Vážení spoluobčané,
letošní zima je již minulostí a zvyšující
se teploty jsou jasnou předzvěstí příchodu
jara. Zima nám začátkem února po mnoha
letech ukázala, jaké to bývalo dříve, kdy
kompletně zamrzlý potok nebyl žádnou
atrakcí jako letos, ale místem, kde se běžně
bruslívalo a hrál hokej. Se sněhem to bylo
horší, ale i ten nakonec, sice na kratší
dobu než jsme zvyklí, napadal. Určitě jste
si všimli, že jsme pořídili nový malotraktor,
který zlepšil zimní údržbu chodníků a cest
a během roku bude používán k sečení
trávy na veřejných prostranstvích v obci
a na cyklostezce.
Hlavní investiční akcí letošního roku by měla být výstavba cyklostezky do Slavkova, ale termín realizace není
možné zatím přesněji stanovit. Pracujeme na přípravě dalších akcí, z nichž některé bychom chtěli realizovat
už v letošním roce (chodník Na Výsluní, oprava garáží OÚ), jiné podle našich finančních možností ještě letos
či v dalších letech. Jedná se o opravu chodníků a odvodnění hřbitova, rekonstrukci místních komunikací v ulici
Polní a zbývající část ulice Pod Svahy, opravy bytů v bytovkách ve Vinohradské ulici včetně rozšíření parkovacích ploch.
Podali jsme opětovně
žádost o dotaci na
zateplení budovy OÚ.
Věřím, že také
letos,
i
přes
předpokládaný
nepříznivý vývoj
ekonomiky a tím i
nejistou výši příjmů
z daní do obecního
rozpočtu, budeme
schopni provést
většinu plánovaných
a kc í ,
případně
reagovat na aktuální
potřebu řešit vzniklý
problém.
Ing. František Hajdůch,
starosta obce
Dolněmčanský zpravodaj
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Z jednání Rady obce

Anonymizace provedena v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb.

Usnesení
z 23. schůze Rady obce Dolní Němčí, konané v úterý
22. listopadu 2011 v kanceláři OÚ.
Usnesení č. 23/2011/01
Rada obce Dolní Němčí schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o
dílo č. 02/2011 se společností SVS – CORRECT, spol. s r.o., se
sídlem Bílovice č.p. 176, 687 12 Bílovice.
Usnesení č. 23/2011/02
Rada obce Dolní Němčí schvaluje Dodatek č. 2 ke Smlouvě o
dílo č. 02/2011 se společností SVS – CORRECT, spol. s r.o., se
sídlem Bílovice č.p. 176, 687 12 Bílovice.
Usnesení
z 24. schůze Rady obce Dolní Němčí, konané ve středu
7. prosince 2011 v kanceláři OÚ.
Usnesení č. 24/2011/01
Rada obce Dolní Němčí schvaluje zařazení žádosti R. B., DN,
o pronájem obecního bytu, do seznamu žadatelů.
Usnesení č. 24/2011/02
Rada obce Dolní Němčí povoluje společnosti STARDUST online a.s., Davídkova 38, Praha 8, provoz VHP Feeling hot 750,
výr. č. 470913 a Hot Joker 750, výr. č. 542770 v provozovně
Tipsport Bar, Dolní Němčí.

Usnesení č. 24/2011/10
Rada obce Dolní Němčí schvaluje vyvěšení záměru na prodej
části obecního pozemku parcelní číslo 1938/6 v k. ú. Dolní
Němčí, ležícího podél hranice s pozemky p. č. 1938/5 a 2368
v k.ú. Dolní Němčí v ulici Na Kopečku.
Usnesení č. 24/2011/11
Rada obce Dolní Němčí schvaluje pronájem kulturního domu
Mužskému pěveckému sboru Dolněmčané k uspořádání III.
ročníku „Předhodového zpívání“ v sobotu 28. dubna 2012.
Usnesení č. 24/2011/11
Rada obce Dolní Němčí schvaluje cenu nově vybudovaného
hrobu na hřbitově v Dolním Němčí ve výši 23.450,- Kč a cenu
urnového hrobu ve výši 4.300,- Kč.
Usnesení č. 24/2011/13
Rada obce Dolní Němčí schvaluje cenu nájmu hrobového
místa na hřbitově v Dolním Němčí na rok 2012 ve výši
40,- Kč/m2/rok.
Usnesení č. 24/2011/15
Rada obce Dolní Němčí doporučuje ZO Dolní Němčí schválit
koupi pozemku p. č. 1257/5 o výměře 97,00 m2 v k. ú. Dolní
Němčí od J .F. Dolní Němčí, za cenu 50,- Kč/m2. Kupující dále
uhradí veškeré náklady spojené s koupí pozemku.

Usnesení č. 24/2011/03
Rada obce Dolní Němčí schvaluje prodloužení nájmu bytu č. 14
v půdní vestavbě ZŠ a ZUŠ v Dolním Němčí R.K. s platností
od 1.1.2012 do 31.12.2013.

Usnesení č. 24/2011/16
Rada obce Dolní Němčí doporučuje ZO Dolní Němčí
schválit uzavření úvěrové smlouvy s Českou spořitelnou,
a.s., pobočkaZlín, na poskytnutí střednědobého investičního
úvěru ve výši 4 mil. Kč na předfinancování dotace ROP
NUTS II a dofinancování vlastních zdrojů na realizaci
projektu „Revitalizace komunikačního uzlu v Dolním Němčí“
se splatností do 31.12.2012 zajištěného budoucími
rozpočtovými příjmy a blankosměnkou obce“.

Usnesení č. 24/2011/05
Rada obce Dolní Němčí schvaluje zařazení žádosti ČSOP
Ekocentrum Pantoflíček DN o poskytnutí finančního příspěvku
na činnost v roce 2012 do seznamu žadatelů o příspěvek.

Usnesení č. 24/2011/17
Rada obce Dolní Němčí doporučuje ZO schválit změnu
rozpočtu obce Dolní Němčí, která se týká navýšení příjmu
obce o výši úvěru 4.000.000,- Kč,

Usnesení č. 24/2011/06
Rada obce Dolní Němčí schvaluje Občanskému sdružení
národopisný krúžek Dolněmčan, bezplatný pronájem muzea
Na Mlýně k pořádání Předvánočního zpívání 17. prosince 2011.

Usnesení č. 24/2011/18
Rada obce Dolní Němčí schvaluje odměnu řediteli ZŠ a ZUŠ
v Dolním Němčí Mgr. Milanu Kvasničkovi.

Usnesení č. 24/2011/07
Rada obce Dolní Němčí schvaluje Občanskému sdružení
národopisný krúžek Dolněmčan, pronájem KD k pořádání
fašankové zábavy s pochováváním basy 18. února 2012.
Usnesení č. 24/2011/08
Rada obce Dolní Němčí nevyhovuje žádosti Centra pro
zdravotně postižené Zlínského kraje Palackého nám. 293,
Uh. Hradiště, o poskytnutí finančního příspěvku na činnost
v roce 2012.
Usnesení č. 24/2011/09
Rada obce Dolní Němčí schvaluje vyvěšení záměru na pronájem
části obecního pozemku p. č. 1285/1 v k. ú. Dolní Němčí za
účelem vybudování parkovacího stání pro osobní automobily.
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Usnesení č. 24/2011/19
Rada obce Dolní Němčí schvaluje odměnu ředitelce
MŠ v Dolním Němčí paní Evě Kadlčkové.
Usnesení č. 24/2011/20
Rada obce Dolní Němčí doporučuje Zastupitelstvu obce
Dolní Němčí schválit program 6. zasedání Zastupitelstva obce
Dolní Němčí dle přílohy tohoto zápisu.
Usnesení
z 25. schůze Rady obce Dolní Němčí, konané v úterý
17. ledna 2012 v kanceláři OÚ.
Usnesení č. 25/2012/01
Rada obce Dolní Němčí ukládá místostarostovi vydat stanovisko
obce Dolní Němčí k připravované stavbě „Nástavba a stavební
Dolněmčanský zpravodaj

úpravy rod. domu č.p. 28 v Dolním Němčí na bytový dům
o 4. bytových jednotkách“, v němž se souhlasí s umístěním
jednoho parkovacího stání pro osobní automobil na obecním
pozemku v prostoru mezi chodníkem a místní komunikací.
Dále je požadováno, aby nová výška hřebene střechy
nepřesahovala výšku hřebene sousedního rodinného domu
č.p. 29.
Usnesení č. 25/2012/02
Rada obce Dolní Němčí rozhodla zařadit žádost pana I .B, DN,
o pronájem většího bytu do seznamu žadatelů.
Usnesení č. 25/2012/03
Rada obce Dolní Němčí rozhodla zařadit žádost pana
L. J., a paní M. G. Dolní Němčí, o pronájem obecního bytu,
do seznamu žadatelů.
Usnesení č. 25/2012/04
Rada obce Dolní Němčí povoluje provoz VHP Joker Classic,
výr. č. AJC31118308 a Video Games, výr. č. AVG31118333
v provozovně restaurace Na Mlýně, Hlucká č.p. 15, Dolní
Němčí, společnosti Auto Games a.s., Praha 1, na dobu
od 18. ledna do 30. června 2012.
Usnesení č. 25/2012/05
Rada obce Dolní Němčí povoluje provoz VHP MEGA
LINES, výr. č. SY169223 v provozovně DEVIL MUSIC bar,
Dolní Němčí, společnosti Super Joker spol. s r.o., Krajánkova
11, č.p. 2390, Praha 4, na dobu od 18. ledna do 30. června 2012.
Usnesení č. 25/2012/06
Rada obce Dolní Němčí schvaluje prodloužení nájmu bytu č. 8
v bytovém domě č.p. 589 v Dolním Němčí, ul. Vinohradská p.
P. L. na dobu neurčitou.
Usnesení č. 25/2012/07
Rada obce Dolní Němčí schvaluje prodloužení nájmu bytu
č. 6 v bytovém domě č.p. 589 v Dolním Němčí, ul. Vinohradská,
D.T. V. a L. T. T.B. na dobu neurčitou.
Usnesení č. 25/2012/08
Rada obce Dolní Němčí schvaluje vyvěšení záměru na pronájem
restaurace Rozkvět, Dolní Němčí, za účelem provozování
hostinské činnosti v období od 1. 7. 2012 do 30. 6. 2017.
Usnesení č. 25/2012/10
Rada obce Dolní Němčí neschvaluje poskytnutí finančního
příspěvku na činnost Svazu tělesně postižených v ČR, Palackého
nám. 293, Uh. Hradiště, v roce 2012.
Usnesení č. 25/2012/12.1
Rada obce Dolní Němčí schvaluje Dodatek pro rok 2012
ke Smlouvě o svozu a uložení komunálního odpadu na skládku
pro obec Dolní Němčí se společností RUMPOLD UHB.
Usnesení č. 25/2012/12.2
Rada obce Dolní Němčí neschvaluje Dodatek č. 3/2011 ke
Smlouvě o svozu a uložení komunálního odpadu na skládku
pro obec Dolní Němčí se společností RUMPOLD UHB.
Usnesení č. 25/2012/15
Rada obce Dolní Němčí schvaluje nákup válečkového sypače
inertního materiálu neseného v zadním závěsu traktoru
Dolněmčanský zpravodaj

Branson, typ Hydromann 200 SL ve výši 89.990,- Kč + DPH.
Usnesení č. 25/2012/16
Rada obce Dolní Němčí doporučuje Zastupitelstvu obce
Dolní Němčí schválit změnu rozpočtu obce za rok 2011.
Usnesení č. 25/2012/17
Rada obce Dolní Němčí schvaluje Směrnici pro vedení
účetnictví obce Dolní Němčí.
Usnesení č. 25/2012/18
Rada obce Dolní Němčí doporučuje Zastupitelstvu obce
Dolní Němčí schválit Smlouvu s obcí Slavkov o společném
vybudování cyklistické stezky Dolní Němčí – Slavkov.
Usnesení č. 25/2012/20
Rada obce Dolní Němčí doporučuje ZO Dolní Němčí schválit
Smlouvu o zřízení práva odpovídající věcnému břemenu
se společností E.ON Distribuce, a.s., České Budějovice,
spočívající v umístění jednoduchého sloupu na pozemku
parcelní číslo 1938/6 v k.ú. území Dolní Němčí.
Usnesení č. 25/2012/21
Rada obce Dolní Němčí schvaluje cenovou nabídku společnosti
GEMNET s.r.o. Dolní Němčí, ve výši 37.536,- Kč bez DPH
na dodávku a montáž kamerového systému kolem restaurace
Rozkvět a kulturního domu v Dolním Němčí.
Usnesení č. 25/2012/22
Rada obce Dolní Němčí schvaluje vícepráce na stavbě
„Revitalizace komunikačního uzlu v Dolním Němčí“ ve výši
327.142,- Kč, včetně DPH, provedené společností SVS –
CORRECT spol. s r.o., 687 12 Bílovice 176.
Usnesení č. 25/2012/23
Rada obce Dolní Němčí schvaluje vícepráce na stavbě
„Rekonstrukce kulturního domu v Dolním Němčí“ ve výši
269.052,- Kč, včetně DPH, provedené společností SANIZO
spol. s r.o., Zátiší 1958, 688 01 Uherský Brod.
Usnesení č. 25/2012/24
Rada obce Dolní Němčí doporučuje Zastupitelstvu obce
Dolní Němčí schválit příspěvek do Mikroregionu Bílé Karpaty
ve výši 10,- Kč/občana obce.
Usnesení č. 25/2012/25
Rada obce Dolní Němčí doporučuje Zastupitelstvu obce
Dolní Němčí schválit program 7. zasedání Zastupitelstva obce
Dolní Němčí, které se bude konat ve čtvrtek 26. ledna 2012.
Ing. Miroslav Kadlček, místostarosta
Ing. František Hajdůch, starosta

POZVÁNKA
Obecní úřad zve všechny občany na
VIII. zasedání Zastupitelstva obce
Dolní Němčí, které se bude konat ve čtvrtek
29. března 2012 v 18.00 hodin
v přísálí kulturního domu.
3

Chodník spojující ulice Na Výsluní II. a Na Výsluní III.
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Ohlédnutí za letošní zimní nadílkou

Sbor dobrovolných hasičů Dolní Němčí
pořádá v neděli dne 8.4. 2012,
od 18:00 hodin v Kulturním domě

VELIKONOČNÍ zábavu
s ojedinělým
doprovodným programem.

Významnými hosty pro tento večer a pozvání přijaly děti z Dětského
Domova Uherské Hradiště, které se na Vás velmi těší. Již od 18:00
hodin Vám předvedou své „šmoulí“ vystoupení, kterým doprovází
mnoho společenských událostí. Mimo jiné se můžete těšit na další
program v rámci tohoto ojedinělého večera.
Přijďte již v tento čas shlédnout děti z dětského domova, jak jsou
talentované, cílevědomé a mají radost z každého pozvání, kde jsou
vítáni. V čase od 21:00 hodin vypukne pravá Velikonoční diskotéka
s d.j. Ráďou.
Těšíme se na Vás, Vaši hasiči.
Dolněmčanský zpravodaj
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Ze života ZUŠ
Závěr loňského roku a začátek letošního na ZUŠ v Dolním
Němčí byl již tradičně ve znamení krásných vystoupení, která
proběhla formou Vánoční Akademie, Mikulášského koncertu
a třídních besídek.
V pořadí první se uskutečnil Mikulášský koncert 7.12.2011
v sále ZUŠ. V programu vystoupili žáci učitelů Lukáše
Frýborta, Václava Marečka, Antonína Daníčka a učitelek Jarky
Hrobařové, Lenky Bednářové, Evy Peškové a Marie Pochylé.
Hosté, rodiče a další příbuzní žáků si poslechli skladby
klasické hudby, jazzové i populární. Vánoční atmosféru
vytvořili žáci hrou koled, ale zazněla třeba i píseň z filmu Šrek
a písně od skupiny Beatles. Všichni účinkující podali krásný
výkon a sklidili zasloužený potlesk. Mikulášský koncert
se vydařil a všichni odcházeli s pocitem sváteční pohody.
Celá škola se již každoročně těší na Vánoční akademii, kdy
se může na dvě hodiny místo výuky věnovat kultuře. Žáci
ze základní školy tak mohou vidět a slyšet své kamarády za
„ZUŠky“ a svým potleskem je povzbudit pro další práci. Letos
se Vánoční akademie uskutečnila 14.12.2011 v kulturním domě.
Žáci z oboru tanečního, dramatického a hudebního předvedli
svá vystoupení, která pečlivě nacvičili se svými vyučujícími,
paní učitelkou Janou Čivrnou, Klárou Tvrdoňovou, Jarkou
Hrobařovou, Evou Peškovou a panem učitelem Antonínem
Daníčkem a Václavem Marečkem.
Posluchači vyslechli skladby skladatelů P. I. Čajkovského,
G. Verdiho, I. Jurníčkové, W. Gilocka a několik milých koled.
Terezka Krhovská, žačka paní učitelky Evy Peškové, zaujala
publikum svou bezchybnou hrou na klavír. Kročová Klárka,
Ježková Eliška a Kadlčková Klárka si na flétnu nacvičily známé
koledy. Školní akademii uzavřeli skladbou G. Verdiho Nabucco,
Kadlček David a Daněk Tomáš s doprovodem své paní učitelky
Jarky Hrobařové.
Z vystoupení dramatického oboru asi nejvíce zaujali všechny
diváky Šmoulové, kteří měli dokonalé maskování, modré tváře,
a oblečení typické pro Šmouly. Díky zvukaři, panu učiteli Lukáši
Frýbortovi, ale hlavně díky snaze paní učitelky Jany Čivrné
bylo žákům dobře rozumět. Diváci viděli své spolužáky ještě
v dalších pohádkách, Jak kominice ke štěstí přišly a Pohádka
tak trochu orientální.
Taneční vystoupení těch nejmenších tanečnic velmi citlivě
a vkusně doprovodila paní učitelka Jarka Hrobařová na klavír.
Na celkovém vystoupení všech tanečnic je patrný vliv nové
paní učitelky Kláry Tvrdoňové, která dívky motivuje výběrem
zajímavé hudby, ale také svými zkušenostmi s moderním pojetím
tance. Všichni účinkující měli radost ze svých vystoupení,
ale hlavně z podpory svých spolužáků a učitelů.
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V tomto školním roce, během prosince a ledna, proběhly
třídní besídky jednotlivých učitelů. Tyto besídky se konaly
v tanečním sále ZUŠ v Dolním Němčí a také na naší pobočce
ve Vlčnově.
Žáci z Vlčnova zahráli svým příbuzným a kamarádům na
besídce dne 19.12.2011. Kromě sólových čísel jsme vyslechli
vystoupení neobvyklého souboru, pod vedením pana učitele
Teimera, ve složení: klavír, kytary, housle, violoncello, kontrabas
a flétny. Dařilo se také flétnistům pana učitele Daníčka a na
závěr se premiérově představil dramatický soubor paní učitelky
Čivrné a to s pohádkou „ O Sněhurce“. V tanečním sále ZUŠ
Dolní Němčí proběhly pak další krásné a početně navštěvované
besídky našich žáků hudebního oboru.
V pátek 13.1.2012 se uskutečnila besídka pro rodiče žáků
ze tříd paní učitelky Marie Pochylé, paní učitelky Jarmily
Hrobařové a pana učitele Antonína Daníčka. I když datum
koncertu mohlo u někoho vyvolat dojem smůly, přesto
se besídka velmi vydařila a plně obsazený sál odměnil úspěšná
vystoupení žáků bouřlivým potleskem.
Besídka 16.1.2012 byla věnována kytaře, klávesám a klavíru.
Žáci paní učitelky Lenky Bednářové a Ludmily Černíčkové
si s chutí zahráli skladby barokní, jazzové i lidové písně.
Pro děti byla tato besídka velkým motivačním impulsem, takže
se snažili nacvičit svůj program co nejlépe.

Dolněmčanský zpravodaj

Žáci ze třídy pana učitele Václava Marečka a paní učitelky
Marie Pochylé vystoupili dne 18.1.2012. Představili se hráči
na kytaru, flétnu a elektrické klávesy. Hudební výkony byly
posluchači velmi kladně přijaty.
19.1.2012 se uskutečnila také besídka v Šumicích, kde působí
na naší pobočce paní učitelka Naděžda Enderesová. Besídky
se zúčastnily všichni žáci pobočky a s úspěchem předvedly své
skladby na klávesy před početným publikem.
Třídní přehrávka žáků paní učitelky Evy Peškové se konala
24.1.2012. Účastnilo se jí jenom pět žáků, ale i při tak malém
počtu žáků, počet obecenstva vysoce předčil očekávání. Žáci
předvedli svým příbuzným, kolik udělali za 5 měsíců práce
a jak se zdokonalili ve svém hudebním projevu.
Ve čtvrtek 26. ledna 2012 se v tanečním sále ZUŠ Dolní
Němčí uskutečnila besídka žáků ze tříd paní učitelky Michaely
Bídové a pana učitele Jakuba Špalka. Tato besídka byla
originální, jelikož jsme kromě oblíbené kytary a kytarového
souboru mohli slyšet také housle. I když na mnohých
účinkujících byla znát tréma, přesto všichni měli velký úspěch
a obecenstvo je odměnilo potleskem. Tuto besídku uzavřel pan
učitel Špalek, který zahrál na housle čardáš v doprovodu klavíru
(p. uč. Jarmila Hrobařová).
Bezesporu velkým úspěchem pro naši školu byla účast
Klárky Kadlčkové na soutěži dechových nástrojů 16.2. 2012
v Uherském Brodě. Pod vedením pana učitele Antonína
Daníčka Klárka získala 2. místo v okresním kole ve 3. kategorii
hry na flétnu.
Mgr. Lenka Bednářová, ZŘ pro ZUŠ

Zápis dětí do 1. třídy ZŠ a ZUŠ

Návštěva z Filipín
V pondělí 13.2. nás navštívila v konverzaci anglického
jazyka Jernalyn z Filipín, která nám připravila nádhernou
prezentaci o Filipínách. Dozvěděli jsme se o geografii,
populaci, životu lidí, systému vzdělávání, jejich kuchyni a
specialitách a také její manžel p. Michal Zajíc nám povykládal
a ukázal krásná turistická místa. Dokonce nám donesl ukázat,
jak vypadá plážový písek – úplně jako hladká mouka a taky
jiný druh plážového písku pod sopkou – jako tmavošedá
hladká mouka. Vše probíhalo v anglickém jazyce. Děkujeme
za příjemné zpestření výuky a těšíme se na další setkání.

Exkurze do dětského domova a charitního domu
Dne 29.2.2012 jsme my, žáci 8. ročníku, kteří navštěvují
hodiny semináře etické výchovy, navštívili Dětský domov
v Uherském Hradišti. Přivítala nás zaměstnankyně
p. Fibichrová. Ta nás provedla po domově a seznámila s řádem
a denním režimem. Ochotně nám odpověděla na naše
dotazy. Překvapilo nás, kolik povinností si musí děti splnit.
Denně např. utírají prach, vysávají, vaří si, perou. Kromě
toho samozřejmě chodí do školy a ti mladší do školky. Když
dosáhnou plnoletosti, pracovníci domova jim mohou najít
samostatné bydlení. Návštěvou domova jsme také poznali práci
vychovatelů, která je náročná hlavně po psychické stránce.
Vychovatelé a vychovatelky se snaží dětem nahradit rodiče, ale
my víme, že pravou rodičovskou lásku jim nahradit nemohou.
Proto, jak řekla závěrem p. Fibichrová, važme si svých rodičů a
rodin.						
Další akcí, kterou absolvovali žáci v rámci výuky semináře
etické výchovy, byla návštěva charitního domu v Dolním
Němčí. Vedoucí zařízení, p. Zdenka Bartošová, nám mile
a ochotně vysvětlila důvody vzniku a provoz v tomto zařízení.
Seznámili jsme se s formami pomoci starším občanům
a navštívili některé klienty v jejich domovech.
		
Jolana Michalcová, Ľubica Ježková

15. února se konal zápis dětí do 1. třídy. Přišlo 32 dětí
se svými rodiči. Dostavily se i 3 děti z Boršic u Blatnice, 2 děti
z Blatničky a 2 děti ze Slavkova. Chlapci byli v početní převaze:
22 chlapců a 10 děvčat. Děti si přinesly oblíbenou hračku
a nakreslený obrázek. Ve třídách na ně už čekaly paní učitelky
a postavičky z Večerníčku. Při písničce "Méďové" si společně
zatančily a pustily se do plnění připravených úkolů. Sbíraly
houby v lese, počítaly zásoby medu a také se na chvíli staly
opravdovými školáky. V lavicích vybarvovaly geometrické
tvary, kreslily daný počet prvků, napodobovaly tvary a písmena,
kreslily postavu.
Za svou snahu byly děti odměněny sladkostmi, drobnými
dárečky a pamětním listem na tento den. Na budoucí prvňáčky
se už moc těšíme.
Dolněmčanský zpravodaj
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Šachy

Lyžařský kurz

Od začátku školního roku 2011/2012 mají žáci možnost
navštěvovat kroužek šachů a deskových her. Výuka probíhá
každý čtvrtek od 12.30 do 14.00 hod. U žáků vidět velké
pokroky. Někteří se již také zúčastnili šachových turnajů
pořádaných v našem okrese. Velkého úspěchu dosáhli žáci
v okresním kole přeboru škol v šachu čtyřčlenných družstvech,
kde získali krásné 3. místo. Naši školu zde reprezentovali:
Petr Bobčík, Adrian Uher, Přemysl Bobčík a David Kovařík.
Něco málo z historie: Šachy (z perského šáh, panovník)
jsou klasická desková hra pro dva hráče, v soutěžní podobě
zároveň považovaná za odvětví sportu. Představuje střetnutí
dvou nepřátelských armád. Komu se podaří zneškodnit
nepřátelského krále (dát mu mat), vítězí.
Vznikla v 15. století v jižní Evropě úpravou perské hry
šatrandž, následníka staré indické hry čaturanga. Šachy se hrají
na šachovnici, čtvercové desce rozdělené na 8×8 polí střídavě
černých a bílých. Cílem hry je mat, takové napadení soupeřova
krále, které nelze odvrátit. Šachy neobsahují prvek náhody,
partii rozhodují schopnosti a znalosti hráčů.
Výuka a hraní šachů se doporučuje jako způsob, jak zlepšit
kvalitu myšlení a rozvinout příznivé charakterové vlastnosti.
Šachy jsou jednou z nejpopulárnějších her světa, kterou hrají
miliony lidí jak neformálně pro zábavu, tak i v soutěžní,
sportovní podobě.
Mgr. Pavlína Bobčíková

Ve dnech 15.-20. ledna 2012 se uskutečnil tradiční
lyžařský kurz žáků 7. ročníku. Celkem 36 sedmáků
a 6 osmáků absolvovalo výuku lyžování pod vedením zkušených
instruktorů O zdravotní stránku se pečlivě starala Simona
Synčáková. V krásném prostředí Beskyd, v areálu Rališka
na Horní Bečvě, všichni frekventanti pečlivě nacvičovali
oblouky a další dovednosti dle svých schopností a možností.
Na závěr proběhly mimo jiné závody ve slalomu, karneval
i hodnocení úklidu.
Slalom A
Slalom B
Bršlicová Natálie
1. Štefaník Daniel
Mahel Vojtěch		
2. Nemravová Irena
Machalík Šimon
3. Tomáš Tang Minh
Karneval
Perníková chaloupka trochu jinak (Krhovská Tereza,
Dula Marek, Motyčková Simona, Nemravová Irena)
TV zprávy (Tinková Anna, Rachůnková Michaela,
Stojaspal Jan, Pomykalová Kristýna, Bohunová Marie,
Kusendová Kateřina, Dufková Kristýna, Navláčilová Renata)
Včera, dnes a zítra (Horák Tomáš, Hájíčková Zuzana,
Straňák Filip, Hájíčková Michaela, Bršlicová Natálie,
Bobčíková Klaudie, Michalcová Jolana)
Bodování pokojů - Zaduban Josef, Ježek Marek
Dula Marek, Mahel Vojtěch, Jakšič Petr
Smetanová Vanessa, Horňáková Marie, Karlíková Ivana
Mgr. Milan Kvasnička

Florbal
Pro velký zájem kluků jsem i letos otevřela tento kroužek
i pro kluky z 1.- 5. třídy. Trénujeme 2x týdně - úterý a čtvrtek
15.00- 16.30 hod. Kluci pilně trénují a za jejich snahu si zaslouží
velkou pochvalu! Jsou bezva parta a všichni mají sen, aby ta
jejich střela byla mířená přesně do brány. Učíme se správné
držení hokejky, zpracování míčku, útok, obranu a střelbu
na bránu.
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Každý rok pořádáme hodně přátelských utkání a také se
zúčastňujeme různých turnajů. Jsem ráda, že kluci dávají
přednost sportu, před televizí a počítačem. Za skvělou podporu
děkuji rodičům a všem, kteří nám fandí.
Synčáková Simona

Polonéza
Tak a máme to za sebou. Po poctivém a pilném trénování
taneční sestavy a nácviku společenských tanců, se deváťáci
konečně dočkali zaslouženého potlesku. Ono to není jen o tanci,
ale je důležité hlídat si rytmus, správné držení těla, taneční
kroky a hlavně úsměv na tváři. Letos tanečníci předvedli své
umění na Charitním plese a plese SRPŠ v Dolním Němčí.
Kdo polonézu viděl, jistě pochopí, kolik úsilí, času, ale
také nervů je potřeba k vytvoření nádherné atmosféry. Tímto
děkujeme všem odvážlivcům, kteří se dali na tak velký boj.
Synčáková Simona

Škoní družina

Astronomický kroužek
V podvečer 27. února 2012 jsme využili momentálních
atmosférických podmínek a poprvé jsme tak vyzkoušeli
nový školní astronomický dalekohled. Jedná se o zrcadlový
dalekohled typu Newton 254/1500mm, 10”, světelnost f/4.7.
Má parabolické zrcadlo, okulárový výtah typu Crayford
s 2”výstupem s redukcí na 1.25” a T závitem pro připojení
fotoaparátu (nově též vlastníme zrcadlovku Canon EOS 7D).
Dalekohled je postaven na těžké computerizované montáži
EQ-6 PRO SkyScan- GoTo. Pro pozorování byly zakoupeny
3 různé okuláry s různým zvětšením, od 50x do 400x.
Přestože podmínky k pozorování nebyly ideální, pozorovali
jsme především Měsíc, který byl v překrásném seskupení
s planetami Venuše a Jupiter. Na ně jsme taktéž na chvíli náš
dalekohled zaměřili, ale stále více dominující vlhkost vzduchu
nám naše zážitky trochu kazila. Těšíme se na další pozorování
a tímto Vás všechny zveme k návštěvě při našem dalším
pozorování. Sledujte stránky školy, www.zsdolninemci.cz, kde
v pravé dolní části najdete odkaz "Astronomická pozorování".
V měsíci březnu plánujeme pozorování mlhovin a blízkých
galaxií, ale i nadále planet, především Mars, Jupiter a později
i Saturn. Nezbývá nám, než tedy čekat nejen na hezké počasí,
ale i nízkou vlhkost a s tím spojenou i teplotní stálost
jednotlivých vrstev atmosféry. Těšíme se na Vaši návštěvu.
Mgr. Petr Kuřina

Dolněmčanský zpravodaj

Cílem naší školní družiny je, aby děti domů odcházely
šťastné, spokojené v dobré náladě a s úsměvem na rtech.
Naší snahou je připravit pro děti zábavné, poučné a zajímavé
odpoledne, které pro ně bude zároveň přínosné.
Naše škola má dvě samostatné oddělení ŠD, které navštěvuje
60 dětí. Provozní doba je od 11.30 – 16.00 hod. Pracujeme
podle výchovného programu (měsíčních plánů), který děti
inspiruje k samostatnosti, tvořivosti a soutěživosti.
Každé oddělení má svou kmenovou třídu, svůj plán a svoji
vychovatelku.
1. oddělení - Smajlíčková družinka - Synčáková Simona (2-5 tř.)
2. oddělení - Motýlková družinka - Tomancová Jiřina (1-2. tř.)
Během týdne se prostřídají všechny výchovy - výtvarná,
pracovní, hudební, dramatická, tělesná, plavání i počítače.
Letos máme za sebou tyto akce – Netradiční olympiáda
v Nivnici, kino Uherský Brod, návštěva Čerta, Mikuláše
a Anděla, Vánoční besídka, Helloweenská noc, beseda o třídění
odpadů (Rumpold), karneval, návštěva sauny, škola naruby některé děti mají problém s pravidly slušného chování, neustále
vykřikují, skáčí do řeči, běhají, neuklízí si hračky a odmítají
spolupracovat. Vyzkoušeli jsme všechny možné formy nejen
trestů, ale také pochval. Napadlo nás vyzkoušet „školu naruby“,
navrhly jsme dětem, ať si vyzkouší roli vychovatele - učitele.
Po vzájemné dohodě s dětmi si vybereme na každý týden
jednoho dobrovolníka, který si připraví program (např. hru,
soutěž, tvoření,…) pro děti. Na konci týdne potom bodujeme
a samozřejmě spravedlivě ohodnotíme. Snažíme se, aby děti,
které navštěvují ŠD byly aktivní, plné zájmu a uměly prožívat
úspěch a radost. Zároveň je učíme, jak se vyrovnat s prohrou
a případným neúspěchem.
Důležité je, aby se děti naučily pomáhat si, aby u nás
získaly nové kamarády a aby si dovedly hrát a spolupracovat
s ostatními. Snažíme se každého pochválit, povzbudit
a umožnit mu prožít úspěch a ocenění od kamarádů. Je pro nás
ctí a vážíme si toho, že jste své dítě svěřili do naší péče. Zároveň
se v nás dostavil pocit povinnosti poskytnout Vašim dětem jen
to nejlepší. Budeme se snažit Vašim dětem připravit radostné,
pohodové, poučné odpoledne plné zábavy a smíchu!
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Informace z mateřské školy
Začátek nového roku 2012 jsme s dětmi tradičně zahájili
návštěvou místního kostela. Místní farář pan Hofírek děti
velmi poutavě seznámil s tradicí Tří králů, společně odnesli
dary do betléma a zazpívali si koledy.
Dobou mezi zimním časem a časem probouzející se přírody
je masopustní období. Jako každoročně jsme v mateřské škole
uspořádali karneval. Za doprovodu harmoniky a dalších
rytmických nástrojů jsme se sešli v tělocvičně MŠ, kde probíhal
„rej masek“. Děti představily své krásné kostýmy, soutěžily
v hodu na cíl, přenášení míčků, stavění komínů a na závěr
si společně při diskotéce zatančily. Za svou snahu byly odměněny
nafukovacím balónkem a sladkostmi. Bylo to dopoledne plné
her a veselí, na které jsme ještě celý týden vzpomínali.
V měsíci lednu nás navštívila paní učitelka z první třídy
základní školy, děti jí předvedly co všechno zvládají, jak umí
zpívat, recitovat. Začátkem února jsme se s nejstaršími dětmi
byli podívat v první třídě základní školy. Děti si mohly třídu
prohlédnout a měly možnost vidět, co všechno se „prváčci“
od začátku školního roku naučili. V tomto měsíci se uskutečnil
také v základní škole zápis do prvních tříd, kterého se zúčastnilo
i 25 předškoláků.
V únoru se uskutečnil v naší mateřské škole hudební pořad
„Ladovy zpívánky“. Děti měly možnost si společně zazpívat,
vytleskat zimní písničky, pohybově vyjádřit různá zvířátka.
Vystoupení se nám moc líbilo, vystupující nás zaujal nejen
krásným zpěvem, ale i svým milým přístupem k dětem.
A co nás čeká v následujícím období? V měsíci březnu jako
každoročně společně s tanečním kroužkem přivítáme jaro.
Za zpěvu písní „nesem, nesem Morenu...“ se vydáme k potoku
Okluky, kde symbolicky „zaženeme“ paní zimu a přivítáme
začínající nejkrásnější období v roce – jaro.
Od 21.3. 2012 budeme s nejstaršími děti docházet
do základní školy, kde budou ve spolupráci s Plaveckou školou
Uh.Hradiště absolvovat předplavecký výcvik. V následujícím
měsíci ve dnech od 10.-12.4. 2012 se uskuteční zápis
do mateřské školy, podrobnější informace naleznou rodiče dětí
na www.msdolninemci.cz.
Ve dnech 19.-21.3. se opět uskuteční sběr tříděného
a netříděného starého papíru, kontejnery budou přistaveny
v prostorách před budovou mateřské školy.
Velmi děkujeme touto cestou paní Cmolové, Zetkové
a Juřenčákové za ušití krojů pro taneční kroužek naší mateřské
školy.
Blenka Nováková a Lenka Pochylá

10

Dolněmčanský zpravodaj

II. ples seniorů
Že se umí senioři bavit, bylo vidět v úterý 17. ledna 2012.
V sále kulturního domu připravily „tetičky“ ples seniorů.
Po velice příznivém ohlasu z loňského plesu jsme se už všichni
těšili na ten druhý. Vydařil se nad očekávání. Sál zcela zaplněný
seniory, výborná Dolněmčanská pětka se svými zpěváky
a mužský pěvecký sbor Dolněmčané vytvořili příjemnou
atmosféru. Díky všem!
Také děti z Dolněmčánku se předvedly. Zazpívaly a zahrály
pohádku O Šípkové Růžence, zatancovaly několik tanců.
Pochvalu zaslouží člen ženského pěveckého sboru Franta
Šmíd, který svým vyprávěním pěkně vyplňoval pauzy mezi
tancem. Však také sklidil veliký potlesk.
Na tomto plese se uskutečnila výstava panenek, kterých bylo
snad 200, všech velikostí, od velkých krojovaných, miminek
v kolébce či kočárku až po malé mini panenky.
Vrcholem večera bylo očekávané losování tomboly. Cen bylo
hodně, také dva dorty od našich příznivkyň. Všichni účinkující
byli pozvání na večeři. Jedna z tetiček uvařila guláš, který všem
moc chutnal.
Přesto, že úterý je pracovní den, hrála muzika až téměř
do půlnoci, i když ráno museli všichni do práce, na rozdíl od
nás seniorů. Ráno jsme se sešly, abychom uklidily, rozebraly
výstavku a hlavně si sdělily dojmy. Jednoznačně OHROMNÉ!
Vřelý dík obecnímu úřadu za poskytnutí prostor v kulturním domě.
Marie Ježková

Ať žije karneval!
Můžeš být vším, čím chceš být ... takové je heslo karnevalů.
A v tomto duchu se nesly i letošní dva karnevalové plesy, které
pořádala kulturní a sociální komise při OU Dolní Němčí.
V neděli 5. února se zaplnil vesele vyzdobený kulturní dům
princeznami, vodníky, vílami i loupežníky, děti plnily různé
soutěžní úkoly a tančily při diskotéce, kterou pro ně stejně
tak jako celý zábavný program připravilo duo Chabičovští.
Radost dětem udělala bohatá tombola, kterou díky místním
sponzorům uspořádaly členky kulturní komise. Děti si kromě
výher odnesly z dětského karnevalu určitě i spoustu pěkných
zážitků.
A o týden později, v sobotu 11. února se v kulturním domě
opět roztančily pohádkové postavičky, ale také černoušci,
muslimové, Batmeni aj. Po dvaceti letech se totiž do naší
obce vrátil maškarní ples dospělých - šibřinky. O zábavu se
opět staralo duo Chabičovští, zpívající bubeník Kura, avšak
vrcholným číslem večera bylo vystoupení travesti skupiny
z Prahy, které ocenili všichni účastníci plesu velkým potleskem.
Součástí plesu byla i poněkud netradiční, ale originální
tombola a vyhlášení krále plesu. Vítězné masky byly nakonec
oceněny tři - černoušek, Arab a vodník, který se stal po právu
vítězem.
Nejlepším oceněním toho, že se šibřinky vydařily, bylo
vyjádření návštěvníků, kteří přišli "v civilu" (celkem přišlo
na ples asi 150 místních i přespolních, z toho asi 80 masek),
že se už těší na přístí rok, kdy půjdou také za masky.
A proto se spolu s nimi už dnes těšíme na dětský karneval
i šibřinky v roce 2013.
Dolněmčanský zpravodaj
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Bělokarpatská hruška zabodovala
Již po několik let Nadace Partnerství organizuje celostátní
anketu Strom roku. Tak tomu bylo i v minulém roce, kdy bylo
k posouzení předloženo 67 návrhů ze třinácti krajů České
republiky. Odborná porota posléze vybrala dvanáct finalistů,
kteří zaujali pěkným příběhem, zajímavým zpracováním
přihlášky i schopností stmelovat lidi na místní úrovni.
Jihovýchodní Moravu ve finálovém klání reprezentovala
Hruška v Horním poli ležící mezi Slavkovem a Horním
Němčím na Uherskobrodsku. Je to hrušeň obecná s obvodem
kmene 365 cm a výškou 13 m. Do soutěže ji přihlásili členové
ČSOP Pantoflíček a žáci blízkých základních škol. Důvodem
byla nejen její krása, ale taktéž nedávné dramatické události.
Když se začala na okraji Horního Němčí budovat nová cesta
pro nákladní vozy lesních závodů, nikdo při jejím projektování
nezohlednil, že protíná místo, které se honosí vzrostlým
stromem. Věkovitá hrušeň měla být podle plánů stavařů
zlikvidována. Místní ochranáři toto nebezpečí zaregistrovali
a doslova za pět minut dvanáct začali uskutečňovat kroky
k odvrácení nebezpečí. S podporou dalších aktivních obyvatel
i osvícenějších komunálních zástupců se likvidaci stromu
nakonec podařilo zamezit. Hrušni se navíc dostalo právní
ochrany CHKO Bílé Karpaty. Asfaltová cesta, kvůli níž měla
být pokácena, ji tak nyní v dostatečné vzdálenosti míjí. Hruška
v Horním poli je od té doby častým cílem nejen turistů, ale
také školáků z okolí. Její odkaz je však nejen přírodovědněpedagogický. Záchrana ohroženého stromu názorně ukázala,
jak důležitý je hlas veřejnosti a občanská aktivita obyvatel.
Ostatně díky nim bylo nedávno dosaženo také záchrany řady
vzrostlých lip v centru obce Slavkov. Kácení vzrostlých stromů
se v posledních letech stalo komunální módou. Bohužel bývá
uplatňováno i v případech, kdy by pomohlo jen řádné ošetření
nebo statické zajištění dřevin. Pozvat dřevorubce však pro
mnohé obecní činitele bývá prostě jednodušší a rychlé. Bohužel
přibývá i případů, když si občané uvědomí, co se děje, až pět
minut po dvanácté, tedy v čase, kdy už není co zachraňovat.
Snaha o propagaci zachovalé hrušně i činnosti místních
ochranářů přiměla její zachránce k přihlášce do zmíněné
soutěže. Když se bělokarpatská hrušeň dostala do finále, začal
boj nanovo – tentokrát o anketní hlasy. Až do desátého října
mohli lidé svým hlasem rozhodnout, kterýže to kandidát
zvítězí. Setkání finalistů proběhlo v brněnském ústředí Nadace
Partnerství. Jeho průběh byl neformální a všichni ochranáři si
sdělovali dojmy z hlasování, které zejména v závěru soutěže
bylo velmi hektické. Jak podotýká vedoucí ČSOP Pantoflíček
Vlasta Ondrová, někteří lidé stromům fandili až dojemně.
Skoro všichni ochranáři se obraceli i na školy, protože tam tušili
největší potenciál podpory. Převážná většina soutěžících se
setkala s větší či menší mírou pochopení u úřadů, od obecních
až po krajské. Nejtěžší to prý měli ochranáři z Pernštejnských
Janovic na Vysočině. Když jejich stoleté lípě hrozilo pokácení,
museli se obrátit až na ministerstvo životního prostředí.
Vyhlášení výsledků soutěže proběhlo v divadle Husa na
provázku, kde byla ve foyer výstava velkoformátových fotografií
všech dřevnatých finalistů. Třetí místo získal Skalický platan,
druhé místo Hruška v Horním poli a vítězem se stala Alej dubů
ve Skaličce na Hané. Mezi stromy solitéry se tedy skutečnou
královnou nakonec stala bělokarpatská hruška.
Za týden po vyhlášení výsledků připravili její zachránci
slavnostní setkání u hruščího stanoviště v Horním poli.
Po úvodní písni botanika Karla Fajmona z Velké nad Veličkou
12

zazpívali také Tetičky z Dolního Němčí, které se v tradičních
lidových oděvech na místě zastavili už při jarním výšlapu na
slavkovské louky. Jejich baladická píseň o hrušce se všem líbila
jakožto i krátké vystoupení nově se tvořícího dětského souboru
Slavkovjánek. Překvapil i pěvecký sbor Horněmčan, jehož
členové složili vlastní píseň o hrušce na nápěv známé písničky
V širém poli studánečka.
1)
2)
3)
4)
5)

/: V širém poli hruška stójí, je stará, :/
/: kolem vede cestička, kolem vede lesstráda :/
/: Bránili ju ochranáři velice, :/
/: mosela jí ustúpit aj tá velká silnice :/
/: Tak tu stará hruška stójí moc roků :/
/: Tož ju Slavkov přihlásíl do sútěže Strom roku :/
/: Naša hruška druhé místo vyhrála :/
/: a z téj velkéj hrdosti, znovu rodit začala :/
/: Proto si ju, ludé milí, hlédajme :/
/: a tú hrušku, hruštičku, naším vnukom předajme. :/

Ochranářská písnička všechny zaujala a tak si ji mnozí
následně pokřtili štamprlemi hruškovice. Setkání u hrušky
se zúčastnili i představitelé družební obce Beckov. Dlužno
říci, že i z jejich strany bylo pro oceněný strom získáno
mnoho hlasů. Ostatně i moravští přátelé přírody podpořili
oskoruši z Bošáce, která zápolila v obdobné slovenské soutěži.
Jako by však toho nebylo dost, věkovitá hruška místním
nadělila i další nečekanou radost. Po letech neplodnosti totiž
svým zachráncům na podzim poskytla šest pytlů ovoce.
Vzhledem k tomu, že se jedná o strom několik set let starý, je to
malý zázrak. Snad i důkaz toho, že pokud se k přírodě chováme
ohleduplně, tak ona nám to náležitě opětuje.
Petr Slinták

Dolněmčanský zpravodaj

Z činnosti ČSOP Pantoflíček
v uplynulém roce 2011
Naší největší aktivitou byla nominace hrušky v Horním poli
v celostátní soutěži „Strom roku 2011“. Obsadila v rámci České
republiky počtem hlasů 8992 krásné druhé místo, také díky
hlasům některých z vás. Slavnostní vyhlášení proběhlo v Brně.
Na základě tohoto úspěchu jsme 28. října uspořádali ve
spolupráci s OÚ ve Slavkově Slavnostní setkání u hrušky za
přítomnosti národopisných souborů z okolních vesnic. Také
soubor Tetičky z Dolního Němčí svým vystoupením přispěl
k pěknému průběhu oslavy. Patří jim naše vřelé poděkování.
V souvislosti s hlasováním o strom roku dlužno zmínit
i naši přeshraniční spolupráci s obcí Bošáca, s kterou jsme si
navzájem pomáhali v hlasování a určitě i díky naší pomoci
skončil jejich strom na 3. místě na Slovensku.
Další velkou akcí byla údržba lučně-mokřadní rezervace
„Kolo“ na Slavkovských lúkách. V půlce srpna jsme louku
pokosili a o týden později shrabali a uklidili. Byla to doslova
dřina, ale nikdo z nás toho nelituje, letos jsme zde totiž
napočítali více než 3 tisícovky orchideje prstnatce pletního, což
je nejbohatší populace tohoto druhu v republice.
Již dlouholetou naší činností v polním katastru je také
vyvěšování hnízdních budek pro poštolky a kalouse, jejichž
hlavní potravou je hraboš polní působící velké škody na
zemědělských plodinách pěstovaných Agro Okluky a.s.. Bez
této přirozené podpory by v polích bylo nutné hubit hraboše
více chemicky, což je vždy finančně náročnější a mohou
se samozřejmě otrávit a uhynout i jiná zvířata než hraboši.
Každoročně budky opravujeme, kontrolujeme jejich obsazenost
a doplňujeme podle potřeby nové.
Vedli jsme i řadu exkurzí po loukách Bílých Karpat. Byli
to např. učitelé Zlínska, turisté z Uh. Hradiště, žáci ZŠ Horní
Němčí, CEV Čtyřlístek Zlín, ČSOP Mladá Boleslav, turisté
z Uh. Brodu a další.
Další činností je také pomoc při realizování projektů výsadeb
remízků v naší polní krajině, čímž se tato stává příjemnější a
pestřejší pro člověka a samozřejmě i vhodnější pro veškerou
zvěř z hlediska myslivosti. V dřívějších letech jsme pomáhali
s výsadbou obecního lesa v Dolním Němčí v polní trati
Za Galkou, osadili jsme stromy a keři rekultivovanou skládku
ve Slavkově u vodárny a vysadili větrolam na Podlužách.
V rámci přeshraniční spolupráce jsme uspořádali 2-denní
exkurzi žáků na Velké Javořině a okolí – účastnily se skupiny
ze ZŠ Nové Město, ZŠ Dolná Suča, ZŠ Strání a také ZŠ Dolní
Němčí. I díky pomoci trenčanského ekologa R. Medala byla
tato akce velice úspěšná.
Také jsme se podíleli na literární soutěži Zelená planeta,
působili jsme v porotách biologických olympiád a Zlatého
listu, spolupracovali jsme na sestavení publikace výukových
programů pro MŠ v rámci přeshraniční spolupráce, prezentovali
jsme svoji činnost na konferenci ke Karpatské úmluvě.
Uspořádali jsme několik výukových programů pro ZŠ Horní
Němčí, MŠ Slavkov, Dolní Němčí, Boršice. A společně jsme
jezdili na výlety a účastnili jsme se řady cestopisných besed
v regionu.
Naše činnost je jak vidno bohatá a všichni naši členové rádi
přiloží ruku k dílu. Ale máme i nadále velké plány. Kdybyste
se k nám chtěli přidat, rádi vás přivítáme.
Vlasta Ondrová
Miloš Šťastný
Dolněmčanský zpravodaj

Význam včel
Jen málo lidí si uvědomuje, jak velký význam pro lidstvo
mají včely. Mnoho lidí napadne, že včela je užitečná tím,
že produkuje med. Dokonce i její druhové latinské jméno
Apis mellifera se dá vyložit jako mello – med a ferrare – nosit.
Že obyčejná včelka má neobyčejnou, v podstatě nezastupitelnou
úlohu, se již tak mnoho neví. Rád bych vám prostřednictvím
Zpravodaje v jednotlivých číslech svět včel a jejich význam pro
společnost přiblížil. Včelařství patří mezi nejstarší obory lidské
činnosti. Již v mladší době kamenné lidé přišli na to, že med
je velmi chutné obohacení jídelníčku a naučili se vybírat med
ze stromových dutin, bez ničivých následků pro včely. Následně
pro větší pohodlnost tyto dutiny (brtě) umisťovali poblíž svého
obydlí a to dalo první základ včelařství. O včelaření, jak jej
známe v současné době, můžeme mluvit teprve od 19 století.
Dnešní význam včel můžeme rozdělit na produktový, od včel
přímo získáváme med, pyl, vosk, propolis, mateří kašička, včelí
jed. O těchto produktech si podrobně povíme v následujících
dílech.
Hlavní přínos včel však spočívá ve schopnosti opylovat
rostliny. Bez opylování by nedocházelo k produkci semen,
nutných k rozmnožování rostlin. Následně by řada druhů
rostlin vymizela, v návaznosti na to další druhy živočichů
a tím by došlo ke zhroucení potravinových zdrojů. Opylení má
následně vliv na množství a kvalitu plodů, na jejich velikost,
vybarvení či klíčivost osiva.
Přibližně 80 % druhů našich rostlin patří mezi hmyzosnubné
a jsou odkázány na přenos pylu pomocí hmyzu. Patří mezi
ně např. ovocné dřeviny: jabloně, hrušně, švestky, třešně, ale
i ostružiny, maliny, u nichž při absenci včel dochází k poklesu
produkce ovoce až o 90%. U zemědělských kulturních plodin
se při opylení včelami zvyšuje výnos řepky (30 %) a slunečnice
(40 %).
Jedinečnost včely mezi ostatními druhy hmyzu schopného
opylování (čmeláci, samotářské včely) tkví ve schopnosti
přečkat zimu ve velkém společenství, a to o 15 – 20 tisících
jedinců v jedné kolonii (úlu). Proto s prvními paprsky jarního
slunce jsou schopny vyrazit opylovat rostliny tisíce včelích
jedinců. V té době čmeláci a jiní opylovači teprve zakládají své
kolonie.
Včelstvo dokáže během léta odchovat 100 000 – 200 000
létavek (dělnice opylující rostliny). Během jednoho dne vyletí
jedna dělnice až desetkrát a uvádí se, že dokáže navštívit i 3000
květů za den.
Mezi velkou přednost včel patří tzv. (florokonstantnost)
opylovaným rostlinám. To znamená, že létavky nelétají jen
tak na každý květ, který potkají, jako např. motýli, ale nektar
sbírají celý den na květech toho druhu, na kterém začaly,
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a o jiné druhy nejeví zájem. Díky tomu je přenesen pyl jen mezi
jedním rostlinným druhem a není tudíž promarněn.
Hodnota včelí práce vykonané opylováním se těžko
vyčísluje. Běžně se uvádí, že je zhruba 10x vyšší, než je hodnota
vyprodukovaného medu.
Podstatnou část včelařské veřejnosti dnes stále tvoří
malovčelaři ze záliby. Včely nechovají pro zisk, ale z lásky
k nim a k přírodě, protože si uvědomují, co pro náš svět včela
znamená. Mezi včelaře patřil i Jan Ámos Komenský, který
se o svém koníčku vyjádřil takto: „Z včelaření naučil jsem se
přírodu více znáti a více ji milovati než z mnoha knih učených“.
Bohužel včely to nemají v podmínkách Dolního Němčí
vůbec jednoduché. Poslední dobou se sice zvyšují plochy
sadově obhospodařované, ale ty poskytují nektar a pyl pouze
v prvních jarních měsících. Oproti tomu ubývá zahrádek na
úkor betonových stání pro auta, případně zelených pustin ve
formě anglických trávníků. O mnoho lepší to není ani v našem
nejbližším okolí. Díky stále „lepším“ herbicidům ubývá
i polních plevelů v pěstovaných monokulturách. Včely proto
již v průběhu prázdnin jsou silně omezovány nedostatkem
potravy.
Pokud budete chtít včelkám pomoci, vysaďte na jaře raději
růži, či jinou kvetoucí rostlinu, než stálezelenou koniferu.
Určitě to ocení.
Karafiát Zbyšek

ZAHRÁDKÁŘI
CO NÁS TENTO ROK ČEKÁ?
Jak doufáme, nebude tento rok o nic horší než ten minulý.
Snad nám bude přát počasí a dočkáme se dobré úrody
na našich zahrádkách. Věříme, že se nám také vydaří všechny
připravované kulturní akce.
O jedné z nich to bohužel již říct nemůžeme a tou je
„zabijačka“. Tu nám nové zákony letos už provést neumožnily.
		
V lednu proběhl „košt slivovice“, účast nebyla stoprocentní,
ale o dobrou zábavu nouze nebyla.
V únoru jsme uspořádali slavnostní „Výroční schůzi“. Tam
jsme se sešli skoro všichni členové i pozvaní hosté z okresního
ČZS a zastupitelé naší obce. Zhodnotili jsme minulý rok
a seznámili jsme se s plánem na tento rok. Bylo připraveno
bohaté pohoštění a následovala veselá volná zábava.

V sobotu 19. května se můžeme těšit na již tradiční
KOŠT VÍNA, který se uskuteční se v sále KD.
V červenci pořádáme pro své členy a jejich rodiny
PRÁZDNINOVÉ GRILOVÁNÍ V ZAHRADĚ.
Koncem srpna pojedeme na jednodenní
do rakouského Tullnu na výstavu květin.

zájezd

Rovněž letos proběhne i několik brigád na běžnou údržbu
areálu a výrobu nových stolů do klubovny. Kdo má zájem
o přírodu a nová přátelství, ať přijde mezi nás, stále hledáme
nové členy! Těšíme se na Váš zájem a spolupráci.
A. Světinská

1. dubna od 14.00 hod. bychom Vás chtěli pozvat
na VELIKONOČNÍ VÝSTAVU! Uskuteční se v přísálí
KD. K vidění budou výrobky a ozdoby s velikonoční
tématikou od našich občanů, žáků místní školy i školky.
Přímo na místě ukázky různých technik malování
a zdobení kraslic s prodejem. Občerstvení zajištěno.
SBĚR EXPONÁTŮ - proběhne v sobotu 31. března
od 16 do 19 hod. v kulturním domě.
Dále bychom chtěli pozvat všechny zájemce na: PŘEDNÁŠKU
O ŘEZU STROMŮ S PRAKTICKOU UKÁZKOU V TERÉNU!
Přesný termín ještě nebyl určen (březen-duben), ale bude včas
vyhlášen místním rozhlasem.
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oslaví 20 let na ROBfestu
v Dolním Němčí
K uctění památky zesnulého bubeníka místních kapel Dagnes,
AmöbiA a našeho kamaráda Roberta Tinky pořádáme letos
již druhý ročník neziskového memoriálu ROBfest, tentokrát
i s mezinárodní účastí. Tato akce se koná v sobotu 14. dubna
v Kulturním domě v Dolním Němčí. V rámci této hudební
vzpomínky vystoupí jako hlavní host populární česká rocková
kapela Alkehol s dvouhodinovým programem k 20 letému
výročí její existence, v němž zazní všechny nejznámější hity.
Návštěvníkům akce k tomu nabídneme další 4 kapely. Účast
na loňském ročníku si zopakují dvě hudební skupiny spjaté
s naší obcí Chaos in Head a AmöbiA, doplní je uherskobrodští
Nohow a ze Slovenska přicestují Doomas.
V centru pozornosti návštěvníků letošního ROBfestu jistě bude
spolek muzikantů pod názvem Alkehol. Historie tohoto tělesa
se datuje od listopadu roku 1991, kdy se Ota Hereš a Petr “Kuna“
Buneš, kytaristé thrashmetalové skupiny Kryptor, domluvili,
že si složí pro zábavu pár písní v jiném než thrashovém stylu
s texty týkající se hospodské tématiky. Dva zakládající členové
přibrali do souboru své kamarády - bubeníka Martina Melmuse
a na basové struny se adaptoval kytarista Tonda Rauer. Během
své dlouhé kariéry kapela vydala celkem 15 řadových alb
a absolvovala stovky vystoupení. Zatím poslední řadové album
z roku 2010 nese název „Pojďme se napít“. Skupina Alkehol
letos slaví 20 let svojí existence. K narozeninám sobě a svým
fanouškům naděluje tuplák všech nejlepších kousků v podobě
dvojalba „20 let na tahu“.
Letošní zahraniční host Doomas funguje na scéně od roku
2006 a jeho působiště se nachází v městě Nová Baňa. Už po
3 měsících činnosti se skupina prezentovala úspěšným
demosnímkem „Lost Angels“. O dva roky později kapela nahrává
ve studiu známého německého hudebníka Rolanda Grapowa své
debutní album „Seven Sins“, které se nese v duchu doom metalu
s kombinací mužského a ženského zpěvu.

Dolněmčanský zpravodaj

Po mnoha zvratech a personálních změnách došlo na konci
minulého roku k rozhodnutí pokračovat pouze ve dvojici a na
koncertní vystoupení si najímat hudebníky ze spřátelených
kapel. V současné době Doomas pracují ve svém studiu na
novém albu „LaMuerte“, které se odlišuje od předchozí tvorby.
Do své muziky kapela začleňuje i pěvecké sbory a netradiční
nástroje a tak se nechejme překvapit živým vystoupením u nás
na moravské půdě.
Skupina Nohow už od roku 2003 pracuje na vlastní tvorbě,
která se ustálila ve vodách punk - rocku. Od prvních počinů
na demu „Nohow Parodie", které křtila slovenská skupina
Inekafe se dostali k dalšímu nahrávání až v roce 2006, kdy
vzniklo Promo CD. Dva roky na to se uherskobrodská skupina
vrátila do studia kvůli singlu Deník, na který je natočen i klip.
Má za sebou několik festivalů a roli předskokana plnili třeba na
koncertech Inekafe, Horkýže Slíže, Plus Mínus, Škvor, Arakain,
Rybičky 48 a dalších. Nyní po personálních změnách konečně
nahráli první oficiální CD s názvem „Jak chceš" a nejenom
skladby z této desky představí na pódiu v Dolním Němčí.
Pořádající kapely Chaos in Head a AmöbiA asi není třeba
místním rockovým a metalovým fanouškům představovat, měli
jste již možnost je vidět a slyšet na prvním ročníku ROBfestu.
V uplynulém roce došlo u formace Chaos in Head ke změně
na postu zpěvačky, mladou energickou Petru vystřídala Lena
a tak se přijďte přesvědčit o jejích hlasových kvalitách. Věříme,
že Vás naše nabídka v podobě výroční show kapely Alkehol
a hudební nálože dalších čtyřech kapel osloví a zažijete s námi
příjemný kulturní večer. Pořadatelský tým ROBfestu děkuje
všem sponzorům akce a těší se na hojnou účast. Přijďte
se pobavit a zavzpomínat na našeho zemřelého kamaráda.
Svatopluk Tinka, Antonín Macků – organizátoři ROBfestu
www.robfest.cz
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Plánované kulturní a společenské akce
ve 2. čtvrtletí roku 2012
DUBEN
1. 4. 2012 Velikonoční výstava
8. 4. 2012 Velikonoční zábava
14. 4. 2012 Rockový festival

Letošní první občánek
naší obce je
Jaroslav Matuš.

KVĚTEN
5. 5. 2012 Hody s právem
19. 5. 2012 Košt vína
26. 5. 2012 Memoriál Karla Bartoše v šachu
ČERVEN
Pečení chleba v Muzeu Na Mlýně – termín bude upřesněn
30. 6. 2012 Memoriál J. Přikryla – turnaj starých pánů
Ceník a podmínky pro zveřejnění inzerce
v obecním zpravodaji od 1.1. 2012
celá stránka
(180 x 265mm) 1 500,- Kč
1/2 stránky
(180 x 265mm) 750,- Kč
1/4 stránky
(180 x 265mm) 380,- Kč
řádková inzerce (180 x 20 mm)
200,- Kč
Ceny jsou včetně DPH.

Uzávěrka příštího čísla Zpravodaje 8. června 2012.
Za grafické zpracování a obsah si odpovídá inzerent. Inzerci
předávejte v požadovaném rozměru ve formátech pdf, eps, jpg,
tiff v tiskovém rozlišení 300 dpi (úrovně šedé nebo CMYK).
Po dohodě lze grafiku zpracovat u vydavatele LK print.
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Upozornění
Od 15. března do 31. října 2012 bude probíhat rekonstrukce
silnice I/55 od Kunovic do Uherského Ostrohu. Práce budou
probíhat za úplné uzavírky, proto je přes naši obec vedena
tzv. „Vedlejší objízdná trasa“. Protože se předpokládá
určité zvýšení intenzity dopravy i přes naši obec, žádáme
Vás o zvýšení opatrnosti při pohybu na hlavní silnici.
Obecní úřad Dolní Němčí

Dolněmčanský zpravodaj

Dolněmčanský zpravodaj
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Šibřinky

Šibřinky

Karneval

Karneval

ZŠ - polonéza

Ples seniorů

Mateřská škola

Tetičky jdoucí na "Kolo"

Vydává Obecní úřad Dolní Němčí nákladem 950 výtisků. Registrováno Ministerstvem kultury č. MK ČR E 13136.
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