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Vážení spoluobčané,
prázdninové měsíce, které bychom letos mohli nazvat letními 

jen velmi těžko, máme už za  sebou. Školáci už opět začínají 
vstřebávat nové učivo ve  školních lavicích a  my starší zase 
rekapitulujeme to, co jsme v  tomto roce chtěli, ale ještě nestihli 
udělat a snažíme se to dohnat.

Hlavní akcí uplynulých měsíců byla oprava hřbitova, která 
probíhá podle plánu. Dokončujeme práce na odvodnění, většina 
chodníků má už také nový povrch. Pracuje se na novém oplocení  
i na úpravách  márnice a kapličky. Všechny práce  by měly být 
hotové do konce října. 

Omezení způsobené úplnou uzavírkou na  silnici do Nivnice 
jsou už taky minulostí a podle informací od investora, by stavba 
měla být úplně dokončena do  konce  listopadu. Protože práce 
na silnici se dotýkají   i stavby cyklostezky, mohla být začátkem 
září tato zkolaudována a  na  4.října připravujeme s  Nivnicí 
a Slavkovem společné slavnostní otevření všech tří úseků, které 
tvoří společný projekt podpořený Regionálním operačním 
programem Střední Morava.

l POZVÁNKA

Obce Slavkov, Dolní Němčí a Nivnice Vás srdečně zvou 
na  slavnostní otevření a  zahájení provozu na  Cyklistické 
stezce Slavkov, Dolní Němčí a Nivnice, které se uskuteční 
v  sobotu 4. října 2014 ve  14 hodin na  parkovišti  
za hotelem KARPATY ve Slavkově.

Koncem června jsme získali další dvě dotace z  OPŽP  - 
na  zateplení objektu Víceúčelového zařízení Na  Mlýně a  na  
výměnu oken v  tělocvičnách základní školy a  zateplení jejich 
stropu. Na obou akcích se už začíná pracovat tak, aby byly ještě 
do zimy dokončeny.  Protože nám v srpnu nabídl SFŽP  možnost 
provést ještě v  letošním roce úpravy zahrady mateřské školy 
( původně nebyla naše žádost schválena k  podpoře, ale byla 
zařazena do tzv. zásobníků projektů), využili jsme tuto nabídku 
a i tuto akci letos ještě provedeme.

V nejbližších dnech se začne konečně pracovat i v ulici Polní 
na  přeložce kanálu a  následně na  rekonstrukci komunikace.  
Ke  konci se blíží také práce na  pozemkových úpravách 
a  na  novém územním plánu obce. Věřím, že oba dokumenty 
budou co nejdříve dokončeny a schváleny a budete  tak možné 
na jejich základě realizovat další záměry na rozvoj naší obce.

Přeji Vám všem klidné a pěkné babí  léto i celý podzim. 

Ing. František Hajdůch, starosta obce



2 Dolněmčanský zpravodaj

zastávka  na  náměstí

zateplení  a  zastřešení  kulturního  domu zateplení  obecního  úřadu

nový  chodník  Na  Výsluní

sběrný  dvůr

cyklostezka  Dolní  Němčí - Slavkov

oprava  komunikace  v  ul.  Pod  Svahy

zateplení  hasičské  stanice úpravy  v  okolí  kostela
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Vážení spoluobčané,
za pár týdnů skončí mandát členům zastupitelstva obce, 

zvoleným v  říjnu 2010, je proto vhodná malá inventura 
toho, čím za uplynulé čtyři roky naše obec žila a co se u nás 
změnilo.

V  roce 2011 byla největší akcí úprava okolí kostela, 
hřbitova a  komunikací v  přilehlých ulicích, na  kterou jsme 
získali dotaci z ROP Střední Morava.

Na  náměstí jsme vybudovali novou zastávku autobusů 
a upravili její okolí, které se uvolnilo po demolici rodinných 
domů.

Ve  druhé polovině roku bylo stěžejní akcí zastřešení 
a zateplení kulturního domu.

Vysadili jsme také novou zeleň na  bývalé skládce Nad 
Hájkem.

Během roku jsme finišovali s  přípravou cyklostezky 
do Slavkova, kde bylo nutno zajistit souhlasy několika desítek 
vlastníků pozemků.

V  roce 2012 bylo největší akcí vybudování cyklostezky 
do  Slavkova, na  kterou jsme získali dotaci ze SFDI. Tato 
slouží nejen sportuchtivým, ale také jako bezpečná cesta 
do  zaměstnání těm, kteří dojíždějí za  prací do  jedné nebo 
druhé obce.

Realizace se dočkal i spojovací chodník Na Výsluní.
Provedli jsme rekonstrukci čtyř bytů v  bytovém domě 

na Vinohradské č.p. 589.
Méně viditelnou, ale velmi důležitou byla i oprava střechy 

na garážích ve dvoře obecního úřadu.
Totéž se týká další investice, která řešila doplnění 

technologie na čistírně odpadních vod.
V  tomto roce byla zahájena i  praktická realizace 

pozemkových úprav.

V roce 2013 jsme na jaře provedli výsadbu zeleně kolem 
cyklostezky do Hluku.

Zateplení a  výměny oken se dočkala také budova 
obecního úřadu.

Po  úpravách ve  dvoře obecního úřadu vznikl 
plnohodnotný sběrný dvůr. Součástí tohoto projektu byl 
i nákup 300 kompostérů, které domácnosti obdržely zdarma.

Kompletní rekonstrukcí prošla i budova hasičské stanice.
Na spolufinancování všech těchto akcí jsme získali dotace 

od Státního fondu životního prostředí.
Díky dotaci z  MAS Východní Slovácko jsme dokončili 

opravu komunikace v ulici Pod Svahy.
Z  vlastních zdrojů byla provedena rekonstrukce 10 bytů 

i v druhém bytovém domě na ul. Vinohradské č.p. 656.
Pokračovala příprava cyklostezky do Nivnice a zdárně se 

vyvíjela i  příprava rekonstrukce silnice do  Nivnice. Nadále 
probíhaly práce na  pozemkových úpravách a  v  návaznosti 
na ně jsme zahájili práce na návrhu nového územního plánu 
obce.

Rok 2014 jsme zahájili výstavbou cyklostezky do Nivnice. 
Protože se podařilo Zlínskému kraji připravit i  rekonstrukci 
silnice II/490 do Nivnice, mohly obě akce začínat současně. 
Jelikož ne všechny práce související se silnicí jsou hrazeny 
z dotace, podílela se i naše obec na financování některých 
částí, a to chodníků u zastávek, vjezdů k Zevosu a k požární 
nádrži a nového veřejného osvětlení.

Stavbami, které hradíme pouze z našich prostředků jsou 
opravy na  hřbitově a  práce na  přeložce kanálu a  opravě 
komunikace v ulici Polní.

S pomocí dotace od Zlínského kraje, jsme zakoupili našim 
hasičům zásahové vozidlo DAF.

Realizace se dočkal i  vodovod Na  Okluku, kde už může 
probíhat výstavba rodinných domů.

Protože OPŽP letos vypsal ještě nové výzvy na zateplení, 
tak jsme toho využili a  požádali o  dotaci na  zateplení VÚZ 
Na Mlýně a na výměnu oken a zateplení stropu v tělocvičnách 
ZŠ. Obě akce ještě letos dokončíme.

Poslední akcí, kterou chceme v letošním roce udělat, jsou 
úpravy zahrady mateřské školy, opět s  pomocí dotace ze 
SFŽP.

V  každém roce obec vynakládá nemalé prostředky také 
na údržbu veřejné zeleně, zajištění čistoty a pořádku v obci. 
Čím dále více prostředků je třeba na  provoz odpadového 
hospodářství, veřejného osvětlení, či údržbu a  opravy 
obecního majetku.

Stálou péči věnujeme podpoře společenského, kulturního 
a sportovního života v obci.

Finančně podporujeme i  činnost spolků a  folklorních 
souborů. Díky jejich společným akcím byli potěšeni jak naši 
občané, tak i v jiných obcích, kde nás soubory reprezentovaly. 

Děkuji za  spolupráci všem spoluobčanům, kteří se 
ve svém volném čase dobrovolně věnují a pomáhají udržovat 
duchovní bohatství naší obce.

Vážení spoluobčané, domnívám se, že zastupitelstvo 
splnilo svá předsevzetí, která si na  počátku volebního 
období dalo, snad se to podařilo ke  spokojenosti většiny 
občanů. V průběhu volebního období bylo třeba řešit i další 
naléhavé akce, ale jak víte, obec si může dovolit jen to, na co 
má prostředky. Hlavní příjmy obcí jsou stanoveny zákonem 
a další zdroje tvoří nepravidelné příjmy obcí, např. z prodeje 
majetku, z pronájmů, apod. 

Hospodaření obce je bezproblémové a  průhledné, 
splácíme pravidelně každé čtvrtletí úvěr ve výši 414 000,- Kč. 
Poslední splátka bude za 1. čtvrtletí příštího roku.

Samostanou částí příjmů jsou různé dotace ze státních 
zdrojů nebo fondů EU. 

Celková částka získaných dotací za  předešlé volební 
období činí cca 30 milionů Kč.

Zda současné zastupitelstvo vedlo obec podle Vašich 
představ, či ne, ať si každý rozhodne sám.

Nakonec bych chtěl poděkovat všem firmám, 
podnikatelům i občanům za podporu při rozvíjení naší obce, 
a věřím, že nám zůstanou i nadále partnery.

Děkuji všem členům zastupitelstva, zaměstnancům obce 
i  ostatním spolupracovníkům za  dobrou práci pro obec 
v uplynulém volebním období.

Ing. František Hajdůch, starosta obce

Malé ohlédnutí za tím,  
co se u nás změnilo  
ve volebním období  

2010 - 2014
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Z jednání Rady obce
Anonymizace provedena v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb.

Usnesení
ze 70. schůze Rady obce Dolní Němčí,  

konané dne 12. června 2014 v kanceláři obecního úřadu.

Usnesení č. 70/2014/02
Rada obce Dolní Němčí schvaluje p. S. T., výpůjčku kulturního 
domu k  pořádání hudebního večera ROBfest v  sobotu 28. 
března 2015.

Usnesení č. 70/2014/03
Rada obce Dolní Němčí schvaluje paní M. M., Dolní Němčí, 
pronájem přísálí kulturního domu k pořádání rodinné oslavy 
21. března 2015.

Usnesení č. 70/2014/04
Rada obce Dolní Němčí schvaluje panu J. F., Míkovice, 
pronájem bytu č. 304 v domě s chráněnými byty Dolní Němčí, 
na dobu neurčitou s platností od 1. července 2014.

Usnesení č. 70/2014/05
Rada obce Dolní Němčí schvaluje zařazení žádosti paní A. 
Š., Louka, o pronájem bytu v domě s chráněnými byty Dolní 
Němčí, do seznamu žadatelů.

Usnesení č. 70/2014/06
Rada obce Dolní Němčí neschvaluje o.s. národopisný 
krúžek Dolněmčan příspěvek na  úhradu nákladů krúžku 
Dolněmčánek, spojených s  jeho vystupováním na  Dětských  
folklórních slavnostech ve Fryštáku dne 14. června 2014.

Usnesení č. 70/2014/07
Rada obce Dolní Němčí doporučuje ZO Dolní Němčí schválit 
zařazení svého správního území do území působnosti SCLLD 
MAS Východní Slovácko na období 2014 – 2020. 

Usnesení č. 70/2014/08
Rada obce Dolní Němčí schvaluje vypracování jedné varianty 
kroje dle vlastního výběru žadatele  za cenu 11.500,- Kč .

Usnesení č. 70/2014/09
Rada obce Dolní Němčí schvaluje Obci Starý Hrozenkov 
finanční příspěvek ve výši 2.000,- Kč na pořádání 54. ročníku 
Kopaničářských slavností ve dnech 11. – 13. července 2014.

Usnesení č. 70/2014/11
Rada obce Dolní Němčí schvaluje o.s. národopisný krúžek 
Dolněmčan, výpůjčku prostorů muzea Na  Mlýně k  pořádání 
akce „Pečení chleba“, která se bude konat v sobotu 12. 7.2014.

Usnesení č. 70/2014/13
Rada obce D. Němčí schvaluje nákup 10 kusů knihy Kuchařka 
tradičních pokrmů na Slovácku II za cenu 174,- Kč/ks.

Usnesení č. 70/2014/14   
Rada obce Dolní Němčí schvaluje ukončení nájmu bytu č. 8 
v půdní vestavbě ZŠ a ZUŠ v Dolním Němčí, s p. I. B. a p. R. Š. 
dohodou ke dni 30. června 2014.
 
Usnesení č. 70/2014/15
Rada obce Dolní Němčí schvaluje za vítěze výběrového řízení 
na akci „Místní komunikace ul. Polní, Dolní Němčí“, společnost 
IS Inženýrské stavby Hodonín, s.r.o., Martina Benky 12, 695 01 
Hodonín, s cenovou nabídkou 3.268.740,- Kč bez DPH.

Usnesení č. 70/2014/16
Rada obce Dolní Němčí doporučuje zastupitelstvu obce schválit 
rozpočtový výhled obce Dolní Němčí na roky 2015 - 2019 dle 
přílohy tohoto usnesení.

Usnesení č. 70/2014/17
Rada obce Dolní Němčí schvaluje Dodatek č. 1 na  stavbu 
„Cyklostezka Nivnice – Dolní Němčí, úsek Dolní Němčí“, 
změna platebních podmínek a odpočet méněprací.

Usnesení č. 70/2014/18
Rada obce Dolní Němčí schvaluje Dodatek č. 2 na  stavbu 
„Cyklostezka Nivnice – Dolní Němčí, úsek Dolní Němčí“, 
vícepráce včetně vybudování nové přípojky veřejného osvětlení.

Usnesení č. 70/2014/19
Rada obce Dolní Němčí schvaluje cenovou nabídku 
společnosti SKANSKA, a.s. Uherské Hradiště ve výši 600.000,- 
Kč na provedení betonového povrchu cyklistické stezky Dolní 
Němčí – Hluk  v úseku, který prochází biocentrem pod firmou 
Baťa.

Usnesení č. 70/2014/20
Rada obce Dolní Němčí schvaluje Úpravu rozpočtu č. 2 
rozpočtu obce Dolní Němčí, dle přílohy tohoto usnesení.

Usnesení č. 70/2014/21
Rada obce Dolní Němčí schvaluje pronájem bytu č. 8 v půdní 
vestavbě ZŠ a ZUŠ Dolní Němčí, Školní č.p. 606, Dolní Němčí, 

VOLBY DO ZASTUPITELSTVA OBCE  
A VOLBY  DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY

se konají ve dnech 10. – 11. října 2014 
Volební místnosti jsou v budově Základní školy a Základní 

umělecké školy Dolní Němčí. Do  zastupitelstva obce Dolní 
Němčí se volí 15 členů.

.  JAK VOLIT V KOMUNÁLNÍCH VOLBÁCH
Volič může volit nejvýše tolik kandidátů, kolik členů 

zastupitelstva obce má být zvoleno.
Volič může na hlasovacím lístku označit v  rámečku před 

jménem kandidáta křížkem toho kandidáta, pro kterého 
hlasuje, a to v kterémkoliv ze sloupců, v nichž jsou uvedeni 
kandidáti jednotlivých volebních stran. 

Volič může na  hlasovacím lístku označit křížkem 
ve  čtverečku v  záhlaví sloupce s  kandidáty volební strany 
nejvýše jednu volební stranu. Zároveň může označit 
v rámečku před jménem kandidáta křížkem další kandidáty, 
pro které hlasuje, a to v libovolných samostatných sloupcích, 
ve  kterých jsou uvedeny ostatní volební strany. Takto 
volí předně jednotlivě označené kandidáty, dále tolik 
kandidátů označené volební strany, kolik činí rozdíl počtu 
členů zastupitelstva, kteří mají být zvoleni, a  označených 
jednotlivých kandidátů, a to v pořadí, v němž jsou kandidáti 
označené volební strany uvedeni v jejím sloupci. 

Františka Tinková
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paní D. H.,Dolní Němčí, na dobu určitou od 1. července 2014 
do 30. června 2016. 

Usnesení č. 70/2014/22
Rada obce Dolní Němčí schvaluje Smlouvu o  dílo s  MAS 
Východní Slovácko, Suchá Loz  jejímž předmětem je vykonávání 
dotačního managementu realizace projektu „Cyklostezka Dolní 
Němčí“, ve výši 30.000,- Kč.

Usnesení
ze 71. schůze Rady obce Dolní Němčí,  

konané dne 18. června 2014 v  v kanceláři obecního úřadu.

Usnesení č. 71/2014/02  
Rada obce Dolní Němčí schvaluje pronájem bytu č. 311 v domě 
s  chráněnými byty Dolní Němčí, Školní č.p. 888, paní M. S. 
Dolní Němčí, na dobu neurčitou s platností od 20. června 2014  
za cenu 45,- Kč/m2.  

Usnesení
ze 72. schůze Rady obce Dolní Němčí,  

konané  dne 3. července 2014 v kanceláři obecního úřadu.

Usnesení č. 72/2014/02
Rada obce Dolní Němčí schvaluje zařazení žádosti paní K. J., 
Staré Město, o pronájem obecního bytu do seznamu žadatelů.

Usnesení č. 72/2014/04
Rada obce Dolní Němčí doporučuje Zastupitelstvu obce Dolní 
Němčí prodej následujících obecních pozemků dle GP pro 
rozdělení pozemků a průběh vlastníky zpřesněných hranic č. 
1047-80/2014 parcelní číslo 1065/1 o výměře18,- m2, pozemku 
parcelní číslo 1065/80 o výměře 109,- m2, pozemku parcelní 
číslo 1065/25 o  výměře 652,- m2, pozemku parcelní číslo 
2276/18 o výměře 135,- m2 a pozemku parcelní číslo st. 637 
o  výměře 170,- m2 vše v  katastrálním území Dolní Němčí, 
za  cenu 25,- Kč/m2, panu Z. U., Dolní Němčí. Kupující dále 
uhradí náklady za  vypracování kupní smlouvy a  poplatek 
za vklad do katastru nemovitostí.

Usnesení č. 72/2014/05
Rada obce Dolní Němčí doporučuje Zastupitelstvu obce 
Dolní Němčí schválit   Smlouvu o  zřízení věcného břemene 
č.: OT-014330028145/001 se společností E.ON Distribuce, 
a.s., F.A.Gerstnera 2151/6, 370  49 České Budějovice, týkající 
se umístění distribuční soustavy pod názvem „Dolní Němčí, 
Výsluní I, rozšíření NN, Bršlica“ na  pozemcích parcelních 
čísel 1258/129 a PK 2269 v katastrálním území Dolní Němčí, 
za náhradu ve výši 6600,- Kč bez DPH.

Usnesení č. 72/2014/06
Rada obce Dolní Němčí schvaluje zařazení žádosti paní B. Š., 
Hluk o pronájem bytu v domě s chráněnými byty Dolní Němčí 
do seznamu žadatelů.

Usnesení č. 72/2014/07
Rada obce Dolní Němčí schvaluje podmínky zadávací 
dokumentace a  písemnou výzvu k  podání nabídky na  akci 
„Zateplení objektu VUZ v  Dolním Němčí“ a  oslovení 
následujících tří firem k podání nabídek:
• HOKR STAVBY,  s.r.o., Předbranská 415, 688 01 Uh. Brod
• SANIZO, spol. s r.o., Zátiší 1958, 688 01 Uherský Brod
• DN Group, s.r.o., Hůrka 439, 687 61 Nivnice

Dále schvaluje hodnotící komisi ve  složení Ing.  František 
Hajdůch, Jaroslav Hanák a Ing. Antonín Kolísek.

Usnesení č. 72/2014/08
Rada obce Dolní Němčí schvaluje podmínky zadávací 
dokumentace a  písemnou výzvu k  podání nabídky na  akci 
„Energetická opatření na ZŠ a ZUŠ Dolní Němčí“ a oslovení 
následujících tří firem k podání nabídek:
• HOKR STAVBY, s.r.o., Předbranská 415, 688 01 Uh. Brod
• SANIZO, spol. s r.o., Zátiší 1958, 688 01 Uherský Brod
• DN Group, s.r.o., Hůrka 439, 687 61 Nivnice

Dále schvaluje hodnotící komisi ve  složení Ing.  František 
Hajdůch, Jaroslav Hanák a Ing. Antonín Kolísek.
Usnesení č. 72/2014/09
Rada obce Dolní Němčí schvaluje cenovou nabídku MAS 
Východní Slovácko, Suchá Loz  ve výši 20.000,- Kč na dotační 
management k projektu „Zateplení objektu VUZ v D. Němčí“.

Usnesení č. 72/2014/10
Rada obce Dolní Němčí schvaluje cenovou nabídku MAS 
Východní Slovácko, Suchá Loz č.p. 72, 687 53 Suchá Loz, ve výši 
20.000,- Kč na  dotační management k  projektu „Energetická 
opatření na ZŠ a ZUŠ  Dolní Němčí“.

Usnesení č. 72/2014/11
Rada obce Dolní Němčí schvaluje Mikroregionu Bílé Karpaty 
příspěvek ve výši 28.040,- Kč na nákup kompostérů.

Usnesení č. 72/2014/12
Rada obce Dolní Němčí schvaluje Smlouvu o  výpůjčce 
a darovací na poskytnutí kompostérů občanům obce.

Usnesení
ze 73. schůze Rady obce Dolní Němčí,  

konané dne 9. července 2014 v kanceláři obecního úřadu.

Usnesení č. 73/2014/02
Rada obce Dolní Němčí schvaluje pronájem bytu č. 107 v domě 
s  chráněnými byty Dolní Němčí, Školní č.p. 888, paní L. B., 
Dolní Němčí, na  dobu neurčitou s  platností od  11. července 
2014  za cenu 45,- Kč/m2.  

Usnesení
ze 74. schůze Rady obce Dolní Němčí,  

konané dne 24. července 2014 v kanceláři obecního úřadu.

Usnesení č. 74/2014/02
Rada obce Dolní Němčí zamítá žádost paní L. P., Pozlovice 
o pronájem bytu v domě s chráněnými byty.

Usnesení č. 74/2014/03
Rada obce Dolní Němčí schvaluje Smlouvu o  právu provést 
stavbu vodovodní, kanalizační, elektrické a  plynové přípojky, 
zpevněných ploch vjezdu do  garáže a  vstupu do  novostavby 
rodinného domu mezi Obcí Dolní Němčí a  panem P.  D. 
a Ing. M. D., Dolní Němčí na pozemku p.č. 405/1.

Usnesení č. 74/2014/06
Rada obce Dolní Němčí schvaluje výpůjčku kulturního domu 
MPS Dolněmčané k  uspořádání„Předhodového zpívání“ 
1.5.2015
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Usnesení č. 74/2014/07
Rada obce Dolní Němčí schvaluje Smlouvu o  právu provést 
stavbu plynovodní  přípojky na pozemku p.č. 1258/129 mezi 
Obcí Dolní Němčí a panem R. H. a paní L.  H., Dolní Němčí .
Usnesení č. 74/2014/08
Rada obce Dolní Němčí schvaluje vyvěšení záměru na prodej 
části obecního pozemku p.č. PK 1231/1, dle přílohy žádosti.

Usnesení č. 74/2014/09
Rada obce Dolní Němčí schvaluje Smlouvu o  právu provést 
stavbu „Komunikace v ulici Polní, Dolní Němčí“ na pozemku 
p.č. PK 267 mezi Obcí Dolní Němčí a paní M.P. Dolní Němčí.
 
Usnesení č. 74/2014/10
Rada obce Dolní Němčí schvaluje Smlouvu o dílo č. 472/2014 
s firmou Inženýrské stavby Hodonín, s.r.o., Martina Berky12, 
695 00 Hodonín na akci „Místní komunikace ulice Polní, Dolní 
Němčí“. Celková cena činí 3.268.740,-Kč  + DPH

Usnesení č. 74/2014/11
Rada obce Dolní Němčí schvaluje za vítěze výběrového řízení 
na akci „Energetická opatření na ZŠ a ZUŠ Dolní Němčí“  firmu 
SANIZO spol. s  r.o., Uh. Brod s  cenovou nabídkou ve  výši 
1.980.300,- Kč,- + DPH a  pověřuje starostu a  místostarostu 
k podpisu Smlouvy o dílo. 

Usnesení č. 74/2014/12
Rada obce Dolní Němčí schvaluje za vítěze výběrového řízení 
na akci „Zateplení objektu VUZ v Dolním Němčí“ firmu DN 
Group stav s.r.o., Praha 1, s cenovou nabídkou ve výši 792.549,- 
Kč + DPH a  pověřuje starostu a  místostarostu k  podpisu 
Smlouvy o dílo. 

Usnesení
ze 75. schůze Rady obce Dolní Němčí,  

konané dne 12. srpna 2014 v kanceláři obecního úřadu.

Usnesení č. 75/2014/02
Rada obce Dolní Němčí schvaluje ukončení nájmu bytu č. 13 
v půdní vestavbě ZŠ a ZUŠ v Dolním Němčí, Školní č.p. 606, 
s panem M. M. dohodou ke dni 31. srpnu 2014.

Usnesení č. 75/2014/03
Rada obce Dolní Němčí schvaluje Smlouvu o  právu 
provést stavbu vodovodní a  plynovodní přípojky s  panem 
P.  J.,Dolní Němčí na obecním pozemku parcelní číslo 2254/2 
v  katastrálním území Dolní Němčí k  plánované novostavbě 
rodinného domu na pozemku parcelní číslo st. 371/2.

Usnesení č. 75/2014/05
Rada obce Dolní Němčí doporučuje Zastupitelstvu obce Dolní 
Němčí schválit navržený program 19. zasedání Zastupitelstva 
obce Dolní Němčí, dle přílohy.

Usnesení č. 75/2014/07
Rada obce D. Němčí schvaluje cenovou nabídku Ing. Jaroslava 
Kunčíka, Školní 115, Uherský Brod – Těšov, ve výši 43.560,- Kč, 
včetně DPH za vypracování projektové dokumentace na stavbu 
„Parkoviště ulice Vinohradská, Dolní Němčí“.

Usnesení č. 75/2014/08
Rada obce Dolní Němčí schvaluje cenovou nabídku 
Ing.  Jaroslava Kunčíka, Školní 115, Uherský Brod – Těšov, 

ve  výši 5.929,- Kč, včetně DPH za  vypracování projektové 
dokumentace na  akci „Dolní Němčí, silnice II/498. Změna 
dopravního značení“.

Usnesení č. 75/2014/09
Rada obce Dolní Němčí schvaluje cenovou nabídku 
Ing.  Jaroslava Kunčíka, Školní 115, Uherský Brod – Těšov, 
ve  výši 29.040,- Kč, včetně DPH za  vypracování projektové 
dokumentace na  stavbu „Chodník ulice Vinohradská, Dolní 
Němčí“.

Usnesení č. 75/2014/11
Rada obce Dolní Němčí schvaluje pronájem bytu č. 13 v půdní 
vestavbě ZŠ a  ZUŠ Dolní Němčí, paní K. J., Staré Město, 
na dobu určitou od 1. září 2014 do 31. srpna 2016. 

Usnesení č. 75/2014/12
Rada obce Dolní Němčí schvaluje podmínky zadávací 
dokumentace a písemnou výzvu k podání nabídky na akci „Blíž 
k přírodě, návrh zahrady MŠ Dolní Němčí v přírodním stylu“ 
a oslovení následujících tří firem k podání nabídek:
• SVS – Correct, spol. s r.o., Bílovice 167, 687 12 Bílovice
• Tufír, spol. s r.o., Na Drahách 881, 686 04 Kunovice
• FLORSTYL, s.r.o., Panská 25, 686 04 Kunovice
Dále schvaluje hodnotící komisi ve  složení Ing.  František 
Hajdůch, Jaroslav Hanák a Zdeněk Kadlček.

Usnesení
ze 76. schůze Rady obce Dolní Němčí,  

konané dne 1. září 2014 v kanceláři obecního úřadu.

Usnesení č. 76/2014/02
Rada obce Dolní Němčí schvaluje prodloužení nájmu bytu 
panu V. P. od 1. 9. 2014 do 31. 8. 2016

Usnesení č. 76/2014/04
Rada obce Dolní Němčí zamítá žádost pana M. K., Praha 10 o 
pronájem bytu v DCHB.

Usnesení č. 76/2014/08
Rada obce schvaluje pronájem KD dne 17. 1. 2015 ke konání 
Farního plesu Římskokatolické farnosti Dolní Němčí.

Usnesení č. 76/2014/09
Rada obce schvaluje zakoupení Certifikátu o iRatingovém 
hodnocení obce za rok 2013 od společnosti CRIF – Czech 
Credit Bureau, a.s., Praha 4 za cenu 9.500,- + DPH

Usnesení č. 76/2014/10
Rada obce Dolní Němčí schvaluje za vítěze výběrového řízení 
na akci „Blíž k  přírodě, návrh zahrady MŠ Dolní Němčí 
v přírodním stylu“ firmu FLORSTYL, s.r.o., Panská 25, 686 04 
Kunovice s cenovou nabídkou ve výši 1.848.738,- Kč,- + DPH a 
pověřuje starostu podpisem  Smlouvy o dílo. 

Usnesení č. 76/2014/11
Rada obce schvaluje výjimku z počtu dětí v MŠ Dolní Němčí 
pro školní rok 2014/2015.

Usnesení č. 76/2014/12
Rada obce Dolní Němčí schvaluje Zásady provozního řádu MŠ 
Dolní Němčí.
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Místní akční skupina Východní Slovácko
(část 2.)

Dolní Němčí je od roku 2012 členem Místní akční skupiny 
(MAS) Východní Slovácko, což je společenství, které může 
napomoci rozvoji obce a  kvality života v  regionu. Většina 
obyvatel obce však nemá o fungování a možnostech Místní akční 
skupiny jakožto i  potenciálu a  slabinách oblasti východního 
Slovácka dostatek informací. Předkládám proto pokračování 
textového výtahu informací z  analytického dokumentu MAS 
Východní Slovácko, na jehož základě se připravuje strategický 
rozvojový plán na  období let 2014 – 2020. Věřím, že níže 
uvedené informace čtenářům pomohou přiblížit problematiku, 
kterou se Místní akční skupina zabývá.   

PhDr. Petr Slinták
zástupce občanského sdružení Arte Natura v MAS Východní Slovácko

Stav domovního fondu
V  obcích MAS Východní Slovácko převažují rodinné 

domy. Více než 15 % domů v  obcích není trvale obydleno, 
což odpovídá průměru Zlínského kraje a  je 1,5 procentního 
bodu pod hodnotou ČR; ve  třech obcích – Březové, Bystřici 
pod Lopeníkem a  Horním Němčí je to více než čtvrtina 
domů. Téměř pětina neobydlených domů je však využívána 
k  rekreaci, což souvisí s  atraktivitou území z  hlediska 
cestovního ruchu (v  rámci kraje je ovšem z  neobydlených 
domů využíváno k rekreaci 32,5 %, v rámci ČR dokonce 47,3 
%). V Horním Němčí a Březové je k rekreaci využívána více než 
polovina neobydlených domů. Část objektů je však technicky 
nevhodných, některé z  nich budou v  budoucnu ohrožovat 
bezpečnost. U  některých domů je rovněž problematické 
vytápění pevnými palivy, které způsobují znečištění ovzduší. 

Plochy pro bytovou výstavbu nejsou vymezeny v šesti obcích, 
přestože zájemci o  bydlení jsou ve  všech obcích MAS. Počet 
žadatelů o  bydlení se odvíjí od  polohy, velikosti a  atraktivity 
obce a  pohybuje se v  řádu jednotek až desítek. Zóny pro 
bydlení, které připravily obce Nivnice, Suchá Loz a  Vlčnov 
jsou pro obyvatele atraktivní a  jsou v  současné době téměř 
rozebrány. V územních plánech některých obcí jsou sice plochy 
pro výstavbu vymezeny, ale chybí sítě technické infrastruktury. 
O  nezasíťované pozemky pak investoři neprojevují zájem. 
V  osmi obcích ze 12 se nachází byty v  obecním vlastnictví, 

jejichž počet se odvíjí zejména od  velikosti obce. Zájem 
o volné obecní byty převyšuje jejich nabídku, a  to především 
v Uherském Brodě.

Na  území se nachází i  dostatek zařízení sociálních služeb 
zaměřených na  seniory či sociálně znevýhodněné skupiny, 
přestože se jedná spíše o  zařízení pro menší počet osob. 
Kapacita škol je vyšší, než je potřeba, zdravotní a sociální služby 
jsou zajištěny také poměrně dobře. Problémem je nedostatek 
financí na  rekonstrukci budov a  nákup pomůcek, ať už pro 
školství, tak i pro sociální služby.

Vybavenost komerčními službami lze rovněž hodnotit 
relativně dobře. Služby denní potřeby jsou zajištěny ve  všech 
obcích, za  vyššími službami je potřeba dojíždět (ať už 
do Uherského Brodu, Uherského Hradiště nebo na Slovensko), 
což je však běžné i na jiných územích ČR. 

Souhrnně stav bytového fondu má své nedostatky, ale 
celkově nevybočuje mimo průměrné hodnoty za  kraj a  ČR. 
Ve  všech obcích je zájem o  bytovou výstavbu, pozemky pro 
výstavbu jsou však pouze v polovině obcí.

Stav infrastruktury
Ve všech obcích je dostupná kvalitní pitná voda z veřejného 

vodovodu. V některých obcích obyvatelé používají jako zdroj 
i vlastních studní. Kapacita vodovodní sítě umožňuje ve většině 
obcí napojení dalších bytů. Technický stav vodovodní sítě 
nevyhovuje ve čtyřech obcích (Bystřice p. L., Strání, Suchá Loz, 
Uherský Brod).

Kanalizace je ve všech obcích jednotná, tedy odvádí srážkové 
vody společně s  vodami odpadními. Nejvíce napojených 
obyvatel je v obci Dolní Němčí, kde je napojeno 100 obyvatel. 
Nejméně napojených obyvatel na  jednotnou kanalizaci je 
v obci Bystřice p. L. a Horní Němčí, kde je napojeno pouze 55 % 
obyvatel. V současné době vyžaduje technický stav kanalizační 
sítě ve  všech obcích rekonstrukci, případně vybudování 
dalších stok, přečerpávacích stanic a  čistíren odpadních 
vod atd. Současné čištění odpadních vod je zajištěno buď to 
napojení na  čistírnu odpadních vod, předčištěním septikem 
nebo odvozem do  žump. Problematické jsou především 
odpadní vody, které se bez nedostatečného čištění odváděny 
přímo do vodotečí. Taková je situace v částech obce Bystřice 
p. Lopeníkem a Suchá Loz.

Plynofikační síť je zavedena ve všech obcích. Její rozšíření 
je plánováno ve  3 obcích (Bánov, Uherský Brod, Vlčnov). 
Kapacita elektrické sítě vyhovuje všem. Internet je dostupný 
ve  všech obcích, z  toho v  6 obcích mohou obyvatelé využít 
i  kvalitnějšího a  stabilnějšího kabelového připojení. Ve všech 
obcích je také k dispozici obecní rozhlas. Jeho technický stav je 
ovšem problematický.

Stav veřejného osvětlení je ve  většině obcí neuspokojivý. 
Sloupy jsou často velmi staré a  ve  špatném stavu, svítidla 
jsou nehospodárná a  kazivá, dráty vedou obvykle vzduchem. 
Osvětlení tak kazí estetický vzhled obce. Do  mnoha nově 
vybudovaných částí obcí nebylo často veřejné osvětlení ještě 
zavedeno. 

Možnost třídění odpadu je v každé obci. Dokonce má každá 
obec i vlastní sběrný dvůr. S oblastí odpadového hospodářství 
však nejsou místní obyvatelé spokojeni. Nedostatky jsou 
především v  rozsahu přijímaných odpadů (např. bioodpad, 
stavební suť atd.). Z  těchto důvodů je plánováno rozšíření 
nabídky přijímaných odpadů ve sběrných dvorech. 

Vybavenost technickou infrastrukturou v  rámci území 
MAS Východní Slovácko je na  dobré úrovni. Problematický 

Usnesení č. 76/2014/14
Rada obce schvaluje nabídku pana Ondřeje Válka – zpracování 
kovů, Na Výsluní 725, Dolní Němčí na kovářské práce na 
hřbitově za cenu  208 400,- Kč

Usnesení č. 76/2014/15
Rada obce bere informaci o Usnesení Okresního soudu v Uh. 
Hradišti č.j. 15C 139/2014-18 ze dne 29.7.2014 o žalobě 
Ing. E. H. o neplatnost kupní smlouvy a určení vlastnictví 
k  nemovitostem proti paní L. Š., Dolní Němčí a Obcí Dolní 
Němčí na vědomí a ukládá starostovi zajistit v soudem 
stanovené lhůtě písemné stanovisko od právního zástupce obce 
k podané žalobě.

Usnesení č. 76/2014/16
Rada obce souhlasí s  variantou č. 2  uspořádání pozemků 
manželů ing. E. a Ing. V. H. uvedených na LV 2145 a Ing. E. 
H. uvedených na LV 2301 předloženou Státním pozemkovým 
úřadem v Uh. Hradišti.
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dojíždí téměř třetina osob. V absolutní hodnotě jde o více než 
1  600 pracujících (z  Bánova, Korytné, Nivnice a  Suché Lozi 
do Uherského Brodu dojíždí více než 50 % osob).

Nejnižší míru nezaměstnanosti mají obce v  západní části 
MAS. Směrem k  východu se míra nezaměstnanosti zvyšuje 
a  nejvyšší hodnoty vykazují obce Bystřice pod Lopeníkem 
(17,2 %) a  Březová (20 %). Nejvyšší míru nezaměstnanosti 
(téměř 26 %) v ORP Uherský Brod vykazuje Lopeník.

Vysoká míra nezaměstnanosti v  obcích MAS je dána 
zejména nesouladem v nabídce a poptávce po práci. Zatímco 
počet uchazečů o  zaměstnání dosahuje v  obcích v  součtu 
hodnot v  řádech tisíců, nabídka volných pracovních míst je 
minimální. Před ekonomickou recesí se pohybovala v řádech 
stovek, poté spíše v řádech desítek volných pozic. Počet volných 
pracovních míst na území MAS registrovaných úřadem práce 
činil 140, z toho 109 v Uherském Brodě a 22 v Nivnici.

Nezaměstnané osoby nad 50 let často velmi obtížně hledají 
uplatnění a  často se stávají dlouhodobě nezaměstnanými. 
V případě MAS Východní Slovácko jde o velmi vážný problém. 
Podíl nezaměstnaných uchazečů nad 50 let činí téměř 30 % 
a  čtyřnásobně převyšuje průměr ČR. V  Horním Němčí činí 
dokonce 55 %. Podíl dlouhodobě nezaměstnaných (tj. osob 
nezaměstnaných déle než 12 měsíců) činí 32,9 %. Nejvyšší 
hodnoty dosáhlo opět Horní Němčí. Na druhou stranu podíl 
nezaměstnaných v  této obci není příliš vysoký; je zřejmé, že 
se zde vytvořila skupina osob, které mají problém s návratem 
na trh práce. 

Problémem příhraničních oblastí byl v  posledních 20 
letech odliv různých ekonomických aktivit, ale i  služeb, a  to 
jak z  důvodu transformace hospodářství, tak i  nedostatečné 
poptávky po službách v menších obcích. Proto je v obcích MAS 
řada objektů brownfields nebo-li opuštěných hospodářských 
zón, z  nichž některé jsou v  současné době nabízeny jako 
volné objekty pro podnikání. Tyto objekty pro podnikání jsou 
lokalizovány na území sedmi obcí, v dalších obcích se nachází 
neobydlené domy, které je možné pro podnikání rovněž využít.

Mezi další překážky v  rozvoji podnikání patří dle názorů 
samotných podnikatelů zejména pokles poptávky, silná 
konkurence a  také druhotná platební neschopnost. Některé 
podniky také trápí nedostatek kvalifikovaných pracovníků 
či ztráta trhů. Přes některé nepříznivé faktory ovlivňující 
podnikání v  obcích MAS, plánují téměř tři čtvrtiny z  18 
podniků, které se zúčastnily dotazníkového šetření, rozšíření 
výroby nebo služeb a rekonstrukci současných zařízení. Téměř 
polovina těchto podniků plánuje rozšířit výrobu nebo služby 
do jiné činnosti. Rozvoji podnikání v regionu by podle názorů 
respondentů pomohla propagace regionu (25 %), informační 
servis (19 %) i  zlepšení dopravní a  technické infrastruktury 
(19 %) a vstřícnější postoj měst a obcí (16 %).

Situace na  trhu práce není v  obcích MAS tedy příliš 
příznivá, avšak odpovídá vývoji v  celém Zlínském kraji, kde 
je vyšší nezaměstnanost než v  ČR. Problémem je vysoká 
nezaměstnanost v odlehlejších obcích u hranice se Slovenskem. 
I z tohoto důvodu je poměrně vysoká vyjížďka do zaměstnání 
z obcí MAS do Uherského Brodu a Uherského Hradiště, což 
jsou lokální centra pro zajištění služeb, silné jsou i  vazby 
na  Slovensko. Služby jsou totiž z  hlediska zaměstnanosti 
v  obcích MAS poddimenzované, nižší je i  podnikatelská 
aktivita. V  obcích MAS se nachází i  řada volných pozemků 
nebo objektů pro podnikání, některé však nejsou zasíťované 
nebo jejich vyžití brání struktura vlastníků, ekologická zátěž či 
jiné faktory.

(dokončení v příštím čísle zpravodaje)

Ilustrační foto: Osud stromořadí mezi Dolním Němčí  
a Nivnicí. Dočká se v tomto úseku zeleň po dokončení rekonstrukce 
vozovky adekvátní obnovy?   Autor: Pavel Bohun 

Práce a zaměstnanost
Zaměstnanost v  jednotlivých sektorech v  MAS odpovídá 

průměrné zaměstnanosti v  celé ČR – zaměstnanost 
v zemědělství, lesnictví a rybolovu je 3,0 % (průměr ČR je 2,7 
%), v průmyslu a stavebnictví 45,2 % je vyšší než v ČR (32,2 %) 
a ve službách naopak výrazně nižší 51,7 % (ČR 65,1 %).

Zásadním centrem dojížďky za  prací je pro obyvatele 
MAS Východní Slovácko je město Uherský Brod, kam denně 

je především její současný technicky stav, který vyžaduje nebo 
bude vyžadovat větší investice na  rekonstrukce. Investice 
na  rozšíření stávající vybavenosti technickou infrastrukturou 
jsou plánovány především v oblastech čištění odpadních vod 
a  odpadovém hospodářství. Tyto oblasti mají velký dopad 
na kvalitu životního prostředí a kvalitu života obyvatel obecně. 

Stávající stav dopravní obslužnosti obcím obecně vyhovuje. 
Problematický je nedostatek večerních a  víkendových 
spojů i  v  lépe dopravně přístupných obcích. Určité slabiny 
vidí jednotlivé obce převážně v  nedostatečném navazování 
jednotlivých spojů, a  to především v  dálkové dopravě. 
Město Uherský Brod vyjádřilo nespokojenost s  železničním 
napojením na  Prahu. Z  výsledků dotazníkového šetření 
vyplývá také úplná absence spojů v  určitou část dne nebo 
o víkendu (případ obcí Březová a Horní Němčí). Některé obce 
rovněž upozorňují na nevyhovující napojení na město Uherské 
Hradiště. Samotné město Uherské Hradiště má jen o pár tisíc 
obyvatel více než Uherský Brod, avšak díky těsnému sousedství 
Starého Města a Kunovic tvoří významnější aglomeraci. Proto 
je také nejen okresním, ale zároveň i spádovým městem celého 
regionu. Z těchto důvodů je kvalitní dopravní obslužnost pro 
místní obce důležitá. 

Důležitým aspektem kvality veřejné dopravy jsou 
autobusové zastávky. Jejich kvalita v  obcích MAS není příliš 
dobrá, některé zastávky neodpovídají normám. Hlavním 
problémem jsou chybějící lavičky, slabá ochrana čekajících 
osob proti povětrnostním vlivům (zastávky jsou často 
nezastřešené a prostorově malé) a chybějící osvětlení. V řadě 
obcí na  zastávkách tráví volný čas místní mládež, a  tak se 
mohou zastávky stát terčem vandalismu. 

Přes území MAS prochází několik silnic I. třídy a napojení 
na  okolní regiony je relativně dobré. Odvrácenou stránkou 
je vysoké dopravní zatížení řady komunikací a  s  tím spojená 
imisní zátěž. Silnice II. a III. třídy nejsou v dobrém stavu, což 
je problém většiny území ČR. Stromořadí podél silnic nejsou 
udržována a obnovována, což je vzhledem k charakteru území 
na pomezí CHKO Bílé Karpaty negativní tendence.



9Dolněmčanský zpravodaj

ZŠ a ZUŠ
Vážení rodiče a přátelé školy,
pro žáky i  zaměstnance ve  školství magické datum 1. září 

jsme přivítali již tradičně na školním hřišti. Naše pozvání přijali 
milí hosté: nová předsedkyně SRPŠ Mgr.  Veronika Ježková, 
předseda školské rady ing. Milan Zelinka, místostarosta Boršic 
u  Blatnice ing.  Libor Zlomek, starosta Slavkova Mgr.  Libor 
Švardala i starosta Dolního Němčí ing. František Hajdůch. 

Úvodem jsem přivítal 30 nových prváčků, z nichž je pouze 
10 chlapců. Třídními učitelkami, jež je provedou školními 
začátky jsou Mgr. Kamila Pavelková a Mgr. Blanka Spáčilová. 
Stejný počet dětí nastoupil i  do  6. ročníku. Spolu se svými 
třídními Mgr.  Petrem Kuřinou a  Alenou Růžičkovou odjeli 
ihned po zahájení na osvědčený adaptační kurz. 

Hodně štěstí budou potřebovat naši deváťáci. Přál jsem jim, 
aby si vybrali tu správnou střední školu a  úspěšně vykonali 
přijímací zkoušky. My jim k  tomu samozřejmě nabídneme 
v rámci školního klubu kroužek matematiky a JČ. 

Letos nastoupilo do  15 tříd 301 žáků. Z  toho na  prvním 
stupni téměř ideální polovina 151. Čeká na ně nová jazyková 
učebna, výtvarná výchova, vymalované třídy a  „nový kabát“ 
získala i školní jídelna. V rámci volitelných předmětů se budou 
vzdělávat společně ve skupinách žáci 7. a 8. tříd ve sportovních 
hrách, konverzaci v AJ, vaření a přírodovědném semináři. 

Své sportovní zájmy budou nově moci pod školním 
klubem ukojit v  kroužku kopané mladší i  starší žáci, který 
otvíráme ve  spolupráci s  místní TJ. Proniknout do  tajů 
dalšího cizího jazyka mohou v  kroužku francouzštiny. Svoji 
činnost samozřejmě nabízí i dalších 15 kroužků nejrůznějšího 
zaměření. Významnou změnou je zájem o zařazení do školní 
družiny. K  dnešnímu datu máme přihlášených bezmála 100 
dětí!

Zahájení nového školního roku je téměř vždy ve  znamení 
personálních změn. Na  základní školu se vrací z  mateřské 

dovolené již zmíněná Mgr. Kamila Pavelková, v ZUŠ odchází 
učitel houslí Jakub Špalek a do funkce zástupkyně ředitele pro 
ZUŠ se vrací Mgr.  Klára Kolajová. Přeji jim hodně úspěchů. 
Počet žáků ve  všech 4 oborech je zatím 234 – téměř plná 
kapacita. Odloučená pracoviště – ve Vlčnově, Šumicích, Strání 
a Horním Němčí pracují dál. 

Nyní několik faktografických údajů z  loňského školního 
roku. Ve školním roce jsme měli na ZŠ celkem 301 žáka, 7 tříd 
na prvním stupni a 7 tříd na druhém stupni. Vyučovalo celkem 
24 učitelů, 2 asistentky pedagoga a pro 78 dětí 3 vychovatelky 
ve školní družině, 14 kroužků pro 128 dětí ve školním klubu. 

V  závěrečném hodnocení II. pololetí bylo uděleno 2  253 
jedniček a  8 pětek, jedna dvojka a  2 trojky z  chování. 162 
vyznamenaných žáků a 4 žáci neprospěli. Mezi žáky s nulovou 
absencí patří: I. B Pham Tomáš, Tinka Tomáš, Brencusová 
Josefína, IV. B  Sabina Šumšalová, VI. B  Václav Straňák, Kateřina 
Krhovská, VII. ročník Hynek Rusman, Tomáš Stojaspal,  VII. B 
Alice Horká. 

V  testování matematiky pro deváté třídy získal Vojtěch 
Mahel SCIO ocenění za  nejlepší výsledek v  Zlínském kraji 
mezi žáky základních škol. Nejlepší sportovci školy: 1. stupeň 
– Roman Bobčík a Iveta Valková, 2. stupeň – Ondřej Kadlček 
a Tereza Krhovská. 

Přál bych si, aby vysoký standard spolupráce mezi školou, 
zřizovatelem, SRPŠ, školskou radou i  místními spolky zůstal 
nejméně na takové úrovni jako doposud.

. Prvňáčci v Praze

Jen málo dětí se může pochlubit tím, že viděly na vlastní oči 
loutky Spejbla a  Hurvínka. Naši prvňáčci měli tuto možnost 
přímo v Divadle Spejbla a Hurvínka v Praze. Poslali do soutěže 
pořádané společnosti DM drogerie svůj projekt na  téma 
„Prevence zubního kazu“ a v konkurenci 71 škol z celé republiky 
se umístili na  druhém místě. Za  odměnu jim společnost dm 
věnovala vstupenky na představení „Jak s Máničkou šili všichni 
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čerti“ a zajistila i dopravu tam a zpět. Díky vstřícnosti a ochotě 
zástupce dm Mgr. Lenky Černé a pana řidiče Lukáše Mizery ze 
společnosti FRYTRANS Nový Jičín jsme mohli spojit divadelní 
představení s  prohlídkou DinoParku na  střeše obchodního 
centra Harfa v  Praze a  návštěvou 4D kina. Neopakovatelný 
zážitek dětem nezkazilo ani velmi brzké vstávání a  dlouhá 
cesta autobusem, kterou s  námi absolvovali i  někteří rodiče. 
Děkujeme jim a  taky vychovatelkám ze školní družiny 
za pomoc při organizování dětí. 

Mgr. Jana Pacholová, Jana Staňová

. Absolventské práce žáků 9. ročníku

Již několik let je na naší škole tradicí, že žáci devátého ročníku 
na závěr povinné školní docházky zpracovávají absolventskou 
práci. Práce je jednou z forem ověření vědomostí, schopností 
a znalostí žáků končících základní vzdělávání.

Žák zpracováním seminární práce prokazuje tyto schopnosti 
a  dovednosti: schopnost samostatné práce, vyhledávat 
a zpracovávat informace, napsat vlastní text (úvahu) na dané 
téma, graficky, popř. výtvarně zpracovat téma, prezentovat 
práci v  power pointu. Kritériem pro hodnocení je dodržení 
požadavků na práci dle zadání, věcná správnost, podíl vlastního 
přínosu, nápaditost, originalita,  využití informačních zdrojů,  
grafická úprava  a  úroveň jazykového zpracování. Žáci 
zpracovávají témata dle vlastní volby. Nedílnou součástí je pak 
vlastní prezentace před spolužáky, rodiči a pedagogy.

Ve  školním roce 2013/2014 byly nejlépe hodnoceny práce 
žáků: Marie Horňáková – W. Shakespeare – v  anglickém 
jazyce, Ivana Karlíková – Judo, Vojtěch Mahel – Wehrmacht, 
Filip Kadlček – Poštovní holubi, František Šrámek – Horská 
cyklistika, Tereza Krhovská – Velká Británie - v  anglickém 

jazyce, Radka Pochylá – Obchodní akademie, Pavel Stojaspal – 
Světlo, Jan Juřenčák – Kik box, Vanessa Smetanová – Sportovní 
střelba. 

Mgr. Ľubica Ježková

.  Adaptační kurz

Byl super, hráli jsme tam hry, které mě bavily. Myslím si, že 
nejsem jediná, která je s adapťákem spokojená. Stezka odvahy 
byla (MEGA), ale mohla být o něco strašidelnější. Vařili tam 
dobrá jídla např. polévky, špagety, guláš. Na  pokojích byla 
sranda, jen jsme nemohli být moc hluční, ale to je jasné. 
V  úterý nás přijel navštívit pan ředitel. Vymýšleli jsme mu 
básničky a on byl moc rád. Teda alespoň doufám. Dělali jsme 
srandy. Vybrali jsme si kartičky a měli jsme podle nich nacvičit 
divadelní scénky. Měli jsme na výběr dát i STOP, to je takzvaně, 
že se nemusíme zúčastnit jakékoliv hry, ale tzv. STOP jsme 
mohli použít jen jednou. Nikdo stopky nepoužil, protože hry 
byly super. Trochu mi vadilo, že byly velké postele a tím i nízké 
stropy. Ale to je jedno. Byl to nejlepší adapťák ze všech! 

Iveta Valková

Na  adaptační kurz jsme jeli v  pondělí hned po  ukončení 
proslovu pana ředitele. Jeli jsme autobusem do  rekreačního 
střediska Monte Lope. Tam začal adapťák, nejdřív jsme si 
řekli pár pravidel a pak už hurá na pokoj. Na pokojích jsme se 
seznámili. Potom jsme sešli do klubovny a hráli jsme hry. Za ty 
tři dny jsme se seznámili a skamarádili. Dělali jsme plno věcí, 
povídali si, hráli hry, blbnuli a někdy i zlobili. Zkrátka ty tři dny 
byly super. Nakonec jsme museli odjet, ale moc mi to nevadilo, 
protože s takovou úžasnou partou budu i ve třídě. 

Jakub Hrošík 

.  Školní klub

V minulém školním roce navštěvovalo 128 žáků naší školy 
některý ze  14 kroužků školního klubu. Šestnáct pedagogů se 
celý školní rok snažilo o kvalitní vyplnění volného času žáků, 
kteří si opravdu měli z  čeho vybírat. U  žáků 1. stupně jsou 
oblíbené hlavně kroužky výtvarné, ale také kroužky sportovní, 
anglického jazyka, přírodovědný, dramatický nebo  kroužek 



11Dolněmčanský zpravodaj

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 navštěvovali 
například kroužky sportovní - volejbal, florbal, line dance, ale 
také astronomický kroužek. Pro žáky obou stupňů do nabídky 
kroužků v  minulém školním roce přibyl kroužek fimování, 
ve  kterém se z  tzv. fimo hmoty vyrábějí krásné šperky.  Žáci 
9. ročníků se v  rámci kroužků školního klubu (cvičení 
z matematiky a z jazyka českého) připravují na přijímací zkoušky 
na střední školy. Velký kus práce udělají  žáci v logopedickém 
a dyslektickém kroužku. Všem učitelům, kteří jsou vedoucími 
kroužků školního klubu, 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 9. 4. se žáci ve  dvou kategoriích pod vedením paní 
učitelky Jany Trtkové účastnili v Uherském Brodě oblastního 
kola přírodovědně-ekologické soutěže Zelená stezka – zlatý list, 
kde v  nejmladší kategorii zvítězili a  poté reprezentovali naši 
školu v  krajském kole ve  Valašském Meziříčí, kde se umístili 
na 3. místě. Byli to tito žáci: Pavel Brencus, Natálie Štefaníková, 
Iva Zelinková a Tereza Trtková. 

Mgr. Jana Trtková, vedoucí ŠK

.  Školní družina

Školní družina je základním článkem zařízení výchovy 
mimo vyučování. Není pokračováním školního vyučování, má 
svá specifika, která ji odlišují od školního vyučování. Hlavním 
posláním školní družiny je zabezpečení zájmové činnosti, 
odpočinku a rekreace žáků.  Školní družina je školské zařízení 
pro výchovu mimo vyučování. Její navštěvování není povinné 
a rodiče se mohou rozhodnout, zda své děti do zařízení umístí, 
či nikoliv.

Svou funkci v  péči o  žáky v  době mimo školní vyučování 
naplňuje školní družina různými činnostmi.

 Těmito činnostmi jsou:
- odpočinkové činnosti (mají odstranit únavu z vyučování)
- rekreační činnosti (slouží k regeneraci sil a převažuje  

        v nich aktivní odpočinek)
- zájmové činnosti (rozvíjejí osobnost žáka)
- příprava na vyučování (zahrnuje okruh činností   

       souvisejících s plněním školních povinností, není však  
       stanovena jako povinná činnost školní družiny, didaktické  
       hry).  

Ve  školní družině se staráme o  našeho mazlíčka křečka  
a 2 šneky africké. 

Během roku nás čeká spoustu akcí, soutěží a  závodů. 
V  průběhu týdne prostřídáme všechny výchovy - výtvarná, 
pracovní, hudební, dramatická, tělesná výchova a  plavání. 
Rozvíjíme tak znalosti a  dovednosti různými formami nejen 
ve  třídě, ale i  na  hřišti, v  tělocvičně, v  bazénu a  na  školním 
dvoře.  

V  tomto školním roce máme opět 3 oddělení, které 
navštěvuje 97 dětí. Většina dětí má celotýdenní docházku.

1. odd. SYNČÁKOVÁ SIMONA  (1., 2. a 3 třída)
2. odd. TOMANCOVÁ JIŘINA (1. a 2. třída)
3. odd. TOMÍKOVÁ SIMONA (3. – 5. třída)

Hrající děti jsou aktivní a plné zájmu, ty před televizorem 
a PC se stávají apatickými. Proto se pro všechny děti snažíme 
vytvořit útulné, radostné a  klidné prostředí plné pohody, 
jistoty, a hlavně zábavy.  

                              Simona Synčáková, vedoucí ŠD

.  Základní umělecká škola

Na  ZUŠ v  uplynulém školním roce pracovalo 19 plně 
aprobovaných pedagogů, kteří vyučovali celkem 219 žáků. 
Podle nového ŠVP se vzdělávali žáci 1. a 2. ročníku. Výsledky 
vzdělávací činnosti byly prezentovány především na interních 
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a veřejných vystoupeních v rámci obce i v regionu.  Zaznamenali 
jsme však úspěch i  v  soutěžích vyhlášených MŠMT, a  to 
ve  hře na  kytaru (Anna Tomancová – 1. místo s  postupem 
do  krajského kola), dále ve  hře na  klavír (Tereza Krhovská 
– 3. místo v  okresním kole) a  1 žákyně (Tereza Krhovská) 
byla přijata ke  studiu na  konzervatoři P.  J. Vejvanovského 
v Kroměříži do oboru Hra na klavír. 

V  oboru výtvarném, pod vedením Aleny Růžičkové, 
pracovalo letos na  naší ZUŠ celkem 54 dětí ve  4 odděleních 
výtvarného oboru, a to 1 oddělení v Horním Němčí a 3 v Dolním 
Němčí. V uplynulém školním roce se děti zapojily v měsíci září 
do projektu „Mandala dětem“. V prvním pololetí se žáci zapojili 
do vánoční soutěže „Od Adventu po Tři krále“, kde se velmi dobře 
umístili v konkurenci ostatních škol. Během druhého pololetí 
byly provedeny úpravy prostor k výuce výtvarného oboru ZUŠ, 
a  to v  ZŠ Horní Němčí, kde byla nainstalována teplá voda 
do učebny a přidáno druhé umyvadlo. Taktéž jsme v učebně 
umístili vlastní skříň na materiál. V Dolním Němčí jsme podali 
návrh na  vybudování nové samostatné učebny. Návrh byl 
schválen a realizován. Učebna, kde byl sklad, se během června 
vyklidila, byl zde předělán rozvod teplé a studené vody pro 3 
umyvadla a byla vymalována. Podle našeho vlastního návrhu 
byly vyrobeny nové skříňky na  výtvarné pomůcky. V  srpnu 
jsme si třídu nastěhovali a připravili pro výuku ve školním roce 
2014/2015. Taktéž jsme navrhli barevnost výmalby ve  školní 
jídelně. 

V literárně-dramatickém oboru pracovalo celkem 14 žáků, 
kteří byli rozděleni do dvou skupin podle věku – LDO 1 (žákyně 
7. ročníku ZŠ) a LDO 2 (žáci 5. ročníku ZŠ). Připravili si dvě 
krátká autorská vystoupení (Mikulášský příběh a Předvánoční 
pohádka) „Předvánoční pohádku“ s  dojemným závěrem, 
který posluchači tentokrát vyslechli se zaujetím, neboť všem 
hercům, kteří již zkušeně mluvili na  mikrofon, bylo velmi 
dobře rozumět. Svou práci děti prezentovaly při vystoupení 
pro děti z  mateřské školy, na  Vánoční výstavě a  žáci LDO 2 
také na Akademii ZUŠ. Na květnovou akademii žáci připravili 
dvě autorská vystoupení:  Krádež v klenotnictví (inspirováno 
slavným detektivem Sherlockem Holmesem) a  Talisman pro 
štěstí. Svou práci děti prezentovaly také při vystoupení pro 
seniory z DPS. Téměř všichni žáci se také v červnu zúčastnili 
zážitkového přespávání ve škole, kde při plnění nejrůznějších 
úkolů prokázali především svoji schopnost spolupráce 
v týmu a empatie. Během prvního pololetí opustila literárně-
dramatický obor jeho dlouholetá vyučující PhDr. Jana Čivrná. 
Od 1.11.2013 vede tento obor Mgr. Hana Staňová. 

Taneční obor se v  uplynulém školním roce věnoval práci 
na  zemi i  rozvíjení volnosti, při použití základů Duncan 
techniky. Obor navštěvovalo 20 žáků. Nejmenší tanečnice 
a  jeden tanečník zatančili za  doprovodu paní učitelky 
Hrobařové choreografii „ Jako kočka a  myš“. Tanečnice 
druhého a třetího ročníku si připravily vystoupení s aktuálním 
názvem „Dárky“, přičemž využili jako rekvizity velké krabice, 
ze kterých postupně vylezly a  předvedly, že ony samy jsou 
dárečky. Nejstarší tanečnice si připravily náročnou moderní 
choreografii s  názvem „Experiment“. Na  školní akademii 
v  květnu měly žačky z  TO opět velmi nápaditá vystoupení. 
Nejmenší si zatančily ve  skladbě Akvárium jako rybičky, 
které měli dokonalé šupiny vyrobené z  plastových lahví. 
Díky citlivému klavírnímu doprovodu paní učitelky Jarmily 
Hrobařové jsme si mohli představovat skutečné akvárium. 
Skladba Afrika byla novinkou v  tanečním oboru, neboť paní 
učitelka Hrobařová nehrála na  klavír, ale na  bubny Jambe. 
Typický africký zvuk bubnů vytvořil opravdovou atmosféru 

pro tanečnice, které se vyřádily, jako černošky s  krásnými 
sukýnkami. 

Hudební obor navštěvovalo 131 žáků, kteří se podíleli, již 
tradičně, na všech obvyklých akcích školy, jako je Mikulášský 
koncert, třídní besídky, Vánoční výstava a  Akademie, Jarní 
koncert, Absolventský a Závěrečný koncert. Letos se zúčastnila 
mezinárodní soutěže v Nových Hradech ve hře na flétnu Lucie 
Mikulková, která získala čestné uznání. Žákyni připravil pan 
učitel Antonín Daníček a  doprovodila ji korepetitorka paní 
učitelka Jarmila Hrobařová. Kromě koncertů a školní akademie, 
uskutečnila naše ZUŠ v Dolním Němčí i letos hudební průzkum 
v MŠ, týden otevřených dveří a následně potom v dalším týdnu 
otevřela přijímací řízení pro nové žáčky. V  měsíci červnu 
proběhl zápis dětí do  PS a  prvních ročníků. Dále proběhly 
postupové zkoušky do  dalších ročníků. Všech těchto akcí se 
zúčastnili také rodiče, bez jejichž podpory by naše práce nebyla 
tak úspěšná. Jsme školou otevřenou, rodiče nás mohou kdykoli 
navštívit a po dohodě s vyučujícím se osobně zúčastnit výuky 
svých dětí. Všichni se velmi těšíme na společnou práci v novém 
školním roce 2014/15.

Mgr. Klára Kolajová, ZUŠ

Rodiče vítáni
V kultovním filmu hrálo 7 statečných a v Dolním Němčí se v 

sobotu 14. června sešlo 5 statečných. Pět statečných rodinných 
družstev, která se nechala zlákat v rámci akce „Rodiče vítáni“ ke 
sportovním výkonům. Napřed si všichni zajeli po cyklostezce 
do Hluku a zpět, potom na školním hřišti následovaly 
dovednostní soutěže. Šest patřilo cyklistické zručnosti, ve 
zbylých šesti potom soutěžící s odlišnou úspěšností krotili 
míče různé hmotnosti či velikosti a ringokroužky. Karasovi, 
Ševčíkovi, Mikuličkovi, Stojaspalovi a Bobčíkovi předváděli 
úžasné, leckdy kaskadérské výkony. Nejúspěšnější byli 
Mikuličkovi, kterým tímto blahopřeji. Ale vítězové byli všichni, 
kteří moje pozvání přijali a soutěží se zúčastnili. 

Svoji únavu pak mohli vyplavat ve školním bazénu. Sám 
bych všechno nezvládl a tak poděkování patří i mým věrným 
bývalým žákyním. Natka Bršlicová, Simča Hlavenková, Radka 
Jurásková, Nikča Opletalová a Kajka Zelinková (seřazené podle 
abecedy, nikoliv zásluh) se vzorně o soutěžící staraly. 

A když k tomu přičtu pěkné počasí, myslím, že to byla 
zdařilá akce. 

Rostislav Smrž



13Dolněmčanský zpravodaj

Z mateřské školy
Prázdniny jsou za námi a na děti v mateřské škole opět čeká  

školní rok plný učení, her a  zábavných aktivit. Ve  školním 
roce 2014/2015 je v  mateřské škole zapsáno 89 dětí, o  které 
se bude starat 8 učitelek, 1 asistentka pedagoga a  3 provozní 
pracovnice. Děti jsou rozděleny podle věku do 3 běžných tříd 
a 1 logopedické třídy. 

Hned v  začátku školního roku čeká naší mateřskou školu 
velká změna. Žádost o dotaci ministerstva životního prostředí 
na  rekonstrukci zahrady na  „ zahradu v  přírodním stylu“ 
byla úspěšná a  tak během 14 dnů by měly začít na  zahradě 
rekonstrukční práce, které by měly trvat do  konce listopadu 
tohoto roku. Dodavatelem prací bude firma Florstyl Kunovice.

Pomocí terénních úprav, instalováním přírodních prvků 
a  rostlin je zahrada navržena tak, aby měly děti možnost 
každodenního kontaktu s  přírodou. Budou moci pozorovat 
růstové změny, cyklus života v  přírodě a  přirozenou cestou 
tak pochopí zákonitosti přírody. Děti se naučí ekologickému 
chování, pochopí nutnost péče o  přírodu, rostliny, živočichy 
a také si vypěstují vlastní plodiny a budou se podílet na chovu 
malých živočichů. Vzniknou zde různá zákoutí, která umožní 
dětem více volného pohybu, experimentování, pokusy, sbírání 
a objevování nových zkušeností při hře s přírodními materiály - 
vodou, půdou, pískem. Zahrada bude také sloužit jako „učebna 
pod širým nebem“ nebo prostor pro konání školních besídek, 
div. představení, folklorních vystoupení aj. Společnými hrami 
přispěje i k rozvíjení sociálních dovedností .

V severní části zahrady vznikne prostor s aktivitami. Bude 
zde překážkový pletenec, slalomová dráha, stávajících stromů 
bude využito k instalaci lanové dráhy. Budou zde také trvalkové 
záhonky, o které se budou děti samy starat, dále bludiště z trav, 
kde si budou děti rozvíjet nejen motoriku, ale i  orientaci 
v  prostoru. Ve  stávající jalovcové skupině pod borovicemi 
budou sedací prvky a palisády. Současná zpevněná plocha bude 
obnovena a pro letní posezení zde bude pergola s popínavkou.

V  blízkosti pergoly vzniknou i  dva vrbové domečky. 
V  nejjižnější části zahrady bude volný prostor k  běhání 
a  vznikne zde svažitý  terén - kopeček do  výšky 1,6 m, 
k překonávání překážek i k sáňkování. Za ním bude umístěno 
ohniště s posezením a smyslový chodníček z různých materiálů 
– mulčovací kůry, štěpky, štěrku a mozaikové dlažby.  Dvě ze 
stávajících pískovišť budou zachována, ze dvou vzniknou 
štěrkoviště a  bagroviště . Vznikne tak prostor pro dětskou 
tvořivost a fantazii. Umístěním kmenů z odstraněných dřevin 
vzniknou prolézačky pro rozvíjení obratnosti a  využitím 
stávajících průlezek vznikne zavěšením různých druhů 
materiálů zvonkohra, na  kterou budou moci děti pomocí 
lopatiček, klacíků a  kamínků hrát jako na  zvonkohru.  
Ve  stávající skupině stromů bude zahradní houpací sedačka. 
V  této části vznikne i  „Babiččina zahrádka“, kde budou 
vyvýšené záhony, bylinková spirála, kompost, hmyzí domeček, 
vše ohraničeno suchým vrbovým plůtkem. Na  tento prostor 
bude navazovat výsadba 2 jabloní. Zahrádka bude sloužit 
k  pozorování, jak příroda funguje, co se stane po  zasazení 
semínka, jak se o  ně starat.  Protože se na  zahradě vyskytují 
chránění kalousi, v  terénu kolem kopce budou umístěny dvě 
akustické otáčecí sochy ve  tvaru sovy. Otvory v  nich budou 
sloužit jako zvukovody. Pro dotvoření lesíka pod stávajícími 
smrky budou dřevěné hříbky, na  kterých mohou děti sedět 
nebo kolem nich volně běhat. Okolí všech prvků, které 
nebudou tvořeny zpevněnými  plochami nebo štěrkovými 

plochami bude zatravněno. Stávající herní prvky kromě dvou 
budou zachovány. Součástí projektu je také nové oplocení 
zahrady. Na východní straně to bude drátěné pletivo a na jižní 
straně dřevěný plot, opatřený barevným nátěrem.  Aktivity 
na zahradě budou přístupné pro všechny děti mateřské školy 
ve věku od 3-7 let. 

V  době rekonstrukce  zahrady je nutné. aby rodiče dbali 
na  zvýšenou bezpečnost  svou i  dětí při vstupu na  zahradu  
a zdržovali se v ní jen po nezbytně nutnou dobu k přivádění 
a odvádění dětí. 

 Už se všichni těšíme na novou zahradu .Doufám, že se nám 
náš záměr  přivést děti „blíž k  přírodě“ podaří a  umožníme 
našim dětem vrátit se zpět k  tradicím, kdy trávili více času 
venku v přírodě a ne doma u televize a počítačů.

Přejeme všem dětem mnoho radostných prožitků na nové 
zahradě a spokojený pobyt v naší mateřské škole.

 Kadlčková Eva, řed. mat. školy
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Hospoda cup 2014

Z činnosti  TJ Dolní Němčí
Skončila fotbalová sezona ročníku 2013/ 2014 a nechávám 

na fanoušcích a dalších příznivcích zhodnotit, nakolik byla tato 
sezona pro náš oddíl kopané úspěšná či neúspěšná.

A-mužstvo dospělých skončilo ve  své skupině I.A třídy 
na celkovém druhém místě a před losováním nového ročníku 
mu byla nabídnuta možnost postupu do  krajského přeboru 
mimo pořadí. Vítěz skupiny – Spartak Hluk se totiž vzdal 
možnosti postupu. Po  zvážení všech okolností byla tato 
možnost rovněž odmítnuta a  nakonec do  KP postoupil SK 
Baťov 1930 až z osmého místa. Takže před námi byla další účast 
v I.A třídě.

Vstup A-mužstva do  nového ročníku soutěže nebyl nijak 
oslnivý, ale věříme,  že dosahované výsledky v  mistrovských 
utkáních se zlepší. Rozlosování soutěže nebylo nijak příznivé, 
ale hrát se musí s  každým. Před zahájením mistrovských 
soutěží sehrálo mužstvo přátelské utkání ve Velké nad Veličkou 
a utkání 1. kola O pohár hejtmana Zlínského kraje, kdy bylo 
vyřazeno z další účasti po nerozhodném výsledku a neúspěchu 
při střelbě pokutových kopů na hřišti ve Strání.

Naopak B-mužstvo dospělých, jako vítěz svojí skupiny 
okresní soutěže postoupilo do okresního přeboru. Jeho vítězství 
v okresní soutěži bylo vcelku suverénní a je předpoklad, že se 
neztratí ani v  této soutěži. Rovněž B-mužstvo hraje O  Pohár 
OFS a po vítězství nad posledním vítězem Jiskrou Staré Město 
je nadále ve hře. Na rozlosování soutěží v Kunovicích obdržela 
všechna mužstva na okrese po šesti míčích zn. ADIDAS jako 
dar od majitele firmy SYNOT pana Miroslava Valenty.

Dorostenci i  žákovská družstva obsadila ve  svých třídám 
místa, která jim zaručovala účast ve  stejných soutěžích 
i v novém ročníku.

Rovněž žákovské přípravky  dosáhly ve  svých soutěžích 
dobrých výsledků, za  což patří velký dík trenérům a  hlavně 
rodičům přípravkářů za jejich obětavost a přístup. 

Šachový oddíl bude mít v novém ročníku soutěží zapojena 
dvě mužstva. A-mužstvo v krajské soutěži a B-mužstvo v okresní 
soutěži. V průběhu jarních měsíců probíhalo jednání s okolními 
kluby na sjednocení mládežnických družstev v rámci TJ Dolní 

Němčí. V současné době probíhá první-zkušební rok a věříme, 
že se tento model osvědčí a budeme ve spolupráci pokračovat 
i nadále ku prospěchu všech zainteresovaných oddílů. 

V  rámci této spolupráce bylo do  soutěží přihlášeno pod 
hlavičkou TJ Dolní Němčí B-družstvo žáků, které hraje 
v okresní soutěži žáků-M předzápasy před dospělými TJ Sokol 
Slavkov na  hřišti ve  Slavkově. Výsledky, kterých dosahují, 
jsou podle mého názoru nad očekávání dobré a  věřím, že 
v nastoupeném trendu budou pokračovat i nadále.

Ludvík Miloš, sekretář oddílu kopané TJ

Za celoživotní práci a výjimečný přínos 
pro rozvoj tělovýchovy a sportu  

ocenil 17. srpna 2014 Výkonný výbor  
České unie sportu pamětní medailí 
Josefa Tinku (druhý zleva) a Antonína 

Světinského (třetí zleva) z Dolního Němčí.
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Sobotní srpnové odpoledne 30. 8. 2014 se uskutečnil  
4. ročník již oblíbeného turnaje „štamgastů“ místních 
hospod zvaný Hospoda cup. Pořadatelé z  Kavárny a  pivnice 
Na Mlýně opět přizvali tradiční účastníky z Muzea, Tipsport 
baru a  hospůdky U  Cmolů. Za  slušné divácké kulisy se 
o  putovní pohár nakonec rozhodovalo mezi týmy z  Muzea 
a  borci z  hospody U  Cmolů. Muzejníci, kteří pošetřili krok 
a nechali se dovézt na travnaté hřiště v ulici Boršická na vlečce 
traktoru Pavla Kadlčka, zvítězili v  tomto zápase nejtěsnějším 
poměrem 1:0 a  mohli se radovat z  druhého titulu v  tomto 
turnaji. Největším tahounem Muzejníků byl Martin Cmol, 
který se  stal se 4 zásahy do  sítě soupeřů zároveň nejlepším 
střelcem turnaje. Největšího úspěchu však dosáhli štamgasti 
z  Mlýna, poněvadž jako jediní uhájili 4x za  sebou krásné 4. 
místo. V kvalitně připraveném turnaji nechyběla dobrá klobása 
z grilu, pivo a k poslechu hudba. Za rok se opět můžeme těšit 
na shledanou za účasti snad i dalších dolněmčanských hospod. 
Pořadí: 1. Muzeum  2. U Cmolů   3. Tipsport   4. Mlýn

Jan Salát

Malé ohlédnutí za Červencovou nocí

KNIHOVNA
V  letošním roce proběhne ve dnech 6. – 12. října již 

18. ročník Týden knihoven. Tuto celostátní akci vyhlašuje 
pravidelně Svaz knihovníků a informačních pracovníků 
(SKIP). Pozornost letošního ročníku bude upřena především 
na knihovny českých muzeí.

Právě těmto knihovnám se nabízí jedinečná možnost 
využít rozsáhlé mediální kampaně a představit tak rozsáhlé 
fondy i jedinečné služby muzejních knihoven nejen odborné 
knihovnické veřejnosti, ale také badatelům a dalším uživatelům. 

I naše knihovna bude sledovat aktivity muzejních knihoven 
v našem regionu a bude Vás informovat o jejich připravených 
výstavách a akcích v našem okolí.

Naše knihovna připravuje:

6. – 12. října 2014
Místní knihovna Dolní Němčí 

Vás srdečně zve v rámci půjčovní doby na

l  Den otevřených dveří 
l  Přihlašování nových čtenářů zdarma
l  Amnestie dlužníků
l  Prodej vyřazených knih 
l  Výstava materiálů o našem rodákovi,
     horolezci Jindřichu Martišovi
l  Soutěže, kvízy, čtení pro děti
l  Pro seniory – první kroky na počítači

      Motto: „Kniha - tvůj přítel“
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Národopisný krúžek 
Dolněmčan

Prázdniny krúžek Dolněmčan trávil poklidně 
a  v  domácím prostředí. Druhý prázdninový 
víkend jsme pořádali tradiční Pečení chleba 
v Muzeu Na Mlýně za mediální podpory Českého 
rozhlasu Brno. Naši pekaři upekli více než 40 
bochníků chleba. A o  tom, že byl výborný svědčí 
především to, že se všechny krajíce snědly. A  to 
nemluvím o  čerstvém, domácím, vyškvařeném 
sádle a výborných škvarkách. Opět přijelo mnoho 
přespolních, především cyklistů. Velký dík patří 
všem krúžkařům za vykonanou práci, díky níž se 
akce vydařila. Nesmíme ani zapomenout na Ženský 
pěvecký sbor Tetičky z  Dolněmčí a  Mužský 
pěvecký sbor  Dolněmčané, kteří svým zpěvem 
zpříjemňovali pobyt návštěvníkům na Muzeu. 

O čtrnáct dní později jsme se představili českým 
a  slovenským divákům na  Slavnostech bratrství 
Čechů a  Slováků na  Velké Javořině. Hudebně 
nás doprovodil Martin Matuš na  harmoniku 
a  Cimbálová muzika Jakub z  Uherského Brodu. 
Při vystoupení svítilo sluníčko, přišlo mnoho lidí 
a krúžek Dolněmčan svým vystoupením neudělal 
ostudu. 

Poslední vystoupení o  prázdninách nás čekalo 
16. srpna ve Slavkově na Folklorním dni. Někteří 
tanečníci se rozhodli pro procházku a  přišli 
do  Slavkova pěšky. Hudebně nás doprovodila 
Cimbálová muzika Rubáš z Buchlovic. Představili 
jsme se zde s  tanci     z  Dolního Němčí, Boršic 
u Blatnice atp.   

Prázdniny jsme ukončili společně se soubory 
Olšava z  Uherského Brodu, Rozmarýn z  Újezdce 
a  Javorina ze Strání fotbalovým turnajem 
na školním hřišti. Zahráli si chlapci    i dívky, turnaj 
vyhrál soubor Rozmarýn. Večer jsme ukončili 
u táboráku zpěvem a opékáním špekáčků.

Nejbližší akcí na které vystoupí NK Dolněmčan 
jsou 27. 9. 2014 Farmářské trhy v Buchlovicích

Mgr. Taťána Milošová
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Ženský soubor Tetičky 
z Dolněmčí

Devatenáctého července se konalo na  Velkém Lopeníku 
setkání souborů u  příležitosti slavností přátelství Čechů 
a  Slováků. Na  tuto slavnost pozval lopenický starosta pan 
Dulínek i Tetičky. Ujistil nás, že autobus vyjede až na kopec. 
Většina z nás měla obavy, že výstup v délce 3 km do kopce bude 
obtížný. 

Autobus nás dovezl jen pod kopec a dál odmítl jet. Nebylo 
zbytí, musely jsme šlapat. Bylo po  poledni, horko. V  půli 
kopce pro nás přijelo hasičské auto, žádná paráda. „Rači sa 
škaredě vézt, než pěkně šlapat“, tak jsme si říkaly celé zmořené 
horkem. Na kopci už bylo příjemně, pofukoval větřík. Jely jsme 
autobusem spolu se sborem mužů a žen z Ostrožské Nové Vsi. 
Program už z  větší části proběhl, už jsme zpívaly jenom my 
a  novovešťané. Naši chlapi byli na  kopci už dopoledne a  tak 
měli odzpívané. 

Po programu jako vždy občerstvení. Tentokrát guláš a pivo, 
aj nějaká štamprlička sa našla. A pak už zase z kopce dolů, opět 
hasičské auto. Při loučení nám pan starosta sliboval, „pokud 
mě na podzim zvolí do funkce, pozvu vás zas“. Naše odpověď, 
„ano, ale jedině když tu pojede vlak“. 

Letošní trnky byly málem v  ohrožení. Není ovoce, 
neurodilo se. Měly jsme obavu, že budeme muset nakupovat 
v  supermarketu. Nakonec se přivezly z  Horního Němčí, 
v družstevním sadě něco bylo. Starosta zajistil víc než metrák. 
V  pátek jsme se sešly, připravily muzeum, lůpaly trnky, tyto 
byly velice pěkné, veliké, zralé, krásně sa lůpaly. V sobotu jsme 
začínaly dost brzo. Už v osm hodin jsme rozpůšťaly, z obavy, 
abychom to stihly do odpoledne než začne oficiální program 
pro veřejnost a abychom mohly už nabízet lízačku. 

Pečovatelská služba
Pečovatelská služba v Dolním Němčí v těchto dnech slaví 9 

let od svého otevření. Péči nabízí nejen lidem v místním DCHB, 
kde má naše služba své zázemí, ale protože jde o terénní služby, 
naše pracovnice dochází i do jednotlivých domácností v rámci 
celé obce. Tyto služby mohou využívat jak senioři, tak i ostatní 
občané Dolního Němčí, kteří mají dočasně nebo trvale sníženou 
soběstačnost, ať už z  důvodu věku, chronického zdravotního 
či psychického onemocnění či zdravotního postižení. Terénní 
pečovatelská služba je poskytována v  nepřetržitém provozu 
a své služby poskytuje buď na dobu neurčitou, nebo např. jen 
v situacích, kdy o svého blízkého pečuje rodina, ale z důvodu 
odjezdu na dovolenou, do nemocnice apod. potřebuje zajistit 
náhradní péči. V  těchto případech můžeme uzavřít smlouvu 
pouze na dobu určitou, po dobu nepřítomnosti blízkých osob. 

Další možnou pomocí a podporu ze strany naší pečovatelské 
služby může být také střídavá péče, kdy část péče o  svého 
blízkého vykonává rodina a v době kdy jsou její členové či blízcí 
v zaměstnání, docházíme za uživatelem my. Naše služby můžete 
také využít v  situacích, kdy se Váš blízký vrátí z  nemocnice 
např. po  cévní mozkové příhodě a  naši pracovníci Vás zaučí 
v péči o něj (např. manipulace s plně imobilním člověkem…). 

Bližší informace o našich službách Vám poskytne kterýkoliv 
zaměstnanec PS, případně si můžete přečíst letáčky místěné 
u lékařů, na Obecním úřadě či místní poště.

Bc. Zdena Bartošová

V červnu byly děcka z Dolněmčánku na festivalu dětských 
souborů v Kašavě. Jejich soubor se nám nabídl, že nám oplatí 
návštěvu na vaření trnek. Už v poledne přijel autobus a vyrojilo 
se 37 dětí, doprovod a  muzika. Dále účinkovali v  programu 
cimbálová muzika Rubáš, krůžek Dolněmčan a my Tetičky. 

I  přes ranní déšť jsme věřily, že bude pěkně a  opravdu 
odpoledne už svítilo sluníčko. Všichni účinkující byli výborní, 
ale cimbálová muzika celé odpoledne excelovala. Odměnou 
všem byl řízek a  také plný stůl vdolků, které tetičky napekly. 
Od  obecního úřadu byly zajištěny vdolečky pro účinkující 
a  také víno. Vdolečky nám poskytli i  ze zdejší pekárny jako 
sponzorský dar. Děkujeme. Kolem muzea bylo i několik stánků 
řemeslníků, které zajistil Michal Klein. 

Večer, kolem 8. hodiny, už byly trnky hotové, těmito se 
bude naše obec prezentovat na Slavnostech vína v Uherském 
Hradišti ve svém stánku. V pondělí už jenom uklidit a těšit se 
na příště. 

Marie Ježková
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Uzávěrka příštího čísla  
Zpravodaje bude 1. 12. 2014

POZVÁNKA
Obecní úřad zve všechny občany na  

XX. zasedání Zastupitelstva obce  
Dolní Němčí, které se bude konat ve čtvrtek  

2. 10. 2014 v 19.00 hodin v přísálí KD.

Pozvánka na připravované akce 
 říjen – prosinec 2014

30. 10. 2014 Lampionový průvod
15. 11. 2014     Beseda s důchodci – kulturní dům
6. 12. 2014 Žákovský Mikulášský turnaj v  šachu 

  – kulturní dům
6.-7. 12.2014 Vánoční výstava prací žáků ZŠ a ZUŠ
20. 12. 2014 Vánoční koncert – dechová hudba  

  Straňanka – kulturní dům
21. 12. 2014 Předvánoční koledování 
  – Muzeum Na Mlýně 
27. 12. 2014 Žehnání vína – kulturní dům

Chovatelé poštovních holubů 

Po  kratší přestávce chceme pozdravit naše spoluobčany 
a informovat je o naší chovatelské činnosti.

Závodní sezóna roku 2014 starých holubů je již za námi a tak 
už budeme kalkulovat co jsme udělali dobře a  nebo špatně, 
abychom se toho vyvarovali v příštích letech v naši chovatelské 
činnosti podle dosažených úspěchů.

Zůčastnili jsme se 21 závodů a  to 13 závodů bylo z České 
republiky od  150 do  400 km, dále 4 závody z  Rottendofu 
z Německa 550 km a 4 dlouhé závody od 760 km do 1100 km 
a to 2 krát Mayen 760 km (u Koblenzu) z Německa, 1 Krát Bad 
Bentheim 850 km z Německa a 1 závod z Oostende 1100 km 
z Belgie. Tak vypadala závodní sezóna starých holubů.

Dále pokračovaly závody holoubat ročníku 2014 v počtu 6 
závodů. A to od 150 km do 400 km z České republiky. 

V závodní sezóně 2014 nám moc nepřálo počasí a to hlavně 
byla velká vedra a  nebo místní bouřky po  trase, ale i  tak se 
přes tyto nepříjemné podmínky dovedly naše holuby dobře 
umístnit.

Jak se umístnili naši chovatelé ze ZO CHPH Dolní Němčí 
v rámci pásma 3, do kterého patří naše ZO CHPH, které má 
120 chovatelů. Oblastní sdružení Uherské Hradiště má 3 
pásma. Celé Oblastní sdružení má 222 chovatelů.

  
Chovatel  pásmo  3                                  OS CHPH
KADLČEK Jaroslav    7. místo                                  21. místo
KADLČEK Josef  10. místo                               27. místo
VOJTĚŠEK Ladislav 11. místo                              21. místo   
DOHNAL Václav 21. místo                              41. místo
JEŽEK Antonín 36. místo                              75. místo
KARAFIÁT Stanislav 48. místo                            101. místo
RUSEK Jiří   49. místo                            102. místo
STEHLÍK Tibor 51. místo                                 103. místo
JAKUBČÍK Petr 57. místo                                110. místo 
a tak dál.

Takto vypadá pořadí a  umístění našich chovatelů ZO 
po  závodech starých holubů. Závody holoubat to je ročníku 
2014 ještě pokračují. Dále ve  dnech 3. a  4.10.2014 se koná 
u  nás v  Dolním Němčí celorepublikové zasedání a  školení 
posuzovatelů poštovních holubů v  přísálí Kulturního domu, 
kterého se zůčastní i chvatelé z naši ZO CHPH a to KADLČEK 
Jaroslav a PĚRKA Jaroslav.

Také bylo pozváno 5 posuzovatelů ze Slovenska, abychom 
si upřesnili naše společné názory na  posuzování poštovních 
holubů.

Ceník a podmínky pro zveřejnění inzerce 
v obecním zpravodaji od 1.1. 2014

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

Inzerci předávejte v  požadovaném rozměru ve 
 formátech pdf, eps, jpg, tiff v tiskovém rozlišení 300 dpi 
(úrovně šedé). V příspěvcích do zpravodaje nevkládejte 
do textu obrázky, ale přiložte je jako samostatné soubory. 
Za  grafické zpracování a obsah si odpovídá inzerent. 
Po dohodě lze grafiku zpracovat u vydavatele LK print.

Ve  dnech 22.11.2014 se koná 
oblastní výstava poštovních holubů 
v  Kněžpoli, které se zůčastní i  holubi 
našich chovatelů ze ZO CHPH Dolní 
Němčí  v počtu 12  nejlepších holubů 
naší ZO CHPH. Tak to by bylo v kostce 
z naší chovatelské a závodní činnosti.

Za ZO CHPH
Kadlček Jaroslav
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Jsme Vám blíž!
Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR v měsíci říjnu 

2013 otevřela v  Dolním Němčí  mobilní úřadovnu.  
K dispozici jsme  vždy 1. a 3. středu v měsíci od 13:00 
do 17:00 hodin v zasedací místnosti  obecního úřadu. 

Vyřídit můžete:  
přehled vykázané péče, přehledy OSVČ, nový 

průkaz ZP, benefity VZP, Klub pevného zdraví, 
bezdlužnost, podat oznámení pojištěnce (registrace 
na úřadu práce, oznámení důchodu, oznámení studia 
na  středních a  vysokých školách, registrace OSVČ, 
OBZP, přihlášení novorozence), podat návrh na lázně, 
podat vyúčtování cestovních nákladů, podat žádost  
o zdravotnickou pomůcku. 

Rovněž můžete vyplnit přeregistrační lístek k naší 
zdravotní pojišťovně.

   Těšíme se na Vás! 

Termíny mobilní úřadovny:
    3.   9. 2014 17.   9. 2014
    1. 10. 2014 15. 10. 2014
    5. 11. 2014 19. 11. 2014
    3. 12. 2014 17. 12. 2014
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Rozhovor se Zdeňkem Botkem, 
ředitelem Gymnázia Uherské Hradiště,
kandidátem do Senátu

Pane řediteli, dětství jste prožil v Ostrožské Nové Vsi, žijete v Hluku a pracujete v Uherském Hradišti.
Jaký je váš vztah ke Slovácku?
JeJe pravdou, že jsem na Slovácku strávil téměř celý svůj život, a proto mám k němu opravdu velmi vřelý vztah. A chci 
zde žít a přispívat k jeho rozvoji i nadále. Mám rád zdejší jedinečný a nezaměnitelný kolorit, slovácké tradice, zvyky, 
folklór... Nejvíce si ale cením velmi přátelských a srdečných lidí, kteří zde žijí. Kamkoli přijedu, cítím se jako doma. 

Rozhodl jste se kandidovat v podzimních senátních volbách, co vás k tomu vedlo?
JižJiž několik let apeluji na své kolegy učitele, ať se aktivně zapojují do veřejného života i do politiky, protože jedině tak 
mají možnost něco ovlivnit a změnit. Když mě pak kolegové vyzvali k vlastní politické aktivitě, neuměl jsem 
odpovědět negativně. Jsem připraven spolupodílet se na rozvoji našeho regionu a nést odpovědnost i mimo 
gymnázium. Proto jsem přijal nominaci hnutí ANO do Senátu ČR. 

Za svou kariéru jste se podílel na několika významných projektech, můžete zmínit alespoň některé?
Projektů,Projektů, které by se přímo dotýkaly i našeho regionu, bylo opravdu hodně. Jako příklad můžu uvést přestavbu 
kasáren na univerzitní centrum, výstavbu nové tělocvičny Gymnázia Uherské Hradiště, rekonstrukci budovy Citroën 
na stravovací komplex (pro stejné gymnázium) nebo projekt na zlepšení podmínek pro výuku přírodovědných 
předmětů ve 24 školách Zlínského kraje.

Vraťme se k podzimním volbám do Senátu. Co voličům nabízíte?
Z vlastní zkušenosti vím, že lze skloubit tvrdou a kvalitní práci s dodržováním principů 
jednání jakými jsou slušnost a úcta k práci druhých. Obdobný přístup bych chtěl 
přenést i do Senátu.přenést i do Senátu. Tyto aspekty by měly představovat základ moderní demo-
kratické společnosti. Svou prací ve funkci senátora bych chtěl docílit toho, 
aby široká veřejnost začala vnímat politika jako slušného a poctivého odbor-
níka na problematiku, kterou se dlouhodobě zabývá. Dále bych se chtěl 
zaměřit na problémy, které trápí občany Slovácka. Tím mám na mysli 
například účelné čerpání státních i evropských dotací v rámci našeho 
regionu, výstavbu rychlostní silnice z Otrokovic do Rohatce, kvalitní 
vzdělání pro naše děti nebo podporu programů na vytváření nových vzdělání pro naše děti nebo podporu programů na vytváření nových 
pracovních míst.

Koho chcete svým programem oslovit a proč by měli voliči dát hlas 
právě vám?
Kandiduji jako nezávislý, neboť chci být senátorem všech občanů Slovácka, 
Veselska i Horňácka. Bez ohledu na politickou příslušnost a bez ohledu na 
místo bydliště. Chci být kandidátem reprezentujícím slušnost, vzdělanost 
a úctu k tradicím Jihovýchodní Morava úctu k tradicím Jihovýchodní Moravy. 
Zároveň věřím, že za téměř 20 let mého působení na Gymnáziu 
v Uherském Hradišti jsem získal znalosti a zkušenosti - nejen 
v oblasti školství, ale například i v realizaci evropských dotací - 
které bych mohl uplatnit na půdě Senátu České republiky.

Senátní volby, 10.-11. října 

www.zdenekbotek.cz
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KLÍČOVÉ OBLASTI NAŠEHO VOLEBNÍHO PROGRAMU PRO OBDOBÍ 2014 -2018

Pro další rozvoj obce:
l Připravovat nové lokality pro výstavbu rodinných domů (nad hájkem, pod vodojemem, v ulici Boršická a další)
l Přípravu průmyslové zóny naproti firmy Baťa (výkup pozemků a jejich zasíťování) 
l Modernizaci dětských hřišť
l Rekonstrukci sportovního areálu – zejména kabin a tréninkové travnaté hrací plochy
l Vybudovat v podkroví kulturního domu klubovny pro činnost místních spolků 
l Vybudovat nový chodník od hlavní silnice do části ulice Vinohradská 
l Rozšířit parkování u bytových domů s čp. 656 a čp. 589 
l Pokračovat v opravách místních komunikací a chodníků
l Zvýšit bezpečnost v obci  – rozšíření kamerového systému v obci
    – snížení rychlosti při vjezdu do obce od Hluku
l Zlepšit orientaci v obci instalací informačních panelů včetně značení cyklostezek 
l Rekonstrukci obřadní síně v budově obecního úřadu
l Opravit kamenné kříže v katastru obce 

V oblasti životního prostředí:
l Realizaci opatření z plánu společných zařízení pozemkových úprav
l Vyčištění a rozšíření rybníku u myslivecké chaty
l Parkové úpravy skládky u AGRO Okluky
l Připravit lokalitu pro ukládání výkopové zeminy
l Řešit problematiku využití hájku
l Úpravy zahrady mateřské školy

V oblasti kultury, sportu a veřejného života:
l Podporovat spolky a sportovní kluby v obci
l Spolupracovat při pořádání kulturních, sportovních a společenských akcí s občany, spolky 
     a sportovními kluby
l Nadále zapojovat veřejnost do řešení problematiky rozvoje obce 
l Rozšiřovat možnosti volnočasových aktivit mládeže
l Realizovat výstavbu hřiště pro plážový volejbal
l Podporovat rozvoj sociálních a zdravotních služeb v obci na základě odůvodněných potřeb místních 
     občanů, zejména seniorů

Vážení spoluobčané, 
naším cílem je dozvědět se vše, co Vás trápí a co v obci postrádáte. Těšíme se na Vaše náměty, a to nejen  

k  volebnímu programu. Své připomínky můžete našim kandidátům sdělit osobně nebo na  naše webové 
stránky www.nezavislidn.cz

STAROSTOVÉ 
A NEZÁVISLÍ       č. 3
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„Naše strana program neslibuje, ale skutečně plní. Co jsme slíbili, to jsme splnili.“

Ing. František Hajdůch Ing. Dušan Kubeš Zdeněk Kadlček 

Eva Kadlčková Ladislav Horňák Bc. Zdena BartošováJosef Tinka

Marián Cmol Jana Fibichrová Antonín ZedníčekMichal Šimčík

Martin Válek Radek Dufka Ing. Petr AmbrosRadomil Horák
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Rozloučení  s  mateřskou  školou

Noví  prvňáčci

Slavnosti  vína  v  Uherském  Hradišti

Letošní  padesátníci

Hospoda  CUP

Červencová  noc Pečení  chleba

Vaření  trnek


