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Vážení spoluobčané,
blíží se polovina roku, tak je na místě ohlédnutí se za tím, co nám přinesla, a co nás čeká v jeho druhé polovině.
- největší akce posledních let „Dům s chráněnými byty“, se blíží ve svému konci. Letos jsme konečně obdrželi dotaci na II.
etapu, proto se práce mohly rozběhnout naplno. Práce skončí v září, a tak by se první obyvatelé mohli stěhovat už od října.
- pokročily také práce na nástavbě restaurace Rozkvět. V současné době se dokončují pokoje v podkroví, připravuje se montáž
squashového kurtu a v nejbližších dnech budou zahájeny práce na úpravě parkoviště a okolí kulturního domu. Následně budou
ještě vyměněna okna restaurace a objekt bude zateplen.
- v současné době jsme zahájili další akci – výměnu oken a zateplení učebnového pavilonu ZŠ. Součástí je také instalace solárních
panelů na ohřev vody v kuchyni a rekonstrukce vzduchotechniky v bazénu ZŠ. Také na tuto akci nám poskytla dotaci ve výši
cca 4,9 mil. Kč EU.
- pokračují práce na vestavbě půdních bytů nad ZŠ. Vzhledem k velké finanční náročnosti je akce rozdělena do dvou let.
- na konči června bude ukončeno výběrové řízení na opravu průtahu silnice II/498 přes obec. Současně s tím bychom chtěli
provést kompletní opravu chodníků v ulicích Hlucká a Nivnická. Kvůli letošní náročné zimě musel Zlínský kraj snížit výdaje na
opravy. Proto letos prováděné práce budou v menšího rozsahu, než se původně plánovalo. Po vzájemné dohodě bylo rozhodnuto,
že práce budou prováděny nejprve v ulici Hlucké od náměstí na Hluk. Zahájení předpokládáme v srpnu, dokončení celé akce
je plánováno na listopad 2007. V této souvislosti Vás všechny žádám o toleranci a pochopení, protože tato akce bude vyžadovat
místy i výrazné omezení dopravních možností v obci s objížkami po místních komunikacích, případně dočasnou nemožnost
příjezdu k domům.
- současně s opravou silnice, plánujeme výměnu rozvodů veřejného osvětlení, abychom minimalizovali stále častější poruchy.
- dokončujeme další dva koutky pro rodiče s dětmi v ulici Pod Svahy a ulici Zahradní.
- máme už také schválenu změnu územního plánu pro vedení cyklostezky do Hluku. Nyní se pracuje na dokumentaci pro
územní rozhodnutí. Věřím, že se nám podaří i tady vyřešit majetkové záležitosti tak, abychom se už v příštím roce mohli
pokusit o získání dotací na její výstavbu.
- také v průmyslové zóně II. naproti ČOV dokončujeme projekt pro vydání územního rozhodnutí, aby bylo v příštím roce možné
zahájit práce na inženýrských sítích.
Letos v květnu proběhly za velkého zájmu další hody s právem. Domnívám se,že nejen zásluhou příznivého počasí byly moc
pěkné. Děkuji proto i touto cestou všem, kteří se podíleli na jejich přípravě a průběhu. Zároveň bych Vás už chtěl pozvat na
sedmý ročník vaření trnek, který se uskuteční opět na muzeu i s jarmarkem v sobotu 2. září 2006. Další akcí, kde se budeme
prezentovat jsou Slovácké slavnosti vína a otevřených památek v Uherském Hradišti 9. a 10. září 2006.
Přeji Vám všem příjemnou dovolenou a dětem slunečné prázdninové měsíce.
Ing. František Hajdůch, starosta obce
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Z jednání Rady obce
Anonymizace provedena v souladu se zákonem
č. 101/2000Sb.
Usnesení č. 56
ze zasedání Rady obce Dolní Němčí, konaného dne 16. 3.
2006 v kanceláři Obecního úřadu Dolní Němčí.
1. Rada obce schválila:
a) Zadat provedení revize a pasportizace veřejného osvětlení
firmě ELVOS, F. S., se sídlem v D. Němčí
b) Dodatek smlouvy o dílo na dokončení stavby inženýrských
sítí Nad Hájkem s firmou TUFÍR, spol. s r.o., se sídlem
v Míkovicích.
c) Dodatek smlouvy o dílo na prodloužení termínu dokončení
stavby DCHB s firmou Ing. K. H. – stavební firma, Uherský
Brod.
d) Vyhlášení užšího výběrového řízení na dodavatele stavby „
Využití obnovitelného zdroje a efektivní energetické
hospodaření na ZŠ a ZUŠ v Dolním Němčí- zateplení
pavilonu A“.
e) Jmenování výběrové komise ve složení: Ing. František
Hajdůch, Ing. Miroslav Kadlček, Ing. Antonín Kolísek,
Antonín Světinský, Zdeněk Kadlček, Ludvík Miloš
(náhradníci: Ing. Milan Zelinka, Antonín Richtr, Ing. Josef
Juřenčák, Ing. Jaroslava Sadílková, Leoš Minks).
f) Zadávací podmínky pro vyhodnocení užšího výběrového
řízení pro stavbu „Využití obnovitelného zdroje a
efektivní energetické hospodaření na ZŠ a ZUŠ
v Dolním Němčí – zateplení pavilonu A“.
g) Program 18. zasedání ZO Dolní Němčí.
h) Poskytnutí finančního příspěvku ve výši 3.000,- Kč na
Slávnosti bratstva Čechov a Slovákov.
i) Poskytnutí finančního příspěvku ve výši 2.000,- Kč Muzejní
a vlastivědné společnosti v Brně na vydání publikace
„Středověká vesnice na Moravě“.
2. Rada obce rozhodla:
a) Odeslat dopis PaeDr. L.Z. o záměru na provedení úprav
v domě č.p. 589.
b) Vyvěsit záměr na prodej části pozemků parcelních čísel PK
363 a 1258/129 v katastrálním území Dolní Němčí
manželům Z. a Z.
c) Provést prohlídku střešní krytiny na hasičské zbrojnici a
navrhnout způsob opravy.
d) Zaslat opětovný požadavek ČS, a.s. na umístění bankomatu
v obci.
e) Od 1.4.se bude v restauraci Rozkvět točit pivo Janáček a
Staropramen.
3. Rada obce doporučuje ZO k
e schválení:
ke
a) Změnu č. 5 územního plánu obce na využití pozemku se
stavbou RD č.p. 288 k občanské vybavenosti.
b) Smlouvy o budoucích kupních smlouvách na odprodej částí
pozemků na opravu průtahu silnice II/498.
c) Rozbor hospodaření obce za rok 2005.
d) Odměny neuvolněným zastupitelům obce nařízení vlády
č. 50/2006, dle přílohy.
e) Koupi části pozemku parcelní číslo 137 v katastrálním
území Dolní Němčí od pana J. K. za cenu 40,- Kč/m2, na
vybudování vjezdu do průmyslové zóny, ostatní náklady
bude hradit kupující.
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f) Koupi části pozemku parcelní číslo 140/14 v katastrálním
území Dolní Němčí od pana A. Z. za podmínek stejných
jako v bodě 3e).
4. Rada obce vzala na vědomí:
a) Znalecký posudek č. 2616-48/2006 na ocenění
nepeněžitého vkladu vodovodu v ul. Nad Hájkem.
b) Sdělení pana D. o upuštění od záměru pronajat prostory
pekárny v budově staré školy.
c) Opětovnou žádost A. Z. o přijetí do DCHB.
d) Informaci starosty o projednání žádosti L. H., Schola, o
finanční příspěvek na nákup a opravu kláves s páterem
Švirákem.
e) Výsledek hospodaření restaurace Rozkvět za rok 2005.
Informaci starosty o pokračujících přípravách realizace
opravy průtahu obcí.
Usnesení č. 57
ze zasedání Rady obce Dolní Němčí, konaného dne 6. 4.
2006 v kanceláři Obecního úřadu Dolní Němčí.
1. Rada obce schválila
a) Smlouvu o dílo č. 03/2006 s V. K. – izolace a sanace
staveb, Dolní Lhota na opravu izolace suterénu domu
č.589 v ceně 71.465,- Kč
b) provoz pouové atrakce – elektrické motorky a trampolínu
panu J. B.,Uh.Ostroh
c) provoz pouové atrakce – motorky panu J. B., Havířov na
tenisovém hřišti
d) provoz pouové atrakce – skákacího hradu panu Mgr. E.
B., Hodonín
2. Rada obce rozhodla
a) zařadit do seznamu uchazečů o pronájem bytu v nástavbě
nad ZŠ: - H. a P. K., Nemotice a T. P., D. Němčí
b) zadat dodávku a montáž nové vzduchotechniky v rámci
stavby „Využití obnovitelného zdroje a efektivní
energetické hospodaření na ZŠ a ZUŠ v Dolním Němčí –
rekonstrukce vzduchotechniky pro plavecký pavilon“ firmě
KLIMASERVIS Zlín v ceně 379.537,- Kč
c) zařadit do seznamu uchazečů o zaměstnání v nově
budovaných prostorech turistické ubytovny M. M.
d) nepovolit provedení stavebních úprav ve Stanley Baru
e) přeložit konečné rozhodnutí o spolufinancování osazení
nových dveří a oken ve Stanley Baru do předložení propočtu
finančních nákladů, které bude hradit obec
3. Rada obce doporučuje ZO k
e schválení
ke
a) prodej pozemku p.č. 1284/85 v k.ú. Dolní Němčí D. H.
4. Rada obce vzala na vědomí
a) sdělení o ukončení provozu stánku p. D. M., Uherský Brod
žádost o poskytnutí finančního příspěvku na opravu
střechy kostela, částka byla již zahrnuta do rozpočtu na
rok 2006
Usnesení č. 58
ze zasedání Rady obce Dolní Němčí, konaného dne 25. 4.
2006 v kanceláři Obecního úřadu Dolní Němčí.
1. Rada obce schválila
a) Smlouvu o prezentaci obce v rámci informačního a
Dolněmčanský zpravodaj

orientačního systému v Uherském Brodě s firmou
Daruma Plzeň v hodnotě 29.880,- na tři roky
b) Smlouvu o spolupráci na „Projektu rozšíření internetu
do knihoven ve Zlínském kraji“se Zlínským krajem
c) stavbu máje ročníku 1988 v lokalitě pod sv. Annou
d) zajištění skákacího hradu na dětský den 10. 6. 2006
2. Rada obce neschválila
a) pronájem pozemku pod stavbou stánku vedle parkoviště
za účelem prodeje textilu a obuvi Vu Hong Thanhovi
3. Rada obce doporučuje ZO k
e schválení
ke
a) prodej části obecního pozemku p.č. 1258/98 v k.ú. Dolní
Němčí F. a M. S., D. Němčí a do změny č. 5 územního
plánu obce zahrnout i změnu využití tohoto území pro
stavbu k bydlení
4. Rada obce rozhodla
a) zařadit žádost M. D., DN o pronájem bytu do seznamu
žadatelů o pronájem obecního bytu
b) zařadit žádost J. Š., DN o prodej pozemku na garáž v ul.
Tiché do seznamu žadatelů o koupi pozemku v této
lokalitě
Usnesení č. 59
ze zasedání Rady obce Dolní Němčí, konaného dne 10. 5.
2006 v kanceláři Obecního úřadu Dolní Němčí
1. Rada obce schválila
a) výsledek výběrového řízení na dodavatele stavby „Využití
obnovitelného zdroje a efektivní energetické
hospodaření na Základní škole a Základní umělecké
škole Dolní Němčí – Zateplení objektu pavilonu A“
v tomto pořadí:
1. Stavby s.r.o., 687 09 Boršice ev. č. 86
4,943.900,- Kč
2. Sanizo spol. s r.o., Zátiší 1958, 688 01 Uherský Brod
5,011.570,- Kč
3. MTS Uh. Hradiště, a.s., Nová Cesta 522, 686 01 Uh.
Hradiště
5,382.149,- Kč
4. Lumír Kreisl, Předbranská 415, 688 01 Uherský Brod
5,520.318,- Kč

firmou WHALE Plus, s.r.o. Provodov v ceně 624.154,- Kč
vč. DPH
f) Rozdělení finančních prostředků na činnosti
příspěvkových organizací dle příl. č. 1
g) Výpově z nájmu obecního bytu M. S., DN ke dni 31. 5.
2006
h) Provoz pouových atrakcí při hodech v roce 2007 O. K.,
Brno
i) Provoz pouových atrakcí při hodech v roce 2007 M. K.,
Rajhradice
j) Program a termín konání 19. zasedání zastupitels. obce
2. Rada obce doporučuje ZO k
e schválení
ke
a) nabídku ČSOB, a.s. Uherské Hradiště na poskytnutí
úvěru 2x5,000.000,- Kč
3. Rada obce rozhodla
a) zařadit žádost A. a A. T., D.Němčí o pronájem obecního
bytu do seznamu uchazečů
b) zařadit žádost K. K., D. Němčí o prodej pozemku ke
stavbě garáže v ulici Tiché do seznamu žadatelů
c) svolat jednání v návaznosti na žádost PaeDr. L. Z.,
D.Němčí o snížení nájmu s užíváním bytu v bytovém
domě č.p. 589
d) jednat o koupi a ceně RD č.p. 198 s vlastníky nemovitosti
e) svolat jednání k upřesnění činnosti Florbalového klubu
v Dolním Němčí a rozhodnutí o výši příspěvku na činnost
tohoto klubu
f) nadále patřit spádově pod odbor výstavby MěÚ v Hluku
4. Rada obce vzala na vědomí
a) žádost J.J. o povolení pokácet strom před RD a postoupila
ji komisi ŽP k rozhodnutí
b) nabídku firmy SUGREO, Hodonín na vypracování
aktualizace povodňového plánu

Malé ohlédnutí za letošními
hodami s právem

Usnesení č. 60
ze zasedání Rady obce Dolní Němčí, konaného dne 18. 5.
2006 v kanceláři Obecního úřadu Dolní Němčí.
1. Rada obce schválila
a) Smlouvu o dílo č. 13/2006 s Ing. arch. Miroslavem
Dubinou na vypracování zadání změny č. 5 územního
plánu obce
b) Smlouvu na zateplení pavilonu A se společností Stavby,
s.r.o. Boršice ve výši 4,943.900,- Kč vč. DPH a smlouvu
se společností DECRO Bzenec na osazení a dodávku
plastových oken pro pavilon A ve výši 2,229.488,90 Kč
vč. DPH na stavbě „Využití obnovitelného zdroje a
efektivní energetické hospodaření na Základní škole a
Základní umělecké škole v Dolním Němčí“
c) Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města Uherské
Hradiště č. 338/2006/EKO ve výši 150.000,- Kč na provoz
místní knihovny
d) Dodávku solárního systému ohřevu TUV v ZŠ a ZUŠ
Dolněmčanský zpravodaj
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Středověké objekty u Dolního Němčí
V dnešním čísle Zpravodaje se budeme věnovat archeologickému výzkumu v místech dnešního umístění sušárny Zevos
Uh. Hradiště ve východní části obce. V minulém čísle jsem se zaměřil na archeologický nález kostry při hloubení sklepa.
Součástí článku byly i odborné posudky znalců, které byly možná pro některé čtenáře nesrozumitelné, ale bohužel nešlo, než
závěry znalců citovat i s latinskými názvy jednotlivých částí kosterních pozůstatků, protože jen těžko bych byl schopen tyto
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pasáže přeložit. I přesto si myslím, že článek poukázal na
skutečnost, že území naší obce poskytuje mnoho možností
archeologických nálezů i pro amatérské „archeology“. To bylo
na úvod, a te se vrátíme k původnímu záměru. Zpráva je
převzata z článku Roberta Snášila. Pracovníka Slováckého
muzea Uh. Hradiště.
Při přípravě terénu pro stavbu budov závodu byly odkryty
a v horních částech porušeny zahloubené objekty sídlištního
charakteru. Lokalita leží v nejjižnějším cípu katastru Vlčnova,
v těsné blízkosti hranic katastrů Slavkov a Dolní Němčí. Od
východního okraje této obce je vzdálena pouze 200 až 300 m.
Objekty byly objeveny v polní trati „Za hůrkou“, východně
od oblouku křižovatky silnic spojujících Slavkov, Dolní Němčí
a Nivnici. Jižně od odkryté části lokality probíhá polní cesta,
vedoucí k Padělskému mlýnu. Opět jižně od polní cesty teče
potok Lusko, od něhož je lokalita vzdálena necelých 200 m.
Podle speciální mapy stávalo sídliště ve čtverci. Střídavě
kamenité a písčité podloží je překryto asi 20 cm silnou vrstvou
hnědozemní ornice. Ta i s částí podloží, asi do hloubky 35-40
cm byla při úpravách terénu stržena.
Byla objevena dvě ohniště, jedno obdélníkového půdorysu,
druhé kruhového. První z nich bylo mělce zahloubeno do
kamenitého podloží a po svém obvodu bylo obloženo velkými,
na sucho kladenými, z vnitřní strany opálenými pískovcovými

kameny. Výplň tvořila zcela černá sazovitá hlína, promíchaná
menšími úlomky kamenů. Byl tu nalezen jediný keramický
střep tenkostěnné nádoby, vyrobené na kruhu. Materiál je
hlinitý, jemný, dobře vypálený. Rozměry ohniště, délka 150
cm, šířka 80 cm, hloubka 20 cm. Dále bylo na ploše dlouhé
asi 35 cm a široké asi 6 m objeveno celkem 26 kůlových jamek,
orientovaných v podstatě ve dvou řadách ve směru S-J. Jejich
průměry se pohybují kolem 20-25 cm. Výplň tvořila
tmavohnědá až černá hlína. V jednom případě obsahovala
jamka i mazanici, v druhém mazanici a uhlíky.
Podle rozložení jamek se zdá, že patřily k jedné, patrně
však ke dvěma kůlovým stavbám, které byly orientované
štítovými stěnami ve směru S-J.
Objevené objekty jsou s největší pravděpodobností
součástí zaniklé středověké osady Lucsko, připomínané
v letech 1261-1294, která stávala mezi Slavkovem a Dolním
Němčím. Tuto domněnku podporuje i jméno blízkého potoka
Lusko a nevylučuje ji, pokud jde o datování, ani nález jediného
střepu. Navíc jméno vesnice se odráží i v bývalých názvech
polních tratí mezi oběma obcemi Slavkov a Dolní Němčí.

Kůlová stavba a příkop u Dolního Němčí
Při stavbě sušičky bývalého JZD Dolní Němčí narazili
stavební dělníci na kůlový objekt, který ohlásili muzeu JAK
v Uherském Brodě. Na základě jejich hlášení zde provedl
Archeologický ústav ČSAV v Brně, ve spolupráci s muzeem,
záchranný výzkum.
Zasažený objekt sestával ze tří řad kůlů. Byl 2736 cm
dlouhý, 322 cm široký a orientovaný ve směru S-J. Pouze ve
svých dvou délkových metrech od jihu se rozšiřoval na 453
cm. Kůlové jamky se nacházely ve všech řadách v pravidelných
rozestupech cca 2 m. Ve střední řadě chyběly dvě z nich vůbec.
Oba krajní kůly západní stěny stavby byly zapuštěny do
speciálně upravených jamek. Měly zhruba obdélný tvar o
rozměrech 103 x 81 x 55 cm a byly orientovány směrem V-Z.
Jejich stěny zpevňovaly pískovcové plotny, které byly místy
zdvojeny. Ve východní polovině jámy byl pak zapuštěn do
hloubky 3-5 cm pod úroveň jejího dna kůl a utěsněn drobným
kamením. Účel ani datování objektu nejsou jasné, nebo
stavba neposkytla žádný pozůstatek hmotné kultury, který
by ji mohl časově začlenit. Snad ho můžeme přičíst ke skupině
neolitických „dlouhých domů“. Ohniště zjištěné na jeho ploše
a datované keramikou do XIII. Století, je mladší, poněvadž
Dolněmčanský zpravodaj
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bezpečně narušuje pátou kůlovou jamku střední řady.
Svou severní částí překrýval kůlový objekt patrně
eliptického tvaru, který jsme mohli sledovat v délce 50 m.
Při ústí měl šířku 160 cm a hloubka činila 148 cm. Na průřezu
měl tvar lichoběžníku. Bohužel ani v tomto případě
nemůžeme objekt pro nedostatek nálezů datovat. Lze pouze
konstatovat, že v době trvání kůlové stavby byl již zasypán,
nebo kůlové jamky do něj zapuštěné se v jeho zásypu
bezpečně rýsovaly. Snad ho lze klást do souvislosti
s nedalekým lengyelským sídlištěm.
Troufám si tvrdit, že málo z nás ví, že mezi námi žijí i tzv.
„archeologové-samouci“, kteří ve svém volném čase bloudí
po obecním katastru a v jednotlivých lokalitách hledají a
hledají. Výsledky těchto nekonečných hodin bývají někdy až
překvapující. V dnešním čísle bych Vám chtěl jen okrajově
přiblížit sbírku nálezů Milana Daňka, který se touto činností
zabývá několik let. Je to jen malá část jeho sbírky. Do budoucna
bychom chtěli připravit přehled celé sbírky po jednotlivých
obdobích, ze kterých nálezy pocházejí.
Ing. Miroslav Kadlček - místostarosta

Základní škola
Školní rok 2005/06 končí a považujeme za povinnost
seznámit rodiče i širší veřejnost s tím, v čem byl úspěšný a co
ještě zlepšovat. Cílem všech pedagogů je dobré umístění žáků
na středních školách a ve vybraných učebních oborech. V tom
se projeví a zúročí práce za celých devět let, kdy se žáky
začínají pracovat učitelky v 1. třídách, až po konečnou 9. třídu.
Jsme pyšní na to, že toto úsilí přináší výborné výsledky a drtivá
většina žáků se dostává na školy, které si vyberou. Tak tomu
bylo i letos po přijímacích zkouškách.
Na gymnázia se dostalo 13 žáků, SOŠ – 18 žáků, SPŠ – 9
žáků, OA – 4 žáci, zdravotnická škola– 2 žáci, Konzervatoř – 1
žákyně, veterinární škola 1 žákyně. Do tříletých učebních
oborů odchází 19 žáků.
Protože požadavky na žáky středních škol jsou čím dále
náročnější, těší nás výsledky naší práce a přejeme všem našim
žákům hodně úspěchů v dalším studiu jak na školách, tak i
v učebních oborech.
Ředitelství školy po celý školní rok sledovalo plnění
učebních osnov ve všech ročnících a může konstatovat, že
osnovy byly splněny.
Úspěchů jsme dosáhli i v soutěžích a olympiádách, již
tradičně hlavně v matematice a fyzice a v soutěžích literárních,
recitačních, výtvarných i sportovních.
Ke škole patří také různé mimoškolní aktivity, které bu
pořádáme sami, nebo se jich účastníme včetně Dne
otevřených dveří (viz foto).
Tradičně je to Vánoční výstava, která je veřejností stále
žádanější a velmi úspěšná!
Žáci 7. – 9. tříd byli v divadle, zúčastnili jsme se
dějepisného pořadu „Jak válčili husité“, koncertu Jihočeské
filharmonie, koncertu Skupiny Réva, 1. – 6. třídy byli v kině
na filmu Putování tučňáků atd.
Pořádali jsme a stále pořádáme mnoho sportovních akcí,
které vrcholí vždy ke konci školního roku atletickými
olympiádami 1. a 2. stupně.
Žáci se zúčastnili i exkurzí – např. Baa, Formika, Muzeum
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Dol. Němčí, Slovácké strojírny, Sklárny Květná, Dopravní
hřiště – Uh. Hradiště, Invex a Digitex Brno.
Zapojili jsme se do charitativních činností, z nichž největší
je adopce indického chlapce na dálku. Za pomoc děkujeme
hlavně Vám rodičům.
Úspěšně se rozvíjí spolupráce s družební školou
Kubranská cesta v Trenčíně, již několik sportovních a
výtvarných akcí proběhlo společně.
Tento školní rok probíhal i ve znamení přípravy na tzv.
Školní vzdělávací program, podle kterého začne probíhat
výuka od 1.9. 2007. Všichni učitelé se účastní školení, při
kterém se seznamují s hlavními změnami této školní reformy.
V tomto směru nás čeká ještě velmi mnoho práce.
V těchto dnech začíná závěrečná etapa výměny oken a
zateplení fasády na učebnovém pavilonu. Další významnou
akcí přes prázdniny bude instalace solárních panelů pro ohřev
vody do školní kuchyně s přípravou na ohřev bazénové vody a
v neposlední řadě montáž rekuperační jednotky do bazénu.
Vážení občané, ředitelství ZŠ a ZUŠ Dolní Němčí Vám
děkuje za celoroční podporu a spolupráci. Děkuje také všem
sponzorům, bez jejichž pomoci by se mnohé akce nemohly
uskutečnit. Přejeme Vám krásnou dovolenou, hlavně
odpočinek a hodně zdraví a těšíme se na shledanou v příštím
školním roce.
J. Běáková, zást. řed. školy

ZUŠ na k
onci pr
vního
konci
prvního
dese
tile
tí sv
é působnos
ti
desetile
tiletí
své
působnosti
Základní umělecká škola jako součást ZŠ a ZUŠ Dolní
Němčí uzavírá další školní rok. Letos jsme vyučovali v oboru
hudebním 91, v tanečním 40, ve výtvarném 35 a v literárně
dramatickém 13 žáků. Hudební obor se prezentoval na
předvánočním školním koncertu, třídních přehrávkách i na
Akademii ZUŠ, žáci mimo jiné aktivity navštívili několik
koncertů. Hudební obor uspořádal také vzdělávací program
pro děti z mateřské školy. Dívky z tanečního oboru kromě
tradičních školních akcí velmi úspěšně reprezentovaly Dolní
Němčí na přehlídce O zlatý klobouček v Otrokovicích, líbily
se také na přehlídce v Bojkovicích, tančily rovněž na plesech.
Děti z oboru výtvarného kromě své běžné činnosti
navštěvovaly muzea a galerie, navázaly dobré kontakty se
školou v Trenčíně. K největším úspěchům výtvarného oboru
patří 1. místo Moniky Hrbákové ve výtvarné soutěži módního
Dolněmčanský zpravodaj

odívání ve Strážnici. Žáci literárně dramatického oboru
vystoupili na školních akcích a kromě toho na podzimním
setkání našich důchodců.
Novinkou pro příští školní rok je zahájení výuky hry na
housle. Postupně rozšiřujeme pedagogický sbor - od tohoto
školního roku vyučovala nová učitelka hru na flétnu a od září
budou navíc na ZUŠ působit dvě nové učitelky houslí, kláves,
klavíru. Na tomto místě chceme ještě upozornit, že můžeme
ještě přijmout omezený počet zájemců hry na housle (v
ojedinělých případech i hry na další nástroje) do 28. června
2006. Pro šestileté a mladší děti, které se chtějí hudbě
věnovat, chceme nabídnout možnost návštěvy přípravné
hudební výchovy, kde hravou formou získávají základní
hudební znalosti a dovednosti..
Mezi poslední akce tohoto školního roku patřila 20. června
přehlídka činnosti literárně dramatického oboru s názvem
Ukončená 2006, která byla určená pro rodiče i širokou
veřejnost. O týden později vystoupí s pohádkami pro děti
z mateřské školy.21.června se konal v hudebním sále ZUŠ
Žákovský koncert hudebního oboru.
PaedDr. Jana Čivrná

Školní družina
Snad každé dítě ví, co je to nuda. Učitelka by měla jít
dětem příkladem, jak na to. Musí děti motivovat, ale také
povzbuzovat a chválit. My ve školní družině, se jí snažíme
vyhnout velkým obloukem!
Svůj den máme naplánovaný do poslední minutky. Máme
za sebou hodně soutěží např. MISS, ŽELEZNÝ MUŽ,
KARNEVAL, NEJKRÁSNĚJŠÍ ÚČESY, OLYMPIÁDU,
MALOVÁNÍ NA POČÍTAČI, POKUSY A REKORDY.
Zúčastnili jsem se i okresních soutěží v Uherském Brodě,
např. dopravní, zpěváček, výtvarná, recitační a atletická
olympiáda. Mezi úspěšné reprezentanty patří Jolanka
Michalcová, Maruška Bohunová a Jožinek Bohun.
Ještě nás čeká stezka odvahy a noc ve školní družině. Tam
zhodnotíme naši celoroční práci.
Vyhodnotíme nejlepšího soutěžníčka, šikulku, zpěváčka,
plaváčka, malíře, herce, sportovce, ale také největší zlobidlo!
Děti si
uvědomí, co
se všechno
naučily díky
tomu, že se
vlastně
jenom hrály.
Já jim tímto
děkuji za
j e j i c h
nasazení a
píli, protože
úsměv na
jejich tváři je
pro
mě
největší
odměnou!

Mladí florbalisté
Na vánoce ve školní družině našli chlapci pod stromečkem
florbalové hokejky a míčky. Pro jejich velké nadšení pro tento
sport, jsme s kluky začali 2x týdně trénovat. Nejprve jsme se
seznámili s historií a pravidly hry. Trénovali jsme držení
hokejky, vedení a zpracování míčku a samozřejmě útok.Kluci
jsou velmi zapálení a udělali už velké pokroky.
Sehráli jsme přátelský zápas s kluky z Havřic, který
skončil remízou. Povzbudit nás přišli nejen spolužáci, ale i
rodiče. Atmosféra v tělocvičně byla výborná !
Simona Synčáková

Sportovní akce
Ve sportovních akcích, které škola pořádá, i v těch, kde
se zúčastňuje, dochází k dalšímu pokroku. Ze soutěží
pořádaných školou se velkém zájmu těší dlouhodobé
mezitřídní turnaje v košíkové, sálové kopané, florbalu a
vybíjené. V celoročním hodnocení těchto sportů byli první žáci
6.B, ze starších byla suverénní 9.A. Škola dále uspořádala
přebor ve střelbě, přespolním běhu, branný závod, skok
vysoký, plaveckou štafetu i běžeckou štafetu 25 x 200 m
s bývalou čs. reprezentantkou Zdeňkou Mušínskou.
Nejvíc akcí je samozřejmě organizováno na závěr školního
roku, kdy soutěžíme v atletice, malé kopané a za účasti
okolních škol bojujeme o titul ŽELEZNÝ ŽÁK, což je trojboj
složený z plavání, jízdy na kole a běhu. Největšímu zájmu se
těší soutěž ve šplhu EVEREST 2006, kde kromě našich žáků
šplhají do celkové výšky 8 848 m i sportovci z družební ZŠ
Kubranská cesta v Trenčíně.
Nejrůznějších sportovních akcí se zúčastnilo více než 2000
dětí – i když mnohé startovaly několikrát, někteří kromě hodin
tělesné výchovy nesportují vůbec. Pokud se týká výsledků,
které přesáhly hranice školy, stojí na 1. místě vítězství děvčat
v okresním i krajském kole soutěže ve stolním tenisu, dále
úspěch chlapců v kopané (postup do krajského kola v soutěži
Coca Cola cup), medailová umístění v přespolním běhu,
atletice, florbalu. Na základě výsledků v reprezentaci školy
byli letos na škole vyhlášeni tito nejlepší sportovci:
Ml. žactvo: Simona Popelková a Antonín Světinský
St. žactvo: Simona Pišková a Roman Čaník
Tento příspěvek zdaleka nevyčerpal výčet všech
sportovních akcí. Přáním tělocvikářů i vedení školy je, aby
stále více dětí vyplňovalo volný čas tělovýchovou a sportem.
dr. D. Dobeš

Simona
Synčáková
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Hur
á na pr
ázdnin
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Hurá
prázdnin
ázdniny
Zase končí jeden společně strávený rok v naší mateřské
škole. Na začátku jsme se zamýšleli nad otázkou,co zajímavého
připravíme pro naše malé školáčky,aby se jim ve školce líbilo.
Během školního roku jsme pro děti připravili spoustu
kulturních a zábavných akcí, ze kterých měly radost nejen
děti ale i paní učitelky.
Závěr školního roku je již tradičně v naší mateřské škole
ve znamení výletů a her. Koncem května jsme jeli na výlet do
ZOO v Hodoníně.Počasí nám přálo a tak jsme mohli s radostí
pozorovat i krmit různá zvířátka.
Zážitky z výletu jsme potom výtvarně ztvárnili a utvořili
jsme si krásnou výstavu plnou veselých zvířátek. Další
povedenou akcí byla exkurze do místního muzea lidových
tradic,kde jsme se seznámili se životem našich prababiček a
pradědečků. Pro zpestření zážitku pro děti vystoupily i děti
z našeho tanečního kroužku .
Poslední měsíc školního roku jsme zahájili návštěvou
místní hasičské zbrojnice ,kde si děti prohlédly historické
přilby,proudnice,hasičský oděv a různou hasičskou
techniku.Mohly si také vyzkoušet hašení se stříkačkou na
terč.Zpáteční cestu jsme absolvovali v hasičském autě za
zvuku sirén.Na tuto vydařenou akci budou děti dlouho
vzpomínat.
Oslava MDD byla pro nepřízeň počasí přeložena o týden
později, ale nám to vůbec nevadilo, protože počasí nám přálo
a mohli jsme na školní zahradě u táboráku opékat špekáčky.
Děkujeme touto cestou paní Evě Kadlčkové z uzenářství
v Dolním Němčí a panu Ambrosovi - z fy. Linea Nivnice a
panu Bukvicovi - autoškola Bukvic za sponzorování této akce.
Naši předškoláci se jako každoročně vydali na výlet
s ekocentrem Pantoflíček při ZŠ v Dolním Němčí do přírody
Bílých Karpat. Paní Ondrová - vedoucí ekocentra ,měla pro
děti připravenou poznávací stezku,kde byly různé druhy
živočichů a rostlin, které děti pojmenovávaly. Děti si
připomněly co do přírody nepatří, jak se v přírodě chovat a
jak ji chránit. My jsme si znovu ověřili, že vhodnou hrou děti
objeví netušené možnosti poznávání. Na cestě zpět si děti
prohlédly jezdecké koně,které se pásly na lukách v okolí.
Sportovní událostí se stala dětská olympiáda. Děti
soutěžily ve třech disciplínách: v běhu, hodu míčkem a skoku
do dálky. Cílem nebylo zvítězit, ale zúčastnit se , tak si všichni
domů odnesli za sportovní klání medaile, diplomy a sladkosti.
Koncem června nás čeká v mateřské škole velká slavnost strana 8
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rozloučení s předškoláky,na kterou pozveme i rodiče a
zástupce obce. Děti, které odcházejí do školy se loučí se svými
kamarády, společně si zazpívají, zarecitují a na památku na
docházku do mateřské školy dostanou slavnostní stužku
s nápisem „Předškolák“, pohádkovou knihu s věnováním a své
první vysvědčení.
Pro děti je rovněž připraveno malé pohoštění,za které
děkujeme pí Sanetrníkové z místního cukrářství. Školní rok
uplynul jako voda. A co nás čeká dál?
Prázdniny,dovolená, opalování a chvilky odpočinku
v rodinném kruhu. Věřím, že si je všichni plně zasloužíme.
Proto přeji všem dětem a rodičům pěkné a hlavně slunečné
prázdniny, hodně společných zážitků a zaměstnancům
mateřské školy příjemné prožití dovolené.
Kadlčková Eva, ředitelka MŠ

Milí čtenáři a návštěvníci knihovny
knihovny..
I letos byl březen vyhlášen měsícem internetu. V tomto
měsíci proběhlo několik akcí.
Surfování zdarma po internetu využívaly hlavně děti, které
se objednávaly i týden dopředu.Všechny tři počítače
v knihovně byly téměř neustále obsazené. Pozvání na internet
pro maminky na mateřské dovolené a seniory, které bylo
připraveno na všechny úterky a středy v tomto měsíci, bylo
využito minimálně.
Poslední březnový pátek se uskutečnila „Noc
s Andersenem“. Byla to noc plná četby, her a zábavy pro děti
– čtenáře knihovny ve věku od 8 – 12 let, spojená s noclehem
v knihovně. Této akce se s knihovnicí a jejími pomocníky
zúčastnilo 13 dětí – 9 děvčat a 4 chlapci, z toho 1 nový čtenář.
Noc s Andersenem byla zahájena přečtením dopisu, který
zaslal Skřítek Knihovníček. Děti dostaly za úkol skřítka
namalovat.
Překvapením pro účastníky byla návštěva paní Junaštíkové
s jejím malým štěňátkem labradorského retrievera „Brise
Black Benjamínka“. Děti byly nadšené a měly možnost si
štěňátko pohladit. Paní Junaštíková je seznámila s léčbou
pomocí psa – canisterapií. Po této návštěvě následovaly
soutěže, hry, surfování po internetu a četba oblíbených knih.
Dětem se vůbec nechtělo jít spát.
V sobotu ráno po snídani byli vyhodnoceni nejlepší
soutěžící a odměněni hezkými diplomy, pamětními listy a
cenami, které věnovali sponzoři. Všem sponzorům, kteří
podpořili tuto akci, srdečně děkujeme.

Inf
or
mace řřed.
ed. mat. š
koly v Dolním Němčí
Infor
ormace
šk
Provoz MŠ bude na základě § 3 vyhl.č.14/2005 Sb. o
předškolním vzdělávání ve znění pozdějších předpisů
přerušen od 17.7. do 11.8. 2006.
Podle § 6 odst. 4 stanovuji úplatu za měsíce červenec
a srpen ve výši 100,- Kč
pro děti docházející v celodenním provozu na nejvýše
4 hodiny (§ 6odst.3) úplatu ve výši 65,- Kč.

Poděkování sponzorům
Ředitelství mateřské školy v Dolním Němčí děkuje
sponzorům, kteří přispěli finančními dary na vybavení
terapeutické herny pro děti se speciálními potřebami.
Kredit
Kredit, s.r.o. Slavkov
Kasko
Kasko, s.r.o. Slavkov
Baa
Baa, a.s. Dolní Němčí
Bršlicová Darina - obchodní činnost, Dolní Němčí
Ježková V
eronika - restaurace Na mlýně, Dolní Němčí
Veronika
Pěrka Libor - stolařství, Dolní Němčí
Horňáková Marie - Galatex, Dolní Němčí
Míšek Jiří - kovovýroba, Dolní Němčí
Kadlčková Eva, ředitelka MŠ
Dolněmčanský zpravodaj
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V úterý 4. dubna 2006 v 18.00 hodin se v Místní knihovně
uskutečnila beseda se spisovatelkou paní Alenou Bartošíkovou
z Uherského Brodu.
Paní Bartošíková je autorkou povídek a pověstí ze Slovácka.
Je rovněž redaktorkou časopisu Malovaný kraj. Spisovatelku
a přítomné návštěvníky přivítal starosta obce Ing. František
Hajdůch. Účastníci besedy z řad dospělých i dětí si se zaujetím
vyslechli vyprávění spisovatelky při sbírání námětů v oblasti
Kopanic např. Žítkové, Vápenic a Vyškovce. Mezi její poslední
díla patří kniha „Kdyby hory uměly mluvit“ s připravovaná
kniha „Za studánkami Bílých Karpat“. Napsala dramatizaci
pohádky „O studánce Ohloběnce“, která byla i v Dolním
Němčí sehrána ochotníky z Uherského Brodu.
Pro dvě desídky účastníků besedy to byl nevšední zážitek
a po skončení následovala autogramiáda.

Nejúspěšnější ročník 2005/2006
pro KST Dolní Němčí
Oddíl stolního tenisu KST Dolní Němčí má za sebou další
sezónu, soutěžní ročník 2005/2006.
Před zahájením ročníku 2005/2006 posílil družstvo mužů
"A" Karel Orlovský z Uherského Brodu se svými bohatými
zkušenostmi z vyšších soutěží. Ten přispěl k celkovému
zvýšení úrovně celého oddílu a svými předvedenými výkony
byl oporou našeho družstva mužů "A".
Dosud nejlepšího umístění dosáhlo naše družstvo mužů
"A", které v divizní soutěži Zlínského kraje obsadilo v
konečném zúčtování 2. příčku za 18 vítězných utkání, 1
remízu a 3 porážky. Naše "A" mužstvo podávalo po celou
sezónu velmi kvalitní výkony, kterými promlouvali do bojů o
postup do 3. ligy do posledního kola. KST Dolní Němčí "A"
zaostalo o jediný bod za lídrem divizní soutěže KST Zlín "B".
O skvělé umístění tohoto družstva se postarali následující
hráči (s uvedením procentuelní úspěšnosti vítězných utkání):
Orlovský Karel - 84,34%, Dufka Zbyněk - 79,52%, Kubeš
Dušan - 62,96 %, Kubeš Čeněk - 54,55%. Především lze
vyzvednout výkony dua Karla Orlovského a Zbyňka Dufky,
kteří se zařadili se svými výkony mezi nejlepší hráče
uplynulého ročníku celé Divizní soutěže. Pro nadcházející
sezónu bude naše družstvo mužů "A" patřit mezi favority
Divizní soutěže.
Družstvo mužů "B" po premiérové účasti v Divizní soutěži
obsadilo celkové 11. místo za 4 vítězná utkání, 3 remízy a 15
porážek. Pro příští sezónu bude toto družstvo nastupovat v
Krajském přeboru I. tř. Tomuto družstvu se podařilo porazit
lídra celé soutěže a získali tak cenné vítězství KST Zlín "B"
budoucího účastníka 3. ligy. Za "B" družstvo nastupovali tito
hráči: Rubáš Josef - 50,00%, Bartoš Miroslav - 46,84%, Sadílek
Jan - 42,25%, Tinka Robert - 29,82%. Tady dostávali příležitost
i nadějní junioři hrající nižší soutěže.

Knihovna neustále doplňuje knižní fond a seznam nových
knih a časopisů je pravidelně zveřejňován na nástěnce před
vstupem do knihovny a internetových stránkách knihovny.
Půjčovní doba v Místní knihovně:
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek

9.00 - 11.30
9.00 - 11.30
zavřeno
9.00 - 11.30
zavřeno

12.30 - 18.00
zavřeno
zavřeno
12.30 - 18.00
12.30 - 18.00

Na Vaši návštěvu se těší a slunečné prázdniny přeje
Marie Milošová – knihovnice
strana 10

O další výrazný úspěch celého oddílu KST Dolní Němčí
se postaraly naše družstva mužů "C" a "D", které suverénně
ovládly Regionální přebor I. tř. Z této nejvyšší okresní soutěže
na Uherskohradišsku nakonec vyšlo vítězně "D" družstvo,
které si svým postupem zajistilo pro příští sezónu účast v
Krajském přeboru II tř. Za "D" mužstvo nastupovali tito hráči
základní sestavy: Fibichr Zdeněk, Kašpárek Patrik, Kočiš
Michal, Matějíček Jakub, Uher Jaroslav. Za "C" mužstvo
nastupovali tito hráči: Salát Jan, Tinka Robert, Ježek Jan,
Jančář Luděk, Borýsek Jiří. Vzhledem k perspektivě mladých
hráčů z těchto mužstev by nemusel být postup do II. tř.
Krajského přeboru konečnou štací.
Posledním družstvem v mužské kategorii hájící barvy KST
Dolní Němčí je družstvo "E", kterému se podařil rovněž
postup z nejnižší soutěže do Regionální přeboru II. tř. O
postup tohoto družstva mužů, ve kterém dostávají příležitost
i nadějní žáci, se postaral především jeho vedoucí Borýsek
Jiří. Dalšími hráči podílejícími se na postupu jsou: Matějíček
Jakub, Juriga Jaroslav, Babušík Tomáš, Ježek Vít.
Úspěchem zakončilo sezónu i naše žákovské družstvo. Naši
žáci dokázali získat titul okresního přeborníka a dokazují, že
Dolněmčanský zpravodaj

jsou špičkou v žákovských kategoriích v našem okrese. Za
družstvo nastupovali následující hráči: Kadlček Tomáš,
Hodulík Michal, Ježek Vít a další nadějní žáci, kteří předvedli
kvalitní výkony a jsou příslibem do další úspěšné činnosti
celého oddílu KST Dolní Němčí.
V březnu 2006 se zúčastnili hráči KST Dolní Němčí
turnaje ve stolním tenise - Krajský přebor Zlínského kraje
2006, kterého se mimo jiné účastní i hráči ligových mužstev
Zlínského kraje. Historického úspěchu pro celý oddíl KST
Dolní Němčí v tomto turnaji dosáhl Karel Orlovský, který
obsadil druhé místo ve dvouhře mužů, kdy utrpěl porážku až
v samotném finále od ligového hráče. Na Krajských přeborech
Zlínského kraje to přitom nebyl jediný úspěch Karla
Orlovského, nebo společně s deblovým partnerem Dušanem
Kubešem vybojovali pro KST Dolní Němčí další skvělé
umístění, druhou příčku ve čtyřhře mužů. Dvě druhá místa
na tomto turnaji lze v konkurenci hráčů Zlínského kraje
považovat za skvělou vizitku oddílu KST Dolní Němčí a její
úspěšné sezóny 2005/2006.
Uplynulý ročník celého oddílu KST Dolní Němčí lze tedy
považovat dle dosažených výsledků za nejúspěšnější v
dosavadní historii tohoto sportu v naší obci a je příslibem do
další úspěšné činnosti a motivací pro nadcházející ročníky.
Oddíl KST Dolní Němčí děkuje Obecnímu úřadu v
Dolním Němčí i sponzorům (společnostem KASKO, s.r.o., STAXES, s.r.o.) za poskytnutí finančních dotací pro uplynulou
i budoucí činnost oddílu stolního tenisu v naší obci.
Za KST Dolní Němčí - Dušan Kubeš

Pozv
ánk
a
ozvánk
ánka
Obecní úřad Dolní Němčí
zve všechny občany na 20. zasedání
Zastupitelstva obce Dolní Němčí, které se
uskuteční v pátek 30. června v 19:00 hodin
v přísálí kulturního domu.

Vaření trnek a lidový jarmark
I letos bude uspořádáno slavnostní Vaření trnek. Akce
proběhne v sobotu 2. září a to obdobně jako v minulém roce.
V areálu obecního muzea bude možné nahlédnout do
starobylého stavení, ochutnat houstnoucí trnkovou směs a
posedět si u lidové muziky. Vedle domácího krúžku
Dolněmčan vystoupí i další hostující soubor, pročež o zábavu
bude postaráno.
Doplňkem akce bude jarmark rukodělných výrobků, který
proběhne poblíž muzea. Řemeslnící nejen ze Slovácka zde
budou prodávat keramiku, výrobky ze dřeva, rukodělné textilie
a další stylové zboží. Na trnkovaření a jarmark naváže ve
večerních hodinách beseda u cimbálu.
Tímto oznámením si dovolujeme na tuto tradiční akci
pozvat všechny příznivce lidové kultury a dobré zábavy. Pokud
vyjde počasí, tak nás v sobotu 2. září čeká příjemné setkání
zahajující letošní babí léto.
Petr Slinták

DROGERIE - BAR
VY - LAK
Y
BARVY
LAKY
Josef Rubáš

Půjčit si peníze
je nyní jednoduché!
Britská společnost se 120. letou tradicí

Vám nabízí krátkodobé půjčk
půjčkyy
k jakémukoli účelu do 40 000 Kč!
- splácíte pevně stanovené částky
- nepotřebujete žádného ručitele
- hotovost obdržíte maximálně
do dvou dnů
Kontaktujte našeho obchodního zástupce:
L. Zelinková

tel.: 603 146 150

Máte se na koho obrátit

na náměstí v Hluk
u
Hluku
Nabízí zákazníkům široký sortiment barev - laků:

- barvy - laky syntetické, acetonové, vodou ředitelné a epoxidové
- lazurovací nátěry (Herbol, Telux, Dixol, Luxol, Lazurol)
- spec. barvy na okna, okapy, radiátory, proti rzi, na beton a bazény
- všechny druhy ředidel i ve velkém balení
- odborné poradenství v sortimentu nátěrových hmot
Dále nabízí velký výběr Primalexů vnitřních i venkovních,

4 tónovacích barev, zakrývací fólie, krycí pásky ve všech rozměrech,
válečky, štětce, ocelové, plastové stěrky a zednická míchadla.
V prodejně najdete velký výběr smirkových papírů, tmelů,
5silikonů a lepidel.
Aktuální nabídka platí na elektrické strojky proti komárům,
Biolity a domečky na mravence, postřiky proti plísňovým
chorobám a škůdcům, sítě proti hmyzu do oken a dveří.
V horkých letních dnech nezapomeňte na:
- bazénovou chemii v širokém sortimentu
- sluneční brýle dětské, dospělé a sportovní
- opalovací mléka a oleje
Na závěr připomínáme
zákazníkům, že zhotovujeme fotografické a
digitální zakázky do 24
hod. V našem oddělení
tabáku naleznete široký sortiment časopisů a
denního tisku.

Tel.: 572 581 588
Dolněmčanský zpravodaj

strana 11

Vydává Obecní úřad Dolní Němčí nákladem 800 výtisků. R
egistrováno Mimisterstvem k
ultury č. MK ČR E 13136.
Registrováno
kultury
LK
print,
Nivnická
178,
Dolní
Němčí,
tel.:
572
648
770,
výroba
reklamy
velkoformátový
tisk - razítka zpravodaj
strana 12
Dolněmčanský

