkávat se s  Ježíšem je potřeba stále. Na nás rodičích je, 
abychom děti vedli životem s Bohem dál ke svátosti biřmování 
a později snad i manželství. Abychom při nich stáli a milovali 
je. Protože láska je nejkratší cesta k Bohu. 

Rodiče dětí
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Chovatelé poštovních holubů
Není to tak dlouho, co jsme ukončili úspěšně závodní  

a výstavní sezónu roku 2011. Tato uplynulá sezóna roku 2011 
byla pro naše členy a chovatele základní organizace poštovních 
holubů velmi úspěšná jak v umístění  v pásmu 3, do kterého 
patří naše ZO CHPH, tak v  oblastním sdružení chovatelů 
poštovních holubů Uherské Hradiště a také na oblastní výstavě, 
celostátní výstavě v Lysé nad Labem a středoevropské výstavě 
v Budapešti v Maďarsku.

Naši členové ZO CHPH pokračují i v  letošní závodní 
sezóně úspěšně a navazují na předchozí úspěšné ročníky.  
Po 6 odletěných závodech je KADLČEK Jaroslav v  pásmu 3,  
do kterého patří naše ZO CHPH, na 3. místě ze 75 chovatelů  
a v celém oblastním sdružení, které má 220 chovatelů na 
6. místě. Dále KADLČEK Josef v  pásmu 3 je na 5.místě  
a v oblastním sdružení je na 7.místě. Náš mladý chovatel do 18 
let KADLČEK Filip je v kategorii ročních holubů na pěkném 
8.místě z 220 chovatelů a KADLČEK Jaroslav na 12.místě.

Tak to by bylo v kostce z naší závodní činnosti ZO CHPH 
Dolní Němčí.

Jaroslav Kadlček

Vypouštění našich holubů ze závodů 
Brandenburg a Rottendorf z Německa

Z činnosti 
MS LANKA Dolní Němčí

Myslivecké sdružení uspořádalo v  měsíci květnu střelby 
z  malorážky na uznané malorážkové střelnici v  areálu 
myslivecké chaty. Na těchto střelbách nejde ani tak o vítěze, 
kterým se stal p. Kadlček Z, ale především o zábavu a hlavně 
o bezpečné zacházení a nácvik se zbraní. Střelby proběhly 
ve velmi dobré pohodě všech zúčastněných členů MS. Naše 
sdružení rovněž připravuje na měsíc srpen tyto střelby jak pro 
myslivce, tak i pro spoluobčany naší obce.     V  letošním roce 
byla v  areálu opravena voliéra pro odchov bažantů, která 
bude sloužit jak pro zazvěřování naší honitby bažantí zvěří, 
tak hlavně pro odchov dospělé bažantí zvěře na výcvik ohařů, 
kterých naší členové mají ve vlastnictví celkem pět. Členové 
MS se velmi intenzivně zabývají mysliveckou kynologií, kde  
v rámci okresu patříme mezi špičky, o čemž svědčí i fakt, že  se 
u nás pořádají kynologické akce téměř každý rok. Ne nadarmo 
bylo naše MS vyzdviženo i na okresním sněmu v Uh. Brodě. 

Letos se u nás budou konat všestranné zkoušky ohařů a 
to 25 až 26. 8. 2012. Tyto zkoušky budou generálkou na rok 
2013, kdy se u nás uskuteční memoriál Richarda Knolla, což je 
nejvyšší národní soutěž ohařů. Pořádání této akce je prestižní 
záležitostí nabízející možnost ukázat schopnosti a dovednosti 
jak našeho mysliveckého sdružení, tak i pořádající obce a celé 
myslivecké veřejnosti našeho okresu Uherské Hradiště. 

Myslivecká chata prošla nutnou rekonstrukcí, byla 
vyměněna stará okna za nová, plastová, kde nemalý dík 
patří i firmě Ri OKNA. Proběhlo rovněž vymalování chaty. 
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Jak ušatá slepička vyseděla 
sedm kuřátek

Nebyla to slepička, ale sova kalous ušatý, kterému se zalíbila 
hnízdní budka pověšená na smrku rostoucím u nás na dvoře 
vedle domu. Od půli března byla v budce vidět ušatá hlava, která 
sledovala každého, kdo se pohyboval po chodníku směřujícím 
do humna. Zpočátku nebylo jisté, zda ji častý pohyb lidí jen 4m 
od hnízda nebude rušit natolik, aby snůšku vajec opustila. To se 
naštěstí nestalo a asi po 30ti dnech bylo vidět, jak se při sezení 
začíná vrtět – tedy jasný příznak líhnutí mláďat. 

Nyní se do starání o rodinu zapojil i sameček, do té doby 
každodenně spící ve větvích rozložité hrušně na dvoře. Již 
v  podvečer začal donášet potravu (hlavně myši a hraboše), 
kterou předával samičce sedící na hnízdě, a ta jí teprve porcovala 
a krmila mláďatům. Po dalších asi 10ti dnech se ve vletovém 
otvoru budky začaly objevovat bíle ochmýřené hlavičky malých 
potomků (viz. foto).  Odhadovali jsme, kolik jich tam asi může 
být. Nakonec jsme se shodli na počtu asi čtyř, ale jaké bylo 
překvapení, když je Zbyšek Karafiát přišel okroužkovat a teprve 
sedmý kroužek bylo poslední mládě. 

V tuto dobu se již samička nevměstnala s mladými do budky 
a spí proto před budkou na větvi. Hladová mláďata se každý 
den již při západu slunka začala voláním domáhat potravy na 
rodičích. A ti mají co dělat, aby je všechny stihli za celou noc 
dostatečně nakrmit. 

Dnes, tj. v prvních červnových dnech, všechna mláďata již 
z budky vyletěla, celá rodina kalousů spává na stromech u nás i 
v okolí a před setměním se spolu všichni začnou „domlouvat“. 
Otec se ozve několikrát opakovaným „hu, hu“, samička mu 
odpoví několikrát opakovaným, jemným  „u, u, u“ a mláďata 
spustí křik jedno přes druhé, hlasité dlouhé „tijéé“. 

  
Význam této sovy pro člověka byl popsán v minulém čísle 

zpravodaje. Více fotografií si můžete prohlédnout na stránkách: 
www.dolnemcane.cz 

Miloš Šťastný 

Plánujeme ještě opravu suterénu, tak aby sloužil i k propůjčení 
spřáteleným spolkům. Naší největší akcí ale určitě bude tradiční 
ČERVENCOVÁ NOC, konající se dne 28. 7. 2012, na které se 
představí již podruhé skupina TRINOM.  Srdečně Vás zvou 
členové MS Lanka na zvěřinové speciality a výjimečný kulturní 
zážitek v naši obci.

ČERVEN je měsíc myslivosti, kdy příroda je plná nového 
života, všechno kvete, zvěř klade nebo vyvádí mladé potomstvo.  
Proto příroda potřebuje klid, ochranu a péči. To všechno si 
naši členové řádně uvědomují. Pevně věříme, že si to uvědomí i 
všichni slušní lidé, kteří přírodu navštěvují a umí se k ní řádně 
chovat.  V ochraně přírody musíme spolupracovat všichni pro 
užitek nás všech. Velice nás mrzí chování některých našich 
převážně mladších spoluobčanů, kteří bezohledně ničí přírodu 
svými výjezdy na motorkách a čtyřkolkách. A v neposlední řadě 
nekontrolovatelné vycházky se svými čtyřnohými kamarády, 
volně se pohybující po honitbě, což je v rozporu se zákonem 
o myslivosti. Naše MS je v  rámci okresu na předním místě 
v chovu zaječí zvěře. Všechno, co jsme doposud pro tuto zvěř 
vynaložili, se nám zatím vyplácí. Se změnou složení portfolia 
pěstovaných plodin ubývá vhodného prostředí pro chov zajíců, 
s  vyšší plochou, na níž se pěstuje kukuřice, do našich polí 
migruje zvěř černá (prase divoké), která je nejen nepřítelem 
zemědělců, ale i nás, kteří se staráme o udržení stavů zvěře 
zaječí.

 Rostislav Skopal - předseda MS
 Josef Tinka - mysliv. hospodář MS
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ZAHRÁDKÁŘI NA JAŘE
Máme za sebou jaro, které nám nepřineslo mnoho radosti. 

Nejdříve jsme sčítali škody, které způsobily zimní holomrazy. 
Pak přišly květnové přízemní mrazíky, které spálily již bujně 
narostlé rostliny jako brambory, rajčata, okurky, vinnou révu, 
fazole, kukuřici a dokonce i plody švestek, durancií, třešní a 
meruněk. A aby toho nebylo málo, tak i extrémní sucho dalo 
přírodě i zahrádkářům zabrat!

Ještě, že máme akce, které nám zvednou náladu.

1. dubna to byla Velikonoční výstava. Letos jsme ji po 
zkušenostech z  minulých let připravili ve větších prostorách 
Kulturního domu, a vyplatilo se. Malý sál jsme plně zaplnili 
a nechyběly ani ukázky drátkování kraslic, malování voskem 
nebo květinové vazby. Na prodej byly kraslice a produkty 
z medu. Se svými výrobky se zapojily děti z mateřské školky a 
základní školy.

V květnu jsme se spolu s vinaři s chutí pustili do přípravy 
Koštu odrůdových vín. Sesbírali jsme vzorky z celého kraje, až 
jich bylo 404 celkem. Dne 13. května pak proběhla degustace. 
Nejprve se všechna vína zhodnotí a obodují odbornými 
komisaři. Pak se sestaví katalog, seženou se sponzoři, připraví 
se pohoštění, regály na víno a ostatní nezbytnosti a poté vše 
může začít.

Letos bylo hned několik desítek nejlépe hodnocených 
vín, která dosáhla nejvíce bodů ve své odrůdě. Cenu starosty 
obce za nejlepší vína a největší zastoupení na koštu získal Ing. 
Zdeněk Ponížil.

Pro zpestření večera hrála a zpívala cimbálová muzika Rubáš 
z Buchlovic a proběhly soutěže v natahování vína koštéřem. Pro 
muže tří litrovým a pro ženy litrovým. Bylo připraveno bohaté 
občerstvení z  domácí kuchyně, jako čerstvé škvarky, řízky a 
pečené tyčinky z listového těsta.

Opět jsme byli potěšeni velkým zájmem našich občanů i 
přespolních, za což děkujeme a těšíme se na další akci spolu 
s Vámi.

30. června v 17.00 hod. jsou všichni zahrádkáři s rodinami a 
hlavně dětmi (i vnoučaty) zváni na opékání v zahradě!

Na 25. srpen chystáme jednodenní zájezd do rakouského 
Tullnu na výstavu květin. Zájemci se mohou hlásit na schůzích 
ČZS nebo u p. Antonína Richtra a p. Ludvíka Bartoše.

Za zahrádkáře Alena Světinská.

Včelí med

Jak dlouho už člověk med zná, nedokážeme odhadnout, 
první kresby tzv. medobraní našich dávných předků pochází 
z  paleolitické doby tj. před 15000 lety a kresba pochází 
z  Pavoučí jeskyně ve Španělsku. V  antickém období byl med 
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uznávaný jako nektar řeckých bohů dávající nesmrtelnost 
a věčné mládí. V  každé kultuře lze nalézt záznamy, že med 
sloužil nejen jako potravina, ale i jako součást náboženských a 
léčitelských obřadů. 

V současné době je v našich předpisech, oproti antickému 
popisu, med definován spíše stroze a to jako: potravina 
přírodního sacharidového charakteru, složena převážně 
z  glukosy, fruktosy, organických kyselin, enzymů a pevných 
částic (pylu), zachycených při sběru sladkých šťáv květů rostlin 
a medovice na povrchu rostlin. Které včely sbírají, přetvářejí, 
kombinují se svými specifickými látkami, uskladňují, nechávají 
dehydratovat a zrát v  plástech. Já bych zde doplnil, že med 
obsahuje i spousty vitamínů zejména A, B, C, E, K, minerálních 
látek s poměrně značným obsahem křemičitanů, železa, 
draslíku, hořčíku a manganu. 

Včelí med si dodnes uchoval pověst léku zejména na dýchací 
potíže. Ovšem spousta lidí po medu sahá teprve v době chřipek 
a nachlazení. Pokud chceme využít všeho, co nám med nabízí 
je potřeba jej konzumovat průběžně po celý rok a být takzvaně 
průběžně zamedovaný. Teprve pak se projeví i ostatní pozitivní 
účinky jeho užívaní. Je potvrzeno, že uhličitany a polyfenoly 
v  medu obsažené, mají antioxidační účinky a zabraňují 
působení negativních důsledků stresu v organismu. Podporuje 
tvorbu probiotických bakterií ve střevech a tím přispívá 
ke  zvýšení obranyschopnosti organismu, zlepšuje trávení, 
snižuje obsah cholesterolu a celkově působí jako prevence 
proti vzniku rakoviny střeva. Současná věda med doporučuje 
jako velmi účinný lék na spoustu lidských neduhů, a to bez 
vedlejších účinků. A přestože je med sladký, nezpůsobuje 
kazivost zubů. V  medu přítomný enzym (glukózooxidáza)  
štěpí glukózu za vzniku peroxidu vodíku, který v ústech působí 
protibakteriálně. Ostatně v  lidovém léčitelství se med dodnes 
používá při hojení ran, popálenin a žaludečních vředů. 

Každé ráno lžička medu dělá z dědy neposedu.
Aneb, jak vybrat ten správný med?
Předně je nutno říci, že medů je spousta druhů, ale všechny 

naše medy, můžeme rozdělit do tří skupin: Med květový, 
medovicový (lesní) a smíšený, také se můžeme setkat s medem 
pastovaným. Ten můžeme vytvořit ze všech medů. Pastování 
medu lze nazvat jako řízená krystalizace, kdy pravidelným 
mícháním medu v  průběhu přirozené krystalizace se rozbijí 
velké krystaly, glukózy a fruktózy, ty již neztuhnou a med si tak 
dlouho udržuje vláčnou pastovou konzistenci.

Který med je nejlepší?
Současná módní obliba tmavých medů je typická pro střední 

Evropu a do poloviny 20. století byl u nás tmavý med téměř 
neprodejný. V  obchodech se většinou setkáme s  rozdělením 
lesní a květový med. Je to stejné, jako bychom víno, rozdělovali 
jen na bílé a červené. I u medu si můžeme vybrat z  různé 
škály vůní, barev, či konzistence. Odpověď na otázku je tedy 
jednoduchá: nejlepší je ten, který Vám nejvíce chutná!

Nejrozšířenější je skupina medů květových, která se 
vyznačuje vyšším obsahem jednoduchých cukrů – glukózy 
a fruktózy. Dále obsahuje pylová zrna různých rostlin, 
která obohacují med o významné výživné přírodní látky 
s povzbuzujícími účinky – éterické oleje, aromatické látky atd. 
Mezi nejznámější květové medy u nás patří:

Med z ovocných stromů – jedná se o první jarní med, světle 
žluté barvy, znamenité vůně a chuti. Nevýhodou je, že snadno 
rychle krystalizuje do barvy téměř bílé, tento med je velmi 
vhodný pro pastování.    

Řepkový med – je světle žlutý až citrónově žlutý, jeho 
nevýhodou je, že krystalizuje již pár dní po vytočení. 

Vynikající med pro pastování, je velmi ceněn pro vysoký obsah 
specifických látek se silnými protirakovinnými účinky tvz. 
Brassiny, vyskytujících se v brukvovitých rostlinách.

Akátový med – velmi světlý med s jemně nazelenalou barvou, 
má typickou vůni s jemnou chutí akátu. Obsahuje velmi málo 
pylových zrn a v tekutém stavu vydrží velmi dlouho.    

Med luční – med zlatožluté barvy, pochází z divokých lučních 
květů. Chuť je odvozena od aktuální nabídky nektarodárných 
rostlin. 

Med slunečnicový – Typický výraznou žlutou barvou, 
specifickou chutí a vůní po slunečnicovém květu. Jeho 
krystalizace je středně pomalá. Tento med je znám svými 
blahodárnými účinky na mužskou prostatu.

Svazenkový med – jedná se o žlutohnědý med jemné chuti, 
příjemné vůně s pomalou krystalizací. Získává se z  rostliny 
svazenka vratičolistá.

Pohankový med – Jeden z nejzdravějších medů, u kterého 
poptávka převyšuje nabídku. Je typický svou ne zrovna 
příjemnou (venkovskou) vůní, hustě kašovitou až krystalickou 
strukturou. Je ceněný zejména pro vysoký obsah rutinu, který 
je z  medu do těla výborně vstřebán. Vyhledávaný je pro své 
léčivé účinky zejména schopnost léčit křehkosti krevních 
kapilár a zvyšovat pružnost cév (křečové žíly). Má pozitivní 
vliv na činnost ledvin, jater a oběhový systém. Není vhodný na 
chleba, užívá se po lžičkách ráno nebo večer nalačno.  

Med lipový – jedná se většinou o smíšený med z nektaru 
a medovice lip, obojí se na lipách může objevovat současně. 
Takový med je výrazné, ale lahodné chuti a vůně, s jantarovou 
barvou. Lipový med je považován za jeden z  nejchutnějších 
našich medů.

Lesní květ – je smíšený med z  různých rostlin, nejčastěji 
z  nektaru malin, ostružin a krušiny olšové. Součástí je také 
medovice, která med barví do tmavších odstínů. 

Medovicový (lesní) med – V porovnání s květovými medy 
obsahuje větší množství minerálních látek a stopových prvků. 
Typická je jeho intenzivní vůně a chuť. Všechny medovicové 
medy jsou velmi tmavé medy, což způsobují rostlinná barviva 
obsažena v míze rostlin. Medovicové medy můžou být jedlové, 
borovicové, smrkové, ale i javorové, bukové či lipové. Produkce 
medovicových medů je velmi závislá na počasí a v posledních 
letech má spíše klesající tendenci. 

Jakmile ochutnáme české medy, můžeme provozovat 
tzv. medovou turistiku a ochutnat speciality z  jiných zemí. 
Doporučuji vyzkoušet med vřesový, pomerančový či 
eukalyptový a mnoho dalších.

Uskladnění medu
Med snadno přijímá cizí pachy i vzdušnou vlhkost, proto 

jej skladujeme v  uzavíratelném skleněném obalu, v  suchém 
prostředí bez slunečních paprsků. Vysoký obsah cukru má sice 
samokonzervační účinky, ovšem i přesto je nutné dodržovat 
určitá pravidla při jeho skladování.  

Přirozenou vlastností medu je postupné tuhnutí neboli 
krystalizace. Je způsobena vyšším poměrem glukózy k fruktóze, 
jedná se o fyziologickou změnu skupenství medu. Postačí 
med ve vodní lázni zahřát na teplotu 45°C a bude opět tekutý. 
Důležité je nepřekročit teplotu 50°C, kdy dojde k  poškození 
všech cenných látek v  medu obsažených a z  medu se stává 
pouze předražené sladidlo. 

Mějme tedy k práci včel úctu, vždyť na výrobu 1kg medu, 
musí navštívit přes milion květů. 

    Zbyšek Karafiát
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Vzpomínka na horolezce
V  neděli 18. března se v  Kulturním domě Dolní Němčí 

za velké účasti diváků uskutečnila Vzpomínková akce 
při příležitosti nedožitých 60. narozenin našeho rodáka, 
horolezce, Mistra sportu Jindřicha Martiše, který zahynul 5. 
listopadu 1997 při trekingové výpravě v sedle Thorung La pod 
Annapurnou. 

Akci připravovala knihovnice ve spolupráci s  rodinou 
Martišovou a Komisí kulturní a sociální. Pro připravovanou 
výstavu se podařilo zajistit a zapůjčit  materiály a pozvat 
horolezce, cestovatele, přátele, kteří Jindrovi pomáhali a 
společně s  ním se účastnili horolezeckých a cestovatelských 
expedicí v různých částech světa. 

Akci zahájil a přítomné účastníky přivítal starosta obce 
Ing. František Hajdůch. Programem provázela organizátorka 
celé akce paní Marie Milošová. Účastníkům byly promítnuty 
filmy a mohli si prohlédnout připravenou výstavu fotografií, 
horolezeckou výstroj a výzbroj, plakáty k  jednotlivým 
expedicím, knihy s  tématikou horolezectví, ve kterých byla 
zmínka o Jindrovi. Promítání filmů i doprovodné slovo bylo 
v režii pana Antonína Martiše. 

V  programu postupně vystoupili hosté: pan učitel Dušan 
Dobeš – TOM Nivnice, za HO Jiskra Staré Město Theodor 
Čermák. Oba zavzpomínali na Jindrovy turistické a horolezecké 
začátky. Ze Slovenska přijeli Zasloužilí mistři sportu Zdislav 
Drlík a Jaromír Stejskal, kteří se společně s Jindrou zúčastnili 
horolezeckých výstupů na osmitisícovky, nejvyšší hory 
v Himaláji. Přijel i fotograf a cestovatel Ladislav Gulik, který se 
v létě roku 1997 společně  s Jindrou zúčastnil „Expedice DRAP 
97“ v  Indonézské části Nové Guiney. Je spoluautorem knih 
Legenda o prvom kanibalovi a Tajemné Mamberamo. Hezkou 
vzpomínkou na Jindru přispěla i regionální spisovatelka Alena 
Bartošíková z Uherského Brodu, která Jindrovy zážitky z cest 
přepisovala a uveřejňovala v tisku. 

Loni na podzim se Jindrova dcera Petra a syn Marek vydali  
do Himalájí najít hrob svého otce. Za pomoci místního šerpy 
se jim podařilo hrob najít a mohli uctít Jindrovu památku. 
Fotografie, které s sebou oba sourozenci přivezli domů mohli 
diváci i se zajímavým komentářem Petry Martišové spatřit na 
plátně v sále kulturního domu.  

20. března se v  kulturním domě uskutečnila pro žáky a 
učitele místní ZŠ a ZUŠ výstava s  promítáním filmů. Z  úst 
pana učitele Dušana Dobeše si děti poslechly vyprávění o svém 
rodákovi, a jim do té doby neznámém horolezci z  Dolního 
Němčí. Pan Antonín Martiš jim promítl filmy o Jindrovi, které 
shlédly s nevšedním zájmem. 

Závěrem chci poděkovat všem, kteří se jakoukoliv 
formou podíleli na zdárném průběhu akce. Jsou to rodina 
Martišova, Komise kulturní a sociální, oddíl TOM při ZŠ 
v  Nivnici, Horolezecký oddíl Jiskra Staré Město, zvláště pak 
poděkování patří panu Rostislavu Blahovi, panu Vojtěchu 
Rosůlkovi, Theodoru Čermákovi z  tohoto oddílu. Velký dík 
patří i horolezci Pavlu Čuprovi – zakladateli   HO Hodonín, 
který zapůjčil horolezeckou výbavu, pomáhal radou a sháněl 
kontakty  na slovenské i české horolezce.  

Chtěla bych všechny upozornit, že knihy, fotografie a 
jiné materiály o Jindřichu Martišovi jsou k  dispozici v  naší 
knihovně.
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Noc s Andersenem 2012
Osmá pohádková Noc s Andersenem se u nás letos nekonala 

v březnu, jak byla vyhlášena, ale až z 20. – 21. dubna. Přihlášeno 
bylo 21 dětí, z různých důvodů se zúčastnilo 19 malých čtenářů 
- 3 kluci a 16 děvčat od 1. do 5. třídy. Tématem této noci byl 
Špalíček pohádek od spisovatele Františka Hrubína a ilustrátora 
Jiřího Trnky, který by se letos dožil 100 let. Připomněli jsme si 
život a dílo tohoto malíře. Pro malé čtenáře jsme si připravili 

Znáte dvouměsíčník Malovaný kraj?
Jde o nekomerční celobarevný vlastivědný a národopisný 

časopis Slovácka, který začal být vydáván již v roce 1946. 
Dozvíte se v něm o historii této oblasti, místním folkloru, 
přírodě, zajímavých osobnostech, výtvarném umění, 
architektuře, archeologii, turistice a nejnověji též o tradičních 
lidových jídlech regionu. Samozřejmě nechybějí ani oblíbené 
vzpomínky pamětníků, kalendář kulturních a společenských 
akcí na jihovýchodní Moravě a pohled do obsahů periodik 
vydávaných v celé řadě obcí. Možnost poslat do časopisu svůj 
článek mají odborníci i občané se zájmem o historii a folklor 
svého domova.

Za několik desetiletí trvání Malovaného kraje neexistuje 
na Slovácku vesnice nebo město, o kterých by se v časopise 
nepsalo, a to samozřejmě včetně Dolního Němčí. Stejně tak 
může být článek o Dolním Němčí uveřejněn v některém z 
příštích vydání periodika

Malovaný kraj – to je tradice pojatá moderně. Můžete se 
o tom přesvědčit třeba na www.malovanykraj.cz, kde jsou 
podrobnější informace o časopise, či na www.publero.com, kde 
si kompletní ukázkové číslo dvouměsíčníku lze prohlédnout v 
elektronické podobě.

Redakce Malovaného kraje, 17. listopadu 1a, 690 02 Břeclav 
(tel. 602 575 463; malovanykraj@seznam.cz) Vám na vyžádání 
ráda pošle na ukázku výtisk časopisu zdarma přímo domů. Na 
uvedených kontaktech je možno vyřídit též předplatné - jako dárek 
jej ocení např. i rodáci ze Slovácka bydlící dnes mimo region.

Třetí předhodové zpívání u nás
 Po úspěšných dvou ročnících zpívání  mužských sborů, jsme 

i letos pokračovali v  započatém díle a týden před „hodama“ 
jsme touto akcí chtěli přispět k „zapálení hodů“, které byly po 
krátké odmlce s „právem“. Zpívání jsme uspořádali v zařízení 
místného kulturního domu v pátek 27. dubna.

Na letošní zpívání jsme pozvali mužské pěvecké sbory: 
Hútek z Bánova, Lipova, Moravské Nové Vsi, Ostrožské Lhoty 
a pochopitelně jsme vystoupili i my „Dolněmčané“ v zahájení, 
které jsme uskutečnili tak, že jsme přicházeli do sálu před 

jeviště za zpěvu písně „Když sme šli na hody“ a  „Vitaj Petře 
z  Říma“. Vystoupení pozvaných sborů bylo pro návštěvníky 
osvěžením známých písní, ale i poslechem písní, které u nás 
neznáme. Mužské sbory z  různých regionů Slovácka zveme 
záměrně, abychom posluchačům nabídli co nejpestřejší paletu 
jak v písni, tak i krojů.

Pro vyplnění a zpestření programu jsme pozvali cimbálovou 
muziku „Strýci ze Strání“, kteří svým hudebním přednesem, ale 
i zpěvem hodně přispěli k zážitku večera a po jejich úvodu se 
předvedly v první části mužské sbory, což započal náš mužský 
sbor. 

opis této knihy Špalíček pohádek bez obrázků a děti se staly 
samy ilustrátory a podle své fantazie kreslily obrázky na 
připravené očíslované listy. Zábava byla pestrá, hrály se hry, 
soutěžilo se. Děti usínaly až po půlnoci. Na druhý den je čekala 
odměna - snídaně, dobroty, pamětní listy a další upomínkové 
předměty. 

  Marie Milošová
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V  přestávce před druhou částí vystoupil mladý zpěváček 
Jožinek Zámečník ze Strání, který je poloviční „Dolněmčan“ 
a jim zazpívané písně byly oceněny velkým a dlouho trvajícím 
potleskem návštěvníků večera. Potom následovala druhá část 
zpívání sborů, která byla ukončena závěrečnými písněmi „Eště 
byly čtyry týdně do hodú a Zpívali mužáci“, kdy se ke zpěvu 
přidal celý sál.

Po vystoupení mužských sborů k  poslechu, pro mnohé i 
k  tanci hráli Strýci ze Strání až do pozdních nočních hodin.
Toto předhodové zpívání bylo hodnoceno kladně a v započaté 
věci bychom chtěli pokračovat i dále. 

Závěrem chceme poděkovat všem sponzorům a příznivcům 
folklórního zpívání a to „Obecnímu úřadu Dolní Němčí; 
Nadačnímu fondu zdraví a vzdělání; firmě SANIZO s.r.o.; 
Agro Okluky Dolní Němčí a.s.; Devil Music Bar Dolní Němčí; 
restauraci Rozkvět; firmě KASKO; p. Straňákovi; p. Zedníčkovi; 
p. Kubincovi; MS „Lanka“ Dolní Němčí; ČP pobočka Dolní 
Němčí; a sestrám z „Pečení vdolečků“, protože předhodové 
zpívání by se v takovém rozsahu nemohlo uskutečnit. Rovněž 
děkujeme i ženám z  pěveckého sboru „Tetičky z  Dolněmčí“, 
které se ujaly výzdoby stolů v sále,  bufetu a pokladny. 

Tedy ještě jednou  všem sponzorům ale i návštěvníkům velké 
poděkování od mužského pěveckého sboru „Dolněmčané“ a 
věříme, že v započatém díle budeme dále pokračovat a těšíme 
se na čtvrté předhodové zpívání v roce 2013.

       
Za mužský pěvecký sbor „Dolněmčané“

zpracoval  Jaroslav   Matůš

IX. setkání seniorů
U příležitosti Dne matek uspořádali Tetičky IX. setkání 

seniorů v místním kulturním zařízení. 
O příjemnou atmosféru se postarali muži z pěveckého sboru 

Dolněmčané  a samozřejmě Tetičky. Vyvrcholením večera bylo 
vystoupení mažoretek z Ostrožské Lhoty, které si říkají Kamélie 
–  padesátnice a výše. Tyto ženy si našly jak příjemně trávit čas 
a nesedět jenom u televize. Několikerými převleky dokázaly 
diváky příjemně bavit celou hodinu.

Toto setkání navštívil i pan starosta s manželkou a také náš 
pan farář otec Petr. Muži z pěveckého sboru obdarovali všechny 
členky ženského sboru karafiátem, jako poděkování za pomoc 
při jejich akcích.

V sobotu 16. června se oba sbory zúčastní kosení v Ostrožské 
Lhotě. 

Marie Ježková 
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Ženský pěvecký sbor Tetičky 
z  Dolněmčí se 22. dubna 2012 
v KD Hroznové Lhotě zúčastnil 
VII. Setkání krojovaných 
ženských sborů.

ZŠ a ZUŠ
Vážení rodiče a přátelé školy,
v době, kdy píši tento úvodník k činnosti ZŠ a ZUŠ, chybí 

do konce školního roku přesně tři týdny. Žáci začínají pomalu 
tušit, s  jakou „nadílkou“ přijdou domů. Zda bude v  rodině 
spokojenost, nebo pocit právě opačný. Jsem přesvědčen, 
že u většiny bude platit ten první případ. Ten, kdo se snažil 
připravovat na výuku průběžně celý rok, potíže zřejmě mít 
nebude. 

My, učitelé, se zase připravujeme na nový školní rok. Plánuje 
se počet tříd, přidělení úvazků, třídnictví a obsazení předmětů. 
Oproti minulým letům je ovšem situace podstatně horší. 
Vzhledem k tomu, že nám byl zkrácen již schválený rozpočet 
ze státních zdrojů a víme, že 3. září nastoupí o 20 dětí méně než 
je současný stav, nutí i nás daná situace k úsporným opatřením 
- snížit nabídku volitelných předmětů, omezit dělení tříd 
na skupiny v  předmětech výchovného charakteru apod. O 
snižování platů zaměstnanců školy se zatím jedná. 

Čím ještě žije náš vzdělávací ústav? Deváťáci právě obhajují 
své absolventské práce. Věřte, je to krásný pocit vidět je 
slavnostně oblečené a hlavně slyšet jejich prezentace zpracované 
na počítači. Někteří by se za své vystoupení nemuseli stydět ani 
při maturitě. Jen škoda, že (alespoň zatím) nevyužili rodiče či 
známí možnost se této akce zúčastnit. 

V závěrečné fázi je příprava třídních výletů. Ke svému konci 
se také blíží generální zkouška celostátního testování žáků 5. a 
9. ročníku z matematiky, jazyka českého a jazyka anglického. 
Příjemným zpestřením bezpochyby bude 18.6. tradiční ukázka 
dravců na místním hřišti, 21.6. atletická olympiáda I. stupně,  
22.6. triatlonová soutěž Železný žák, 25.6. atletická olympiáda 
II. stupně, 26.6. mezitřídní turnaj v  kopané a 28.6. Den 
mimořádných událostí. Rádi vás na těchto akcích uvidíme. 
Zasvěcení vědí, že podrobný popis akcí mohou sledovat na 
www.zsdolninemci.cz.

Chtěl bych obrátit na rodiče, aby více využívali nejen 
možností účastnit se rodičovských schůzek, které jsou 3x za 
školní rok, ale také konzultačních odpolední každé první 
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úterý v měsíci do 16hodin, kdy mohou bez předchozí domluvy 
individuálně hovořit s  kterýmkoliv vyučujícím. Věřím, že 
sdělování školních výsledků pomocí elektronické žákovské 
knížky bude příští rok bez potíží.

Nedávno jsem měl tu čest být pozván na výroční schůzi SRPŠ. 
V této milé a zároveň pracovní atmosféře došlo k hodnocení 
činnosti za uplynulé období. Chci tímto poděkovat všem 
členům za výbornou spolupráci a čas, který nezištně věnují 
škole. Zvláště milou „povinnosti“ bylo předání kytičky jako 
velký dík paní Anně Umlaufové, dlouholeté pokladní. Když píši 
dlouholeté, tak vězte, že oprávněně. Neuvěřitelných 28 let se 
svědomitě starala o finance této organizace. Aničko, děkujeme 
Vám.

Závěrem chci poděkovat všem, kteří se podíleli na nezbytném 
zajištění provozu školy, zřizovateli i sponzorům, bez jejichž 
nezištné pomoci bychom stěží mohli nabízet nadstandardní 
podmínky žákům v průběhu školního roku 2011/2012. 

Přeji všem prožití dovolené a prázdnin podle svého přání a v 
novém školním roce na shledanou.

Mgr. Milan Kvasnička, ředitel

Základní škola
. Zdobení kraslic v Dolním Němčí
V Dolním Němčí již 20 let zdobí kraslice slámovou 

technikou paní Cecílie Kočí a my jsme byli moc rádi, že jsme 
mohli přijít 14. března na návštěvu.  Ještě jednou děkujeme za 
ukázku a vysvětlení postupu při práci. Všechny kraslice, které 
nám “tetička” ukázala, jsou moc krásné a byly zdobeny s velkou 
láskou a trpělivostí. Rádi také vzpomínáme i na minulý rok, 
kdy do naší třídy přišla paní Jaroslava Kadlčková, která maluje 
kraslice voskem.

Žáci 2. třídy

. Den s Lesy ČR
V  pátek 11. května jsme se autobusem odvezli do 

Archeoskanzenu Modrá, kde jsme se účastnili akce Den s Lesy 
ČR. Pracovníci Lesní správy Buchlovice nám připravili velmi 
zajímavý program.

„Nacházeli jsme se v  Chřibech, byli tam myslivci. Na 
začátku nám pán vyprávěl o lesní školce, pak další o tom, jaké 
zvuky vydávají jeleni a ukazoval zbraně myslivců. Pak jsme se 
vydali pěšky lesem a zastavovali na různých stanovištích. Tam 
jsme museli napsat test o věcech z lesa, poznávat druhy stromů, 
zkoušel jsem si přesadit stromek, ale potřeboval jsem k tomu 
čtyři kamarády. Dál nám ukazovali,  jak se stahuje dřevo z lesa 

pomocí koní a nakonec nám pán předvedl, jak se sbírají semena 
ze šišek na stromech pomocí  horolezecké techniky. Ještě nám 
předvedli, jak se nakládají klády dřeva pomocí hydraulické ruky 
na nákladní auto. Nakonec při návratu jsme si opekli špekáčky, 
hodili oštěpem a viděli ukázku dravců a loveckých psů.“ 

Z vyprávění jednoho z účastníků žáka  6.B Michala Omelky

. Jarní den
Po dlouhém zimním spánku se jaro probudilo do své 

životodárné krásy. Příchod tohoto nádherného ročního období 
oslavili žáci 1. stupně ve čtvrtek 3. května. Tak jako se v přírodě 
na jaře zvířátka starají o svá mláďátka, tak se v tento den starali 
starší žáci 4.,5. a 6. ročníku o ty nejmenší z 1., 2. a 3. třídy.

Čtvrťáci a páťáci připravili pod vedením svých třídních 
učitelů na školním hřišti a školním dvoře různé soutěže se 
sportovním i vědomostním zaměřením. Šesťáci se zase s paní 
učitelkou hudební výchovy zaměřili na probouzení přírody a 
nacvičili hudební pásmo s tanečky a písničkami, do kterých 
zapojili i diváky. Celé jarní dopoledne, které bylo zakončeno 
vyhlášením vítězů a předáním cen v jednotlivých třídách, si 
všichni moc užili a získali i spoustu nových poznatků.

Jana Staňová

. Minimalizace šikany
Protože se naše škola snaží o vytváření pozitivní atmosféry 

ve škole a o vytvoření bezpečného klimatu pro žáky, 8 
učitelů se účastnilo v  průběhu měsíců března až května 
školení s  názvem Minimalizace šikany. Cílem vzdělávání 
bylo poskytnout pedagogům z  různých škol během čtyř 
víkendových vzdělávacích modulů dostatek informací, aby 
dokázali mimo jiné rozeznat šikanu od běžného dětského 
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škádlení, správně diagnostikovat, poskytnout první pomoc při 
počátečních stádiích šikany, vyšetřit skutečnou podstatu toho, 
co se stalo, pracovat se třídou, ve které k šikaně došlo, vytvořit 
krizový scénář pro odhalení pokročilých stádií šikany, vytvořit 
speciální preventivní program atd. Konečnou fází bylo tedy 
vytvoření speciálního preventivního programu pro naši školu, 
který bude sloužit k tomu, aby se na naší škole žáci cítili dobře 
a chodili do školy rádi.

     Mgr. Ľubica Ježková

. Přijímací zkoušky
V  letošním školním roce došlo k  několika změnám 

v  přijímacím řízení na střední školy. První změnou bylo, že 
se snížil počet přihlášek ze 3 na 2. Druhou  změnou bylo, že 
zápisový lístek  na střední školu mohl být uplatněn pouze 
jedenkrát. Letos si podalo přihlášky na střední školy 59 žáků 
devátých  tříd  a jeden žák páté třídy. Všichni deváťáci byli 
přijati v  prvním kole přijímacího řízení, žák páté třídy na 
víceleté gymnázium přijat nebyl. Na gymnázia a střední školy 
s  maturitou přijali 43 žáky, na tříleté učební obory 16 žáků. 
Předkládám přehled volených studijních a učebních oborů.

Maturitní obory: gymnázia – 7, odborné školy – 5, 
průmyslové  školy – 17, obchodní akademie – 7,  zdravotní 
školy – 3, pedagogické školy – 3, umělecké školy – 1. 

Tříleté učební obory: obráběč kovů – 3, zámečník – 3, 
kuchař - číšník - 2. Kuchařka, cukrářka, puškař, elektrikář, 
automechanik, operátor skladování, chovatel koní, knihař – 1.

  
Mgr. Jana Stojaspalová, výchovný poradce

. Úspěch malých fotbalistů 
Každý rok se naše škola účastní soutěže v kopané pro první 

stupeň s názvem MC Donald´s  cup. I letos jsme zavítali 26. 
dubna. do Uherského Brodu na stadion Lapač, kde na nás 
čekalo osm dalších týmů – soupeřů. Po rozlosování začaly 
boje ... Naši chlapci porazili Šumice i Nivnici, a tím si zajistili 
postup do okresního kola. Dále ještě bojovali o umístění, kde 
remizovali ze ZŠ Mariánské náměstí UB, a nestačili na ZŠ Pod 
Vinohrady. Skončili na třetím místě. Odměnou jim byl nejen 
diplom, ale i pochvala pana trenéra Romana Bobčíka.

Okresní kolo proběhlo 15. května na stadionu 1. FC 
Slovácko.  Zde bylo v kategorii 1. – 3. tříd osm nejlepších týmů. 
Opět proběhlo losování do skupin. Skupinu B si vylosovali  
ZŠ Sportovní, ZŠ Ostrožská Nová Ves, ZŠ Mariánské náměstí 
UB a my – ZŠ a ZUŠ Dolní Němčí. Vítězství jsme slavili nad 
ZŠ Ostrožská Nová Ves i nad ZŠ Mariánské náměstí, zato nás 

potrápila ZŠ Sportovní, ale i přes jednu prohru jsme se dostali 
do semifinále. Zde jsme ZŠ Bojkovice  porazili díky vítěznému 
penaltovému rozstřelu a posunuli  se do finále – opět proti ZŠ 
Sportovní. Byli lepší, výhru si zasloužili. 

Naši „malí“ fotbalisti byli velmi šťastní za vynikající druhé 
místo (Roman Bobčík, Radim Sípek, Ondřej Válek, Daniel 
Mikulec, Dominik Karlík, Lukáš Ambros, Lukáš Bobčík, 
Přemysl Bobčík, Adrian Uher, Tomáš Hibler a Josef Šlambor).

Za jejich bojovnost a snahu jim všem patří velká pochvala, 
stejně jako i trenérům mladší a starší přípravky. Jmenovitě 
Romanu Bobčíkovi, Jaroslavu Bobčíkovi a Petru Ambrosovi. 
Děkujeme také organizátorům ze ZŠ Pod Vinohrady UB a ZŠ 
Sportovní UH za perfektní organizaci a skvělou atmosféru. Už 
se těšíme na příští ročník. 

Mgr. Michaela Ambrosová

. Pozorování Slunce a přechodu Venuše přes Slunce
V pátek 11. května měli všichni žáci naší školy možnost 

pozorovat na školním dvoře Slunce. Sluníčko jsme mohli 
pozorovat jen díky speciálnímu filtru zakoupenému pro účely 
pozorování Slunce a zejména pro jeho pozorování 6.6.2012, kdy 
přes sluneční kotouč přecházela planeta Venuše. V pátek 11.5. 
jsme pozorovali sluneční skvrny, které byly četné a tentokrát 
i mohutné. Díky výměnným okulárům jsme skvrny na Slunci 
pozorovali se 40 a 130násobným zvětšením. Mohli jsme tak 
vidět i poměrně velké detaily a tvary skvrn na slunečním 
povrchu. Při pozorování přechodu Venuše přes Slunce se 6.6., 
od 5:00 hodin, kdy úkaz začínal, nad Dolní Němčí nasunula 
mohutná oblačnost od severovýchodu a tento astronomický 
úkaz jsme tak nemohli pozorovat. Na místo pozorování se 
shromáždilo kolem 25 žáků i dospělých, kterým nezbylo nic 
jiného, než odejít zpět domů a úkaz pozorovat na internetu. 
Přináším vám tak snímek Venuše (je vpravo nahoře jako malý 
černý kotouč na slunečním disku) z  pozorování v  Hluku, 
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kde situace byla trochu lepší a dovolila pořídit fotografie  
a zachytit krátké video. Tyto fotky i video si můžete prohlédnout  
na stránkách naší školy v  sekci „Astronomická pozorování“  
(na titulní stránce dole vpravo) na www.zsdolninemci.cz.

Mgr. Petr Kuřina

Základní umělecká škola
. Úspěchy našich žáků
Přestože ZUŠ v  Dolním Němčí existuje teprve od roku 

1997, dokázala vychovat řadu šikovných muzikantů. Dalším 
příkladem toho je Klára Kadlčková, která se letos zúčastnila 
hned dvou soutěží ve hře na flétnu. Dne 16.2.2012 získala  
2. místo ve 3. kategorii v okresním kole národní soutěže ZUŠ 
ve hře na dřevěné dechové nástroje, konané v Uherském Brodě. 
Dne 11.5.2012 se na hradě v Nových Hradech (pobočka ZUŠ 
Trhové Sviny) uskutečnil IX. ročník mezinárodní flétnové 
soutěže „Novohradská flétna“. Odtud si přivezla Klárka čestné 
uznání a mnoho zkušeností a inspirací pro další studium 
zobcové flétny. Jejím učitelem je Antonín Daníček, doprovázela 
ji paní učitelka Jarmila Hrobařová. Gratulujeme a děkujeme  
za skvělou reprezentaci naší školy.

. Můj koníček malovaný
Děti navštěvující výtvarný obor ZUŠ se zapojily do výtvarné 

soutěže vyhlášené ZŠ Kunovice. Téma bylo zaměřeno na 

slavnostní jízdu králů, kroje, květinovou výzdobu koní,  
na folklórní zvyky. Projektu se zúčastnili žáci všech 4 skupin 
výtvarného oboru, včetně  pobočky v  Horním Němčí. Práce 
nám trvala téměř dva měsíce a byla opravdu různorodá. 
Z  rukou místostarosty Kunovic a ředitele ZŠ Mgr. Tvrdoně 
pak převzaly naše děti významná ocenění, a to v  kategorii    
3.  - 5. tříd za 1. místo   Kamila Špačková z Horního Němčí  
a za 3. místo Adéla Světinská. V kategorii 6. – 9. tříd  obsadila  
1. místo Valerie Bobčíková a 3. místo Pavel Stojaspal.

. Výtvarná soutěž Škola
Na jaře jsme také připravovali výtvarné práce a objekty  

do soutěže Škola, vyhlášené ZŠ Ostrožská Lhota. Do této akce 
se zapojil výtvarný obor ZUŠ, ale i žáci ZŠ v hodinách výtvarné 
výchovy. Do finále se dostala a krásné 3. místo získala Veronika 
Baroňová ze 6. třídy se svou loutkou vyrobenou z kašírovaného 
papíru.

. Jarní koncert  
Tak jako každý rok, se i letos uskutečnil tradiční jarní 

koncert. Žáci se svými rodiči se sešli ve středu 18. dubna v sále 
ZUŠ. Krásná jarní atmosféra přispěla k pohodě a příjemnému 
prožití tohoto koncertu. Představily se nám tyto nástroje: klavír, 
elektrické klávesy, kytara, housle a zobcová flétna. Celkem 
účinkovalo 20 žáků všech učitelů hudebního oboru ZUŠ.

. Výchovný koncert pro mateřskou školu 
v Dolním Němčí
Paní učitelka Hrobařová připravila na 26. dubna výchovný 

koncert pro mateřskou školu. Děti seznámily s různými nástroji 
i se způsobem, jak se na ně hraje a jak zní - klavír, klávesy, kytara, 
housle, trubka, zobcová flétna a také zpěv. Celkem účinkovalo 
6 žáků hudebního oboru. Děti s velkým zájmem poslouchaly 
každé vystoupení a Tango na klávesy je natolik povzbudilo, 
že se spontánně začaly houpat a nakonec i tančit. Kromě toho 
děti poznávaly podle sluchu různé nástroje, které napodoboval 
David Kadlček na klávesy a také si spolu s doprovodem kytary 
zazpívaly. Věříme, že koncertík je natolik zaujal, že některým 
z nich se hudba stane koníčkem. 

V  návaznosti na výchovný koncert pro mateřskou školu 
proběhl  10. května v mateřské škole v Dolním Němčí průzkum 
hudebnosti dětí předškolního věku. Tohoto průzkumu se 
zúčastnilo celkem 22 dětí. Děti zazpívaly píseň dle svého výběru, 
vytleskaly rytmus a také vyjádřily přání, na který hudební 
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nástroj by chtěly hrát. Děti mohou navštěvovat přípravnou 
hudební výchovu a následně výuku na některý nástroj.  
Na naší ZUŠ se vyučuje hra na klavír, elektrické klávesy, housle, 
zobcovou flétnu, trubku, kytaru a zpěv, ale také probíhá výuka 
v  tanečním, výtvarném a dramatickém oboru. Děti i s  rodiči 
jsme pozvali na týden otevřených dveří v  naší ZUŠ, který  
se konal od 28. května do 1. června.

. Jak jsme potěšili děti ze školky
Každého půl roku náš literárně dramatický obor pořádá 

představení pro děti z mateřské školy. Pozvali jsme je i v květnu 
a zahráli jim dvě pohádky. Herci hráli s plným nasazením a zdá 
se, že i naši skvělí malí diváci se dobře bavili a byli maximálně 
spokojeni, sklidili jsme bouřlivý potlesk a požadavek na 
opakování. LDO má letos důvod k malé oslavě – za celou dobu 
existence ZUŠ máme v našem oboru největší počet žáků.

. Školní Akademie
 Letošní květnová akademie byla přímo nabitá programem 

a publikum trpělivě povzbuzovalo všechny účinkující až do 
konce. Vždyť před nimi vystupovali jejich vlastní spolužáci, 
kteří se snažili předvést to nejlepší, co se za tohoto půl roku 
naučili. S  velkým ohlasem se prezentovali žáci hudebního, 
tanečního a literárně dramatického oboru. V  letošním roce 
se podařilo zdárně propojit hudební a taneční obor, kdy žáci 
hudebního oboru svou hrou doprovázeli děvčata při jejich 
tanečním výkonu. Akademie se uskutečnila ve dvou pásmech 
- dopolední představení bylo pro žáky ze ZŠ Dolní Němčí, 
odpolední pak pro rodiče, sourozence a prarodiče, kteří mohli 
zhlédnout výkony svých dětí. 

. Závěrečný koncert
„Všechno má svůj konec, všechno má svůj čas. I moře má 

svůj pevný břeh a rybník svoji hráz.“ Tak se zpívá v jedné písni. 
I letošní školní rok se přiblížil ke konci a my jsme se s  ním 
rozloučili. Jak jinak, než hudbou. Ve středu 30.5. se v sále ZUŠ 
sešli rodiče a žáci, kteří malým koncertem ukončili školní rok. 
Vystoupili žáci ze tříd těchto učitelů: L. Bednářové, A. Daníčka, 
E. Peškové, L. Frýborta, V. Marečka a J. Hrobařové. Všem 
účinkujícím moc děkujeme za krásný podvečer a těšíme se na 
další krásný koncert.

S přáním příjemného prožití léta
          Kolektiv učitelů ZUŠ

. Školní klub
V tomto školním roce navštěvovalo statisticky 220 žáků naší 

školy některý z  19 kroužků školního klubu. A bylo opravdu 
z čeho vybírat. U žáků 1. stupně jsou oblíbené hlavně kroužky 
výtvarné, ale také florbal, kroužek sportovní, přírodovědný 
- Pantoflíček a letos prvním rokem začal pracovat kroužek 

šachů a deskových her. Výrobky žáků z  výtvarných kroužků 
zdobí školní chodby nejenom při již tradiční vánoční výstavě, 
ale během celého školního roku. Žáci 2. stupně mohou 
navštěvovat například volejbal, florbal a nově také line dance 
a astronomický kroužek. Žáci 9. ročníku se v  rámci kroužků 
(cvičení z  matematiky a z  jazyka českého) připravují na 
přijímací zkoušky na střední školy. Školní klub také zajišťuje 
dozor a aktivní vyplnění času žáků po dobu volných hodin 
před odpoledním vyučováním v rámci tzv. klubu volného času.  
Velký kus práce udělají   žáci v  logopedickém a dyslektickém 
kroužku. Všem, kteří jsou vedoucími kroužků, patří dík  
za jejich dobrou práci pro naše žáky.   

Součástí školního klubu je také Ekocentrum Pantoflíček, 
které mimo jiné pro žáky připravuje různé přírodovědné 
soutěže a ti nejúspěšnější z  nich naši školu reprezentují 
v oblastních a okresních kolech podobných soutěží. 

Dne 4. května se pod vedením paní učitelky Jany Trtkové 
účastnili v  Uherském Brodě oblastního kola přírodovědně-
ekologické soutěže Zelená stezka – zlatý list, kde se v kategoriích 
mladší a starší umístili na krásných 2. místech. Soutěžili tito 
žáci: z 6. ročníku - Gabriela Marečková, Adéla Kročová, Klára 
Čierníková, Pavel Martiš, Michal Valko, Arnošt Mikulička   
a z 8. ročníku – Monika Karafiátová, Karolína Zelinková, 
Markéta Pinkavová, Tomáš Horák, Filip Lukáš, Radim Doležal. 

. Den Země
Již popáté naši žáci oslavili Den Země prací. Dne 30. května 

se všichni z 2. – 9. ročníku naší základní školy vrhli s metlami 
a hráběmi na úklid přidělených stanovišť, které byly rozesety 
po celé obci. Během necelých dvou hodin bylo naplněno asi 60 
pytlů nejrůznějším odpadem, listím, starou trávou a kamínky 
ze zimních posypů silnic. Úklid se týkal zejména dětských 
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hřišť, parčíků, parkovišť, okolí kostela, prodejny Jednota, 
restaurace Rozkvět, základní školy, domu s  chráněnými byty,  
areálu mateřské školy a „Rybníku“.

Díky slunečnému počasí se brigáda vydařila a žáci se domů 
vraceli s  dobrým pocitem, že udělali něco prospěšného pro 
svou obec.

 Mgr. Jana Trtková, vedoucí ŠK

Školní družina 
Teprve jsme vítali naše starší, ale hlavně nová družiňátka 

a už se nám pomaličku blíží konec školního roku. Letošní 
rok byl opravdu programově pestrý. Máme za sebou mnoho 
akcí, soutěží, her, turnajů, závodů. Např.: florbalové hrátky, 
recitační soutěž, halloweenská noc ve škole, vynášení Moreny, 
návštěva kina, miss – kočka, fešák – silák, karneval, netradiční 
olympiáda v Nivnici, pravidelné oslavy narozenin a svátků dětí, 
taneční vystoupení na vánoční výstavě a na zlínském Vorvani, 
vánoční besídka, návštěva mikulášské družiny, koncert na ZUŠ, 
slet čarodějnic a čarodějů, návštěva bazénu a sauny, beseda o 
zpracování odpadových materiálů, celoroční projekt „škola na 
ruby“ a mnoho dalších.

Hodně nás toho ale ještě čeká - dětský den na myslivecké 
chatě, turnaj ve vybíjené ve Slavkově, noc v ŠD + stezka odvahy, 
turnaj v minigolfu,…

Milí rodiče v případě, že jste s nabídkou aktivit naší školní 
družiny spokojeni, jsme velice rádi. Vážíme si toho, že jste nám 
vaše děti svěřili a doufáme, že čas, který tu děti tráví, nejsou jen 
odpočítávané minuty a hodiny. Také rádi přivítáme jakékoliv 
vaše náměty a nápady. No a na závěr jen zbývá poděkovat 
všem rodičům a prarodičům, p. řediteli, p. zástupkyni,  
p. sekretářce, ostatním vyučujícím, p. uklízečkám a kuchařkám, 
p. školníkovi, všem hodným sponzorům a dárcům ... Ptáte 
se, proč a za co Vám  děkujeme ? No přece, protože jste nám 
pomáhali při našich akcích, zpříjemňovali a usnadňovali  jste 
nám  naši práci, podporovali   nás i  děti, spolupracovali s námi, 
fandili  nám při soutěžích, chválili jste,...Věřte, že toho všeho si 
moc vážíme. DĚKUJEME! 

Nyní snad jen motto, které se snažíme měnit ve skutečnost 
a zároveň je našim celoročním cílem: „ŠŤASTNÉ DĚTI  
A SPOKOJENÍ RODIČE“.

 Synčáková Simona, vedoucí ŠD

Z HOSPODAŘENÍ SRPŠ

Celý výtěžek ze školního plesu a příspěvek do fondu SRPŠ, 
který je vybírán na začátku školního roku je věnován škole.

V  minulých letech přispělo SRPŠ na nákup lyžařského 
vybavení, nábytek do školní družiny, nákup not do hudební 
ZUŠ.

Dále se SRPŠ podílelo na financování:

Jako každý rok platíme dopravu 
na hory žákům 7. tříd    14 000,-
Nákup bezpečnostních lyžařských helem    3 850,-
Výtvarné potřeby pro školní družinu  14 000,-
Zaplatili jsme žákům dopravu na dětský 
filmový festival     25 200,-
Příspěvek na oslavu dětského dne     6 600,-
Každoročně platíme žákům 6. tříd dopravu 
na adaptační kurz       3 500,-
Příspěvek na školní vánoční výstavu     5 000,-

I v mateřské škole se blíží konec 
školního roku…

S velkou radostí jsme spolu s dětmi přivítali jaro a všichni 
jsme se těšili ze slunečných dní.

Ve spolupráci s  místními zahrádkáři jsme se zúčastnili 
velikonoční výstavy v kulturním domě. Někteří rodiče se spolu 
s dětmi aktivně zapojili do této akce a vytvořili výrobky s jarní 
a velikonoční tématikou, za což jim patří poděkování.

Předškolní děti zahájily  v  měsíci  březnu plavecký výcvik 
v  bazénu ZŠ v  Dolním Němčí pod vedením paní učitelky 
z  Plavecké školy v  Uherském  Hradišti. Děti se seznamují 
s vodou, učí se potápět, splývat a připravují se tak na zvládnutí 
správné techniky plavání. Tento kurz si děti oblíbily, ukončen 
bude v červnu.

V  měsíci dubnu proběhla na naší zahradě úklidová akce 
ke Dni země. Některé jednoduché úklidové práce jako je sběr 
odpadků a čistění pískovišť zvládly děti samy, s  ostatními 
pracemi přišli na pomoc školáci z 5. třídy  ZŠ s panem učitelem 
Smržem. Nejenom v tomto období, ale v průběhu celého roku 
se snažíme učit děti vnímat živou i neživou přírodu. Přiměřeně 
k  věku je vedeme k  vědomí, že i my malí můžeme přispět 
k tomu, abychom se ve své vesnici a jejím okolí cítili příjemně. 

Termíny svozu plastů v II. pololetí 2012
30.7., 27.8., 24.9.,  19.10., 19.11., 17.12.
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Všichni bychom si měli uvědomit, že nejdůležitější pro děti, je 
příklad  dospělých. 

Další příjemnou akcí byla návštěva divadla v Domě dětí 
v  Hluku.  Pohádku ,, O perníkové chaloupce“ nám zahrály 
maminky na mateřské dovolené ze spolku EMIL z  Hluku. 
Všichni jsme byli milým přijetím i krásnými marionetami 
nadšeni. Tyto marionety jsou asi půl metru vysoké, přibližně 30 
let staré, prošly opravou a znovu tak dělají radost dětem v okolí. 
Už  podruhé jsme letos navštívili kino Hvězda v  Uherském 
Hradišti, tentokrát jsme shlédli pohádku ,, O Červené Karkulce“. 
V neděli na hody vystoupily děti z tanečního kroužku v místní 
hospůdce „Na muzeu“, kde sklidily velký potlesk. Se stejným 
programem udělaly radost i seniorům v Charitním domě.

Předškolní děti byly pozvány na koncert ZUŠ, kde se 
seznámily s  hrou na některé hudební nástroje. Rovněž jsme 
shlédli představení dětí dramatického kroužku ZUŠ s moderně 

pojatými pohádkami pod vedením paní učitelky Čivrné. Uvítali 
jsme také nabídku pana učitele Špalka, který zábavnou formou   
seznámil děti s  houslemi a společně jsme si zazpívali známé 
dětské písničky. Tato návštěva sklidila u dětí velký úspěch.

Tak jako každoročně potěšily děti maminky svým 
vystoupením plným písní a básní u příležitosti svátku maminek. 
Posezení bylo milé a příjemné a maminky tak měly příležitost 
lépe poznat prostředí, ve kterém jejich děti tráví větší část dne. 

Letošní školní výlet jsme naplánovali do Dinoparku 
ve Vyškově. Měli jsme obavy,  jak cestu i pobyt zvládnou 
především naši nejmenší. Naše Berušky však všechno zvládly 
bez problémů, děti byly spokojené a hlavně obohacené o nové 
poznatky a zážitky. 

   A co nás ještě do konce školního roku čeká?
- vystoupení tanečního kroužku pro prvňáčky v ZŠ
- dětský den spojený s opékáním a zpíváním při kytaře
- dětská olympiáda na školním hřišti
- fotbalový turnaj na hřišti TJ Dolní Němčí za účasti dětí
   z mat. škol z regionu Uh. Brod v pátek 15. 6. 2012
   od 9. 00 hod.
- výlet předškolních dětí do chráněné oblasti v Hor. Němčí
- slavnostní rozloučení s předškolními dětmi na OÚ
   v Dolním Němčí ve čtvrtek 21. 6. 2012 v 15. hodin
- schůzka rodičů nově přijatých dětí 13. 6. 2012 v 15 hod. 
   v mateřské škole, rodiče se seznámí s prostředím naší MŠ 
   a s tím, jak připravit děti na vstup do MŠ a jak první 
   odloučení od rodičů lépe zvládnout

Chtěli bychom velmi poděkovat rodičům, kteří nám 
v  průběhu celého školního roku pomáhali při drobných 
opravách hraček, montáží regálů, šití krojů, výrobou krmítek 
pro ptáky, tak i těm, kteří podpořili  naší MŠ sponzorskými  
dary na oslavu Dne dětí.  

Přejeme všem dětem a jejich rodičům příjemnou společnou 
dovolenou, plnou pohody a dobré nálady a těšíme se na setkání 
znovu  po prázdninách.

za MŠ  tř.uč. z BERUŠEK
Eva Válková  a  Jarmila Vlková

                                                                                   
                    

Oznámení pro rodiče                                            
Ředitelství mateřské školy oznamuje , že provoz o hlavních 

prázdninách bude uzavřen v době od 16. 7. - 10. 8. 2012. Provoz 
bude opět zahájen 13. 8. 2012.

Eva Kadlčková, ředitelka MŠ
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Zelená je tráva, fotbal to je hra ...
Tak by se dala charakterizovat atmosféra fotbalového turnaje 

mateřských škol, který se konal 15. června 2012 na hřišti  
TJ Dolní Němčí. S  myšlenkou uspořádat turnaj přišel pan  
P. Tinka poté, co byl zrušen plánovaný  turnaj v Uh. Hradišti. 

Turnaje se zúčastnily děti z   5 mateřských škol - Dolní 
Němčí, Slavkov, Horní Němčí, Uh.Brod - Olšava, Uh. Brod -  
Újezdec. Bylo odehráno celkem 10 zápasů, hráli vždy 4 hráči +  
1 brankář. Hrací doba jednotlivých utkání byla 10 minut.

Děti zápolily s  velkým nasazením, nebylo vítězů 
ani poražených. Nejdůležitější bylo, že si všichni užili 
krásné slunečné sportovní dopoledne, kde nechyběly ani 
„roztleskávačky s  fáborky“ a fanoušci jak z  řad rodičů  
a  prarodičů, tak i dětí mateřských škol. Nechybělo 
ani občerstvení, které poskytla Raciola -  Jehlička s.r.o.  
Uh. Brod. Poděkování patří všem, kteří se na této akci podíleli -  
p. Tinkovi, který celou akci vymyslel, panu Bobčíkovi - předsedovi  
TJ Dolní Němčí za skvělý komentář během celého turnaje, 
paní Bartošové za zdravotní dozor, dále dětem ZŠ a ZUŠ Dolní 
Němčí  za to, že se zhostily funkce rozhodčích, OÚ Dolní 
Němčí za pomoc při organizaci a sponzorům, kteří poskytli 
sponzorské dary – firmě Kasko spol. s r.o. Slavkov, p. L. Lehké 
Formika Dolní Němčí, panu J. Tinkovi – Česká pojišťovna 
Dolní Němčí, p. Ambrozovi - Linea Nivnice, p. J Bršlicovi -  
Kvark Uh. Brod , p. B. Zimčíkové.

Nejlepší hráči z každého týmu byli oceněni drobným dárkem 
a protože zvítězili všichni, každý hráč si odnesl na památku 
diplom a drobné dárky. Rozzářené dětské oči a spokojené  
p. učitelky a ředitelky z mateřských škol byly důkazem, že 
se turnaj líbil a tak všichni odjížděli domů s  pocitem pěkně 
prožitého sportovního dopoledne.

  Výsledky zápasů:
Dolní Němčí – Újezdec    1:1
Uh. Brod Olšava – Dolní Němčí   0:1
Horní Němčí – Dolní Němčí    1:1
Uh. Brod Újezdec – Uh. Brod Olšava   0:0
Uh. Brod Olšava – Horní Němčí    0:3
Uh. Brod Újezdec – Slavkov     2:1
Uh. Brod Olšava – Slavkov    0:0
Horní Němčí – Slavkov    1:1
Horní Němčí – Uh. Brod Újezdec   2:2
Dolní Němčí - Slavkov    2:0

  Nejlepší hráči:
MŠ Dolní Němčí – Matyáš Bobčík
MŠ Horní Němčí – Dominik Petr
MŠ Uh. Brod Újezdec – Markéta Jančářová
MŠ Uh. Brod Olšava – Adéla Matějíková
MŠ Slavkov – Karolína Uhrová                                                                                   

 
Za mateřskou školu Kadlčková Eva, řed.

Zhodnocení sezóny 2011/2012 
KST Dolní Němčí

Další soutěžní ročník má za sebou oddíl stolního tenisu 
KST Dolní Němčí. Stejně jako v předcházejícím ročníku bylo 
přihlášeno do mistrovských soutěží 6 družstev v  mužských 
kategoriích („A“ – „F“) a 2 žákovská. Premiérově bylo dále 
přihlášeno 7 družstvo mužů „G“, kde dostávali příležitost 
nejmladší nadějní hráči. Uplynulou sezónu lze hodnotit 
z  pohledu celého oddílu kladně. Z  historického hlediska 
bylo do mistrovských soutěží přihlášeno nejvíc družstev, což 
v celkovém počtu 9 družstvech nemá v našem regionu, v kraji 
ani v rámci ČR obdoby. Až na nešťastný závěr sezóny našeho 
„C“ mužstva a jeho sestup do nižší soutěže splnila jednotlivá 
mužstva našeho oddílu stanovené cíle. Dovolte mi krátké 
ohlédnutí za jejich dosaženými výsledky.

„A“ družstvo mužů po jednoroční pauze znovu okusilo 
třetiligové boje a poprvé v historii bylo přiděleno do skupiny 
„D“ zahrnující oddíly zejména z  Jihomoravského kraje  
a východních Čech. V této skupině si dalo družstvo za cíl hrát 
důstojnou roli a vyhnout se bojům o záchranu. Bojům o záchranu 
se nakonec naše družstvo nevyhnulo, ale svou nováčkovskou 
sezónu ve skupině „D“ nakonec zvládlo a obsadilo v konečné 
tabulce 9 příčku za zisk 39 bodů (7 výher/3 remízy/12 proher). 
Po úvodní výhře se Sokolem Vracov přišla řada nevydařených 
utkání a s  nimi spojená „šňůra“ proher. I proto vstupovalo 
naše družstvo mužů do druhé poloviny uplynulé soutěže na 
hrozivém předposledním místě. V odvetách sice první tři zápasy 
prohrálo, obrat nastal bodovým ziskem za remízu ve Ždáře 
nad Sázavou, když od 17 kola mistrovské soutěže nasbíralo 
celkem 14 bodů a nakonec udrželo 9 nesestupovou příčku. 
Jako rozhodující se nakonec ukázalo překvapivé, ale zasloužené 
vítězství v  Hodoníně „B“, toho času na 2. příčce, bojující  
o mistrovský titul a zároveň bojující za jejich družstvo Hodonín 
„C“, které rovněž svádělo boje o záchranu. Bojovným týmovým 
výkonem všech hráčů vyhrálo naše družstvo v  poměru 
10:6. Stejný výsledek družstvo potvrdilo v  následujícím dni 
víkendového dvojutkání proti družstvo Hodonín „C“. „Černý 
Petr“ a sestup do nižší soutěže nakonec zůstal ve Ždáře nad 
Sázavou, Hodoníně „C“ a v Chrudimi. Výraznou postavou celé 
sezóny byl Karel Orlovský, který obsadil v žebříčku úspěšnosti 
hráčů 3. ligy sk. „D“ solidní 6 místo (72 % úspěšnosti vítězných 
utkání, tj. 60 výher/23 proher), a dále také Pavel Daněk – 54,93 
%. Za „A“ družstvo mužů nastupovali tito hráči Dušan Kubeš – 
38,24 % a Jan Sadílek – 16,90 %. 

 Družstvo mužů „B“ již tradičně startovalo v Divizní soutěži 
Zlínského kraje. Po celou sezónu bojovalo mužstvo ve spodní 
části mistrovské tabulky. Po vydařeném závěru soutěžního 
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ročníku a výhrami v  důležitých utkáních, zejména nad 
Sportcentrum Bylnice „A“ v  poměru 15:3, skončilo nakonec 
na 10 místě se ziskem 43 bodů (7 výher, 15 porážek). Za „B“ 
družstvo nenastupoval zraněný Čeněk Kubeš, proto za něj 
zaskakoval výborně hrající hráč „C“ družstva Zdeněk Fibichr  
a další hráč tohoto družstva Martin Kučera, jenž získával cenné 
zkušenosti v divizní soutěži. Tahounem družstva byl Miroslav 
Bartoš 63,10 %, přičemž ke konečnému umístění přispěli dále 
tito hráči: Fibichr Zdeněk – 45,71 %, Jančář Luděk - 42,31 %, 
Ježek Milan – 28,13 % a s méně jak 50 % odehranými utkáními 
Kučera Martin -11,11 %. 

Družstvo mužů „C“ hrající Krajský přebor I. třídy Zlínského 
kraje doplatilo v  uplynulé sezóně zejména na oslabení 
hráče Zdeňka Fibichra, který zaskakoval v „B“ družstvu  
a nemohl odehrát všechna důležitá utkání. Po celou sezónu se 
družstvo pohybovalo v dolních patrech tabulky. Bohužel, byť 
s příznivým losem v posledním dvojkole, nezvládlo závěrečné 
utkání a prohrou se dostalo na sestupovou 11 příčku za zisk 47 
bodů (8 výher, 1 remíza, 13 proher). K záchraně chyběl jediný 
bod, což lze považovat za smolné, neboť jednobodových ztrát 
po těsných prohrách bylo za sezónu více. Za „C“ družstvo 
nastupovali tito hráči: Kučera Martin – 55,71 %, Borýsek Jiří 
– 51,90 %, Matějíček Jakub – 36,99 %, Čaník Tomáš – 31,11 %  
a s méně jak 50% odehranými utkáními Fibichr Zdeněk – 70,83 
%, Ježek Jan – 39, 29 %.

V nejvyšší regionální soutěži (Regionální přebor I. tř.) 
startovalo  naše „D“ družstvo mužů. Družstvo splnilo stanovený 
cíl a hrálo v  klidném středu tabulky a v  konečném pořadí 
obsadilo 7 příčku (49 bodů za 8 výher, 3 remíza, 11 proher). 
Výraznou posilou se ukázal výborně hrající „navrátilec“ Patrik 
Kašpárek (80 %), který rovněž vypomáhal v  Regionálním 
přeboru II. třídy. Zdatně mu sekundoval i nadějný junior 
Tomáš Čaník (66,67 %). Za „D“ mužstvo nastupovali dále tito 
hráči: Salát Jan – 53,52 %, Ježek Miroslav – 40,63 % a s méně jak 
50 % odehranými utkáními Bičan Miroslav – 40,63 %, Škařupa 
Petr – 29,17 %, Polách Dominik – 24 %.

Dalšími mužstvy hájící barvy KST Dolní Němčí 
v  regionálních soutěžích jsou 3 družstva mužů „E“, „F“  
a zmiňované „G“. Všechna 3 družstva si splnila svůj cíl  
a obsadila slušná umístění. Zejména však jejich hráči 
převážně ve věku juniorů a žáků získávali cenné zkušenosti. 
V Regionálním přeboru II. tř. obsadilo „E“ družstvo  8 příčku 
(bilance 47 bodů, 8 výher, 1 remíza a 13 porážek – nastupovali 
především tito hráči: Bičan Miroslav – 68,75 %, Ježek Miroslav 
– 45 %, Škařupa Petr – 41,67 % a další hráči). Družstvo „F“ 
obsadilo pěknou 6 příčku v  Regionálním přeboru IV. tř. (53 
bodů – 10 výher, 1 remízy, 11 proher) a oproti předcházející 
sezóně si polepšili o 3 příčky. Za „F“ nastupovali tito hráči: 
Polách Dominik – 66,10 %, Tang Minh Tomáš – 52,78 %, Pitner 
Dominik – 40,85 %, Kučera Ondřej – 33,33 %, Adolf Daniel – 
11,11 % a další hráči). V „G“ družstvu reprezentovali naši obec 
naši nejmladší talentovaní žáci, kteří zároveň hrají regionální 
soutěž žáků pod vedením trenéra Jaroslava Uhra. Tito 
v premiérové sezóně obsadili v základní soutěži Regionálního 
přeboru V. tř. pěknou 12 příčku za 45 bodů (6 výher, 2 remízy, 
17 proher). Za „G“ nastupovali tito hráči: Kolísek Josef, Uher 
Antonín, Jurásek Robin, Ďubašík Adam, Bukvic Martin. 

V  žákovských soutěžích (Regionální přebor žáků) 
nastupovaly „A“ družstvo a „B“ družstvo žáků. V této soutěži 
bylo překvapením konečné umístění „B“ družstva (3 příčka – 48 
bodů, 11 výher, 1 remíza, 2 prohry), které sahalo na paty dvěma 
nejlepším týmům soutěže prvnímu (Komňa „A“) a druhému 

našemu „A“ družstvu, když v nadstavbové části prohrálo právě 
jenom s těmito mužstvy. „A“ družstvo podle očekávání svádělo 
urputné boje o mistrovský titul s  mužstvem Komňa „A“, 
kterému v  nadstavbové části podlehlo a skončilo na pěkném  
2. místě (53 bodů – 13 výher, 1 prohra). V žákovských 
družstvech nastupovali tito hráči: „A“ - Bičan Miroslav, Tang 
Minh Tomáš, Kučera Ondřej, Pitner Dominik, „B“ – Kolísek 
Josef, Jurásek Robin, Ďubašík Adam, Uher Antonín. 

Úspěchem skončilo také vystoupení našich juniorů na 
Krajských přeborech v  družstvech juniorů ve Vsetíně, kde 
ve složení Kučera Martin, Čaník Tomáš a Bičan Miroslav 
obsadili pěknou druhou příčku za favorizovaným týmem ze 
Zlína. Našim nadějným hráčům se sice nepodařilo obhájit 
titul krajských přeborníků z  předešlého ročníku, ovšem 
předvedenými výkony nezklamali a zaslouženě obsadili  
2 příčku. Výkonnost těchto juniorů, ale stejně tak ostatních 
nadějných juniorů a žáků, se rok od roku viditelně zlepšuje, 
proto jsou jistě příslibem do dalších let našeho oddílu, zejména 
pro krajské a ligové soutěže. 

Na podzim letošního roku bude zahájen soutěžní ročník 
2012/2013, ve kterých bude cílem našeho oddílu potvrzení 
dosavadních výsledků jednotlivých družstev, udržení postavení 
žákovských družstev a snaha o zisk titulu přeborníků okresu 
a také postup „C“ mužstva zpět do Krajské soutěže I. třídy. 
Dalším cílem bude pokračování práce s mládeží a úspěšná 
reprezentace naší obce v  regionálních, krajských i ligových 
soutěžích.  

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

TV Slovácko je i na satelitu

PARAMETRY SATELITNÍHO PŘÍJMU: 
Astra 3B (23,5 stupně východně), 12168/V, SR 27500, FEC 3/4, 

norma DVB-S, kódování žádné (FTA)

PROGRAMOVÉ SCHÉMA ČTYŘHODINOVÉ SMYČKY:

17:00 CELOSTÁTNÍ SESTŘIH
17:20 MAGAZÍN Z JIŽNÍCH ČECH A VYSOČINY 
 (R1 Vysočina, STTV, JHTV)
17:40 MAGAZÍN Z VALAŠSKA (TV Beskyd)
18:00 MAGAZÍN Z LIBERECKA (RTM)
18:20  MAGAZÍN Z KARLOVARSKA (TV Západ)
18:40 MAGAZÍN Z OLOMOUCKA (ZZIP)
19:00 vysílání slovenské televize PATRIOT TV
19:20 MAGAZÍN Z ORLICKOÚSTECKA 
 A ČESKOTŘEBOVSKA (OIK TV)
19:40 MAGAZÍN Z ÚSTECKÉHO KRAJE 
 (TV Regia, TV Litoměřicko)
20:00 MAGAZÍN Z PLZEŇSKA (TV Plzeň)
20:20 MAGAZÍN ZE SLOVÁCKA A ZLÍNSKA (TV Slovácko)
20:40 MAGAZÍN Z OSTRAVSKA (FABEX TV)

 
Kontakt: TV Slovácko, Panská 25, 686 04 Kunovice, 

  e-mail: redakce@jdp.cz , www.tvslovacko.cz
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Přijetí srbského souboru Česká beseda na Obecním úřadě  
a jako součást hodového průvodu. 

Dětský den 17.6. 2012 (více fotografií naleznete na webových 
stránkách obce www.dolni-nemci.cz).
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Chcete strávit svatební noc v našem penzionu Rozkvět? 
Neváhejte a včas si objednejte svatební apartmán 
    na tel. 602 338 746 
    nebo   572 648 721.

Ceník a podmínky pro zveřejnění inzerce  
v obecním zpravodaji od 1.1. 2012

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

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

Uzávěrka příštího čísla  
Zpravodaje bude 7. září 2012.
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Hody – vystoupení dětí na Muzeu

Slavnostní otevření prostranství u kostela

1. svaté přijímání

Hodová zábava
vystoupení tanečního souboru ze Srbska

Předhodové zpívání

Košt vín - Ing. Zdeněk Ponížil 
obdržel cenu starosty obce

Hody s právem 2012

Hodový průvod


