Vážení spoluobčané,
zdá se, že letošní zima je už definitivně minulostí a jaro přebralo
vládu nejen podle kalendáře, ale i pěkným slunečným počasím. Příroda
se začíná probouzet ze zimního klidu a čilý ruch na zahrádkách i na
polích je jasným znamením, že jaro už je tady.
Příchod pěkného počasí umožní i nám zahájit práce na akcích,
které máme letos v plánu. Do konce května dokončíme rekonstrukci
silnice v ulici Polní. Po hodech zahájíme práce v ulici Vinohradské na
výstavbě chodníku od Nivnické ulice po č.p. 721 a parkoviště u bytovek
č.p. 656 a 589.
Podali jsme žádost o dotaci na rekonstrukci kabin na fotbalovém
stadionu a na vybudování druhé travnaté plochy. Připravujeme
projekty na doplnění a úpravy dětských hřišť u požární stanice, Na
Výsluní a pod zdravotním střediskem.
Na vjezdech do obce jsou osazeny ukazatele rychlosti, které by měly
přispět k větší bezpečnosti provozu na silnici.
Nemalé finanční prostředky máme rezervovány na zahájení
přípravy výstavby inženýrských sítí jak pro rodinné domy, tak pro
průmyslovou zónu. Tady nás zatím brzdí nedokončené schvalování
územního plánu a podané odvolání proti rozhodnutí o schválení
návrhu pozemkových úprav. Dokud nebudou tyto dva dokumenty
právoplatné, nelze zahájit práce na uvedených záměrech.

Dolněmčanský zpravodaj

Přeji Vám pěkné jarní měsíce a veselé velikonoční svátky.
Ing. František Hajdůch, starosta obce
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Z jednání Rady obce
Anonymizace provedena v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb.

Usnesení
2. schůze Rady obce Dolní Němčí,
konané dne 3. 12. 2014 v kanceláři obecního úřadu.
Usnesení č. 2/2014/02
Rada obce Dolní Němčí schvaluje zařazení žádosti Centra
pro zdravotně postižené Zlínského kraje, O.P.S do seznamu
uchazečů o o příspěvek na provoz organizace na rok 2015
Usnesení č. 2/2014/03
Rada obce Dolní Němčí schvaluje žádost Římsko-katolické
farnosti Dolní Němčí o výpůjčku KD dne 15. 3. 2015
Usnesení č. 2/2014/04
Rada obce Dolní Němčí schvaluje přijetí účelově určených
darů a grantů pro ZŠ a ZUŠ Dolní Němčí dle přílohy.
Usnesení č. 2/2014/05
Rada obce Dolní Němčí schvaluje žádost Oblastní charity
Uherský Brod na pořízení nábytku do kanceláře v DCHB Dolní
Němčí ve výši 35 000,- Kč včetně DPH.
Usnesení č. 2/2014/06
Rada obce Dolní Němčí schvaluje výpůjčku muzea
národopisnému krúžku Dolněmčan na 21. 12. 2014 pro akci
Vánoční koledování.
Usnesení č. 2/2014/07
Rada obce Dolní Němčí schvaluje výpůjčku KD národopisnému
krúžku Dolněmčan 14. 2. 2015 na Fašankovou zábavu.
Usnesení č. 2/2014/08
Rada obce Dolní Němčí schvaluje převod částky 33.000,Kč z fondu rezerv do investičního fondu a převod částky
11 580,- Kč z provozního příspěvku roku 2014 od zřizovatele
na příspěvek investiční Mateřské škole, Dolní Němčí, okres
Uherské Hradiště, ul. Školní 606
Usnesení č. 2/2014/09
Rada obce Dolní Němčí schvaluje cenu nájmu a služeb
za hrobového místo na rok 2015 ve výši 44,- Kč/m2
Ukázky prací
z Velikonoční
výstavy

Usnesení č. 2/2014/10
Rada obce Dolní Němčí doporučuje ZO schválit Obecně
závaznou vyhlášku č. 01/2014 o místním poplatku za provoz
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních odpadů.
Usnesení č. 2/2014/11
Rada obce Dolní Němčí schvaluje program 2. zasedání ZO dne
11. 12. 2014 dle přílohy.
Usnesení č. 2/2014/12
Rada obce Dolní Němčí doporučuje ZO schválit Smlouvu
o smlouvě budoucí a zřízení věcného břemene s firmou
Formika, s.r.o. Hlucká 808 Dolní Němčí za účelem umístění
trafostanice – betonový sloup a transformátor TSB 630
na pozemcích 1295/20 a 1295/23.

2

Dolněmčanský zpravodaj

Usnesení č. 2/2014/14
Rada obce Dolní Němčí schvaluje odstranění poškozené vrby
v ulici Rybníky.
Usnesení č. 2/2014/15
Rada obce Dolní Němčí schvaluje řád veřejného pohřebiště.
Usnesení č. 2/2014/16
Rada obce Dolní Němčí doporučuje ZO schválit Návrh
rozpočtu obce Dolní Němčí na rok 2015 dle přílohy.
Usnesení č. 2/2014/17
Rada obce Dolní Němčí schvaluje Ing. Milana Zelinku, paní
Jarmilu Vlkovou a pana Ladislava Horňáka jako zástupce
za zřizovatele ve školní radě při ZŠ a ZUŠ Dolní Němčí.
Usnesení č. 2/2014/18
Rada obce Dolní Němčí schvaluje za člena rady Oblastní
charity Uherský Brod pana Bc. Karla Smetanu.
Usnesení č. 2/2014/20
Rada obce Dolní Němčí schvaluje úhradu vystoupení souboru
Dvořák dne 3. 1. 2015 v kostele sv. Filipa a Jakuba ve výši
5.500,- Kč + dopravu.
Usnesení č. 2/2014/22
Rada obce Dolní Němčí schvaluje úhradu za fotodokumentaci
krojů ve výši 15 955,- Kč včetně DPH.
Usnesení č. 2/2014/23
Rada obce Dolní Němčí schvaluje nákup 30 kusů knihy ,,Tomáš
Baťa známý i neznámý“.
Usnesení č. 2/2014/24
Rada obce Dolní Němčí schvaluje provoz dvou VHP v restauraci
na Mlýně od 1.1.2015 do 31.12.2015 dle přílohy.
Usnesení č. 2/2014/25
Rada obce Dolní Němčí schvaluje odměnu ředitelce MŠ Dolní
Němčí dle přílohy.
Usnesení č. 2/2014/26
Rada obce Dolní Němčí schvaluje výpůjčku KD Dolní Němčí
na den 28. 12. 2014 pro KST Dolní Němčí.
Usnesení
3. schůze Rady obce Dolní Němčí,
konané dne 18. 12. 2014 v kanceláři obecního úřadu.
Usnesení č. 3/2014/02
Rada obce Dolní Němčí schvaluje zařazení žádosti o pronájem
bytu v domě s chráněnými byty p. B. P. bytem Mníšek.
Usnesení č. 3/2014/03
Rada obce Dolní Němčí souhlasí s výpůjčkou Obecního sálu
a přísálí k pořádání Školního plesu dne 24.1.2015.
Usnesení č.3/2014/04
Rada obce Dolní Němčí schvaluje zařazení žádosti o pronájem
bytu v domě s chráněnými byty p. L. Z. Dolní Němčí.
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Usnesení č.3/2014/05
Rada obce Dolní Němčí schvaluje zařazení žádosti o příspěvek
pro rok 2015 Centru služeb postiženým Zlín, o.p.s. do seznamu
žadatelů.
Usnesení č. 3/2014/06
Rada obce Dolní Němčí schvaluje umístnění 2 ks výherních
hracích přístrojů firmě Stardust Brno do provozovny Tipsport
na rok 2015.
Usnesení č. 3/2014/07
Rada obce Dolní Němčí schvaluje umístnění 2 ks výherních
hracích přístrojů firmě Štístko,a.s. Praha, do provozovny Devil
Music Bar na rok 2015
Usnesení č. 3/2014/08
Rada obce Dolní Němčí schvaluje zařazení žádosti MS Lanka
Dolní Němčí o poskytnutí veřejné finanční podpory na rok
2015do seznamu žadatelů.
Usnesení č. 3/2014/09
Rada obce Dolní Němčí schvaluje vyvěsit záměr na směnu
pozemků dle geom.plánu.
Usnesení č. 3/2014/10
Rada obce Dolní Němčí schvaluje výroční zprávu ZŠ a ZUŠ
za rok 2013/2014.
Usnesení č. 3/2014/11
Rada obce Dolní Němčí schvaluje spoluúčast na provoz
v DCHB na rok 2015 ve výši 40 000,- Kč
Usnesení č. 3/2014/12
Rada obce D. Němčí schvaluje odměnu pro ředitele ZŠ a ZUŠ.
Usnesení č. 3/2014/13
Rada obce Dolní Němčí schvaluje projekt Lidové kroje
v Dolním Němčí- zimní varianta v celkové výši 16000,- Kč.
Usnesení č.3/2014/14
Rada obce jmenuje kontrolory Tříkrálové sbírky Ing. Boženu
Juřenčákovou a Františku Tinkovou.
Usnesení č. 3/2014/15
Rada obce Dolní Němčí schvaluje podání odvolání proti
usnesení OS v Uh. Hradišti č. 15C 139/2014-38.
Usnesení č. 3/2014/16
Rada obce Dolní Němčí bere na vědomí informaci od starosty
ohledně záměru koupě pozemků.
Usnesení č. 3/2014/17
Rada obce Dolní Němčí schvaluje přidělení bytů v DCHB
následovně: na pokoj č. 107 p. L. D, a na pokoj č. 313a p. O. B.
Usnesení
4. schůze Rady obce Dolní Němčí,
konané dne 7. 1. 2015 v kanceláři obecního úřadu.
Usnesení č. 4/2015/02
Rada obce Dolní Němčí schvaluje pronájem bytu v DCHB č.
107, p. B. K., Dolní Němčí od 8. 1. 2015
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Usnesení č. 4/2015/03
Rada obce Dolní Němčí schvaluje pronájem bytu v DCHB
č.302, p. A. H., Brno od 8.1.2015
Usnesení č. 4/2015/04
Rada obce Dolní Němčí schvaluje pronájem bytu v DCHB
č.108 p. J. Š. bytem Uherské Hradiště od. 19. 1. 2015
Usnesení č. 4/2015/05
Rada obce Dolní Němčí schvaluje zařadit žádost p. Z. K. bytem
Šumice do seznamu žadatelů o pronájem bytu v DCHB Dolní
Němčí
Usnesení
5. schůze Rady obce Dolní Němčí,
konané dne 14. 1. 2015 v kanceláři obecního úřadu.
Usnesení č. 5/2015/02
Rada obce Dolní Němčí schvaluje zařadit žádost A. S.
o pronájem obecního bytu, do seznamu žadatelů.
Usnesení č. 5/2015/03
Rada obce Dolní Němčí schvaluje pronájem kulturního domu
na IX. Farní ples na 16.1.2016
Usnesení č.5/2015/04
Rada obce Dolní Němčí schvaluje pronájem kulturního domu
okresnímu mysliveckému spolku Uh.Hradiště za účelem
konání zkoušek z myslivosti dne 7.3.2015.

Usnesení č. 5/2015/12
Rada obce Dolní Němčí bere na vědomí informace starosty
o možnosti nákupu pozemků a pověřuje starostu k jednání
s vlastníky pozemků o případném prodeji.
Usnesení č. 5/2015/13
Rada obce Dolní Němčí pověřuje místostarostu obce projednat
dodatek smlouvy s firmou Rumpold UHB na základě
připomínek RO ze dne 14.1.2015.
Usnesení č. 5/2015/14
Rada obce Dolní Němčí schvaluje smlouvu o zprostředkování
výstupu a moderace – s firmou FORY s.r.o. Rudolfov na akci
šibřinky dne 7. 2. 2015.
Usnesení č. 5/2015/15
Rada obce Dolní Němčí souhlasí s přijetím účelových
sponzorských darů pro MŠ Dolní Němčí.
Usnesení č. 5/2015/16
Rada obce Dolní Němčí bere na vědomí informaci starosty
o stavu účtu k 31. 12. 2014.
Usnesení č.5/2015/17
Rada obce Dolní Němčí schvaluje změnu projektu na akci
Místní komunikace v ulici Polní.
Usnesení č. 5/2015/18
Rada obce D. Němčí schvaluje podání žádosti na MŠMT na akci
Rekonstrukce hřiště a kabin fotbalového stadionu Dolní Němčí.

Usnesení č.5/2015/05
Rada obce Dolní Němčí schvaluje výpůjčku kulturního domu
na oblastní schůzi Klubu chovatelů českých fousků dne 14. 3.
2015.

Usnesení č. 5/2015/19
Rada obce Dolní Němčí schvaluje stanovisko obce k podanému
odvolání Ing. E. H. proti rozhodnutí pozemkového úřadu č.j.
SPU 474006/2014.

Usnesení č.5/2015/06
Rada obce Dolní Němčí schvaluje smlouvu na nákup knih
s knihovnou BBB v Uh. Hradišti na rok 2015.

Usnesení č. 5/2015/20
Rada obce Dolní Němčí schvaluje smlouvu s J.D.Production,
s.r.o. Uherské Hradiště na rok 2015.

Usnesení č.5/2015/07
Rada obce Dolní Němčí schvaluje zařadit žádost KST Dolní
Němčí do seznamu žadatelů o poskytnutí veřejné finanční
podpory.

Usnesení č. 5/2015/21
Rada obce D. Němčí doporučuje zastupitelstvu obce D. Němčí
schválit zrušení usnesení č.2/2014/08 ze dne 11. 12. 2014.

Usnesení č. 5/2015/08
Rada obce Dolní Němčí schvaluje zařadit žádost ZOCHPH
do seznamu žadatelů o poskytnutí veřejné finanční podpory.

Usnesení
6. schůze Rady obce Dolní Němčí,
konané 5. 2. 2015 v kanceláři obecního úřadu.

Usnesení č. 5/2015/09
Rada obce Dolní Němčí schvaluje zařadit žádost MPS
Dolněmčané do seznamu žadatelů poskytnutí veřejné finanční
podpory.

Usnesení č. 6/2015/02
Rada obce Dolní Němčí schvaluje vyvěšení záměru na pronájem
suterénu kulturního domu Dolní Němčí č.p. 108, v rozsahu
současného užívání.

Usnesení č. 5/2015/10
Rada obce Dolní Němčí schvaluje zařadit žádost p. J. K., Dolní
Němčí o pronájem bytu v DCHB do seznamu žadatelů.

Usnesení č. 6/2015/03
Rada obce Dolní Němčí schvaluje zařadit žádost ČZS Dolní
Němčí do seznamu žadatelů o poskytnutí veřejné finanční
podpory na rok 2015.

Usnesení č. 5/2015/11
Rada obce Dolní Němčí schvaluje změnu nájemce nebytových
prostor na OU v Dolním Němčí – kancelář České pojišťovny
k 1. 2. 2015 dle žádosti.
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Usnesení č .6/2015/04
Rada obce Dolní Němčí schvaluje zařadit žádost ŽPS Tetičky
do seznamu žadatelů o poskytnutí veřejné finanční podpory
na rok 2015.
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Usnesení č. 6/2015/05
Rada obce Dolní Němčí schvaluje zařadit žádost Národopisného
krúžku Dolněmčan, o.s. do seznamu žadatelů o poskytnutí
veřejné finanční podpory na rok 2015.
Usnesení č. 6/2015/06
Rada obce Dolní Němčí schvaluje přidělení termínu školního
plesu SRPŠ na sobotu 23. 1. 2016 a schvaluje výpůjčku
Kulturního zařízení na uvedený termín.
Usnesení č. 6/2015/07
Rada obce Dolní Němčí schvaluje vyvěšení záměru na odprodej
pozemku p. č.1258/159.
Usnesení č. 6/2015/08
Rada obce Dolní Němčí schvaluje zařadit žádost M. a A. K.,
DN o pronájem obecního bytu do seznamu žadatelů.
Usnesení č. 6/2015/09
Rada obce Dolní Němčí schvaluje Výroční zprávu o poskytování
informací dle zákona č.106/1999 Sb, o svobodném přístupu
k informacím za rok 2014.
Usnesení č.6/2015/12
Rada obce Dolní Němčí schvaluje zařadit žádost AUDIOHELP
Uh. Brod do seznamu žadatelů o poskytnutí veřejné finanční
podpory na rok 2015.
Usnesení č.6/2015/13
Rada obce Dolní Němčí zamítá žádost manželů S., Dolní
Němčí o navrácení pozemku p.č.207/2. Důvodem zamítnutí je
platná smlouva, která řeší darování pozemku státu.
Usnesení č.6/2015/14
Rada obce Dolní Němčí zamítá žádost spolku Lungta Praha 1
o připojení se k mezinárodní kampani Vlajka pro Tibet.

Dolněmčanka do seznamu žadatelů o poskytnutí veřejné
finanční podpory na rok 2015.
Usnesení č.6/2015/21
Rada obce Dolní Němčí schvaluje zařadit žádost DFS
Dolněmčánek do seznamu žadatelů o poskytnutí veřejné
finanční podpory na rok 2015.
Usnesení č.6/2015/22
Rada obce Dolní Němčí bere na vědomí návrh činnosti
občanské a osvětové komise a schvaluje členy komise dle
přílohy.
Usnesení č.6/2015/23
Rada obce Dolní Němčí schvaluje Grantovou smlouvu s Nadací
Partnerství, Brno.
Usnesení č.6/2015/24
Rada obce Dolní Němčí doporučuje ZO schválení odvodu
do sociálního fondu ve výši 5% z vyplacených hrubých mezd.
Usnesení č.6/2015/25
Rada obce Dolní Němčí schvaluje žádost starosty obce
o proplacení 10 dnů nevyčerpané dovolené za rok 2014.
Usnesení č.6/2015/26
Rada obce Dolní Němčí doporučuje zastupitelstvu obce
schválit smlouvy o právu provést stavbu na akce Chodník
ulice Vinohradská a Parkoviště ulice Vinohradská s vlastníky
dotčených pozemků vedených v LV 41, LV 2035.
Usnesení č.6/2015/27
Rada obce Dolní Němčí schvaluje vánoční koncert s dechovou
hudbou Vlčnovjanka dne 19. 12. 2015 za cenu 20.000,-Kč
včetně dopravy.

Usnesení č.6/2015/15
Rada obce D. Němčí schvaluje nabídku firmy EMPESORT s.r.o.
Valašské Mezříčí na dodávku a montáž 2 ks měřičů rychlosti.

Usnesení
7. schůze Rady obce Dolní Němčí,
konané 25. 2. 2015 v kanceláři obecního úřadu.

Usnesení č.6/2015/16
Rada obce Dolní Němčí bere na vědomí oznámení o inspekční
činnosti Zlínského inspektorátu, Zlín, v ZŠ a ZUŠ Dolní Němčí,
která bude zaměřena na ZUŠ.

Usnesení č. 7/2015/02
Rada obce Dolní Němčí schvaluje zařadit žádost p. M. K.,
bytem Dolní Němčí do seznamu žadatelů o pronájem bytu
v DCHB Dolní Němčí.

Usnesení č.6/2015/17
Rada obce Dolní Němčí vzala na vědomí informace
místostarosty o projednání nového ceníku služeb na rok 2015
s firmou Rumpold UHB s.r.o. Uh. Brod a schvaluje dodatek
smlouvy na ro 2015.

Usnesení č. 7/2015/03
Rada obce Dolní Němčí schvaluje zařadit žádost p. J. R., bytem
Boršice u Blatnice do seznamu žadatelů o pronájem bytu
v DCHB Dolní Němčí.

Usnesení č.6/2015/18
Rada obce Dolní Němčí schvaluje cenovou nabídku
na štěpkovač od firmy Albera Morava s.r.o, Strání – Květná.
Usnesení č.6/2015/19
Rada obce Dolní Němčí schvaluje podání žádosti na kácení
stromů mimo les dle přiložené přílohy a předešlé společné
prohlídce stromů v obci s komisí ŽP.
Usnesení č.6/2015/20
Rada obce Dolní Němčí schvaluje zařadit žádost DH
Dolněmčanský zpravodaj

Usnesení č. 7/2015/05
Rada obce Dolní Němčí zamítá nabídku firmy Daruma s.r.o.,
Plzeň na prezentaci obce na informačních panelech v Uh.
Brodě a Uh. Hradišti.
Usnesení č. 7/2015/06
Rada obce Dolní Němčí zamítá žádost Ing. L. S., Dolní Němčí
a J. S., Horní Němčí , o schválení smlouvy o právu provést
stavbu plynovodní přípojky přes pozemek p.č. 2254/2 v k.ú.
Dolní Němčí a nesouhlasí s napojením na kanalizaci do doby
schválení nového územního plánu a zpracování zastavovací
studie dotčeného území..
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Usnesení č. 7/2015/07
Rada obce Dolní Němčí schvaluje program 3.zastupitelstva
obce dne 5. 3. 2015
Usnesení č. 7/2015/09
Rada obce Dolní Němčí doporučuje zastupitelstvu obce
schválení kupních smluv s Obcí Nivnice, Obcí Vlčnov a p. D.
K. na koupi pozemků pod cyklostezkou D. Němčí – Nivnice.
Usnesení č.7/2015/10
Rada obce Dolní Němčí schvaluje zařadit žádost občanského
sdružení Středisko rané péče Educo Zlín z.s. do seznamu
žadatelů o poskytnutí veřejné finanční podpory na rok 2015.
Usnesení č.7/2015/11
Rada obce Dolní Němčí schvaluje zařadit žádost Občanského
sdružení Nedoslýchaví Slovácka do seznamu žadatelů o
poskytnutí veřejné finanční podpory na rok 2015.
Usnesení č. 7/2015/13
Rada obce Dolní Němčí schvaluje podání žádosti na OPŽP –
64. výzva, oblast podpory 4.1. zkvalitnění nakládání s odpady,
za účelem nákupu nového vozidla a štěpkovače na dřevo.
Usnesení č. 7/2015/14
Rada obce Dolní Němčí doporučuje Zastupitelstvu obce
prodej obecního pozemku p.č. 1258/159 Ing. M. Z. Dolní
Němčí.za 50,- Kč/m2
Usnesení č. 7/2015/15
Rada obce Dolní Němčí schvaluje pronájem části suterénu
kulturního domu v Dolním Němčí č.p. 108, kde je provozován
Devil music bar, firmě zumm s.r.o., Praha na období od 1. 4.
2015 do 31. 3. 2020.
Usnesení č.7/2015/16
Rada obce Dolní Němčí schvaluje odpisový plán HIM na rok
2015 ZŠ a ZUŠ Dolní Němčí.
Usnesení č.7/2015/17
Rada obce D. Němčí doporučuje ZO D. Němčí schválit směnu
pozemku Obce D. N. p.č. 2276/164 o výměře 12 m2 za pozemky
p. A. Z. , Dolní Němčí p.č. 1294/20 o výměře 1 m2 a 1294/19 o
výměře 11 m2. Náklady budou hrazeny stejným dílem.
Usnesení č.7/2015/18
Rada obce Dolní Němčí doporučuje ZO Dolní Němčí schválit
pověření starosty Ing. Františka Hajdůcha a místostarosty p.
Josefa Tinky zastupováním Obce Dolní Němčí v orgánech
Mikroregionu Bílé Karpaty a MAS Východní Slovácko.

Letošní
první občánek
naší obce
se jmenuje
Oliver Moštěk

Oznámení o změně přílohy č. 2
ke Smlouvě o zajištění zpětného odběru
Na základě novely č. 184/2014 Sb. zákona č. 185/2001 Sb.
o odpadech a v souladu s čl. IV., odst. 2, písm. b) Smlouvy
o zajištění zpětného odběru uzavřené s vaší obcí/vaším městem,
přistupujeme k jednostranné změně přílohy č. 2, a to vypuštěním
přílohy č. EW5 „Standard provozovatele kolektivního systému
ELEKTROWIN a. s., Součásti a komponenty elektrozařízení
určených ke zpětnému odběru" a úpravu přílohy EW3
Podrobnosti fakturace tak, aby byla v souladu se skutečnou
praxí. K tomuto kroku přistupujeme na základě ustanovení
§ 37k, odst. 9 zákona, který stanoví, že „Do předání zpracovateli
nesmí být elektrozařízení nebo elektroodpad předmětem
úpravy, využití nebo odstranění." a zakazuje tedy komukoliv
vyjma zpracovatele do integrity elektrozařízení zasahovat.
Na základě tohoto ustanovení a dále také ustanovení uvedeném
v §37k, odst. 5, tedy že „Jiné osoby než zpracovatelé podle
§ 371, provozovatelé míst zpětného odběru nebo odděleného
sběru a poslední prodejci ... nejsou oprávněny elektrozařízení
pocházející z domácností a elektroodpad převzít.", rušíme
změnou přílohy č. 2 s vypuštěním „Standardu kompletnosti"
požadavek na předávání pouze kompletních spotřebičů.
Standard bude nadále interně využit pro záznam
kompletnosti spotřebičů předávaných z vašeho sběrného místa
a je vám samozřejmě k dispozici pro využití při komunikaci
s občany. Změna přílohy je platná od 1. 4. 2015.
Josef Tinka, místostarosta

Pozvánka na připravované akce
v období březen – červen 2015
28. 3. 2015
1. 5. 2015
2. 5. 2015
16. 5. 2015
23. 5. 2015
6. 6. 2015
20. 6. 2015
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Robfest – rockový festival – kulturní dům
Předhodové zpívání – kulturní dům
Hodová zábava- kulturní dům
Košt vín ČZS – kulturní dům
Memoriál Karla Bartoše v šachu
Dětský den
Memoriál J. Přikryla – turnaj starých pánů v kopané

Příprava zimní údržby na Obci
Dolněmčanský zpravodaj

UDRŽOVAT POŘÁDEK V OBCI
POVINNOST KAŽDÉHO OBČANA
Vážení spoluobčané, obracíme se na Vás s prosbou
o udržování pořádku v obci hlavně při vycházkách se svými
miláčky (psy). V posledních letech se rozmohla móda chovu
různých plemen a je nám všem jasné, že každé zvíře potřebuje
pohyb. Většinou při každé vycházce a to už jsou psi na to
naučeni, se vyprázdní. Jestliže k tomu dojde, tak je povinností
každého chovatele a majitele takového jedince udělat po sobě
pořádek. Stačí k tomu obyčejný mikrotenový sáček. Vzhledem
k nastalé situaci, která už začíná být neúnosná, je možné že
dojde od příštího roku k určité úpravě Obecně závazné vyhlášky.
Josef Tinka, místostarosta

Dobrovolnická akce Ukliďme Česko bude mít letos
také charitativní rozměr, zapojte i Vaši obec
Prakticky již za měsíc (v sobotu 18. dubna) startuje
celorepubliková úklidová akce Ukliďme Česko 2015.
Organizátoři chystají oproti loňskému 1. ročníku řadu změn,
které mají za cíl zapojit do akce co nejvíce pořadatelů místních
úklidů a samozřejmě také dobrovolníků. Kromě například
využití recyklovaných pytlů na odpad a širšího zapojení škol,
firem i obcí, se letos Ukliďme Česko zapojí i do charitativního
projektu “Koruno za kilo”.

. Proč se zapojit jako obec
Stejně jako v loňském roce i při letošních úklidech bude hrát
zásadní roli aktivní zapojení obcí. Ty mohou významně přispět
ke zdárnému uskutečnění akce. Co zapojení obce do projektu
přinese? Projekt Ukliďme Česko je skvělou možností, jak může
obec řešit problematiku černých skládek a znečištění na svém
katastrálním území. Zapojení dobrovolníků do akce může
obci ušetřit i nemalé finanční částky, když dobrovolníci bez
nároku na odměnu uklidí nepořádek, který by jinak zůstal
v kompetenci obce. Svým zapojením se do organizace úklidu
může obecní úřad, kromě zlepšení prostředí ve vlastní obci,
také přispět k dalšímu zlepšení své veřejné image a přispět
dobré věci.
. Jak se zapojit jako obec
Možností, jak se mohou obce zapojit, je hned několik. První,
a tou z naší strany nejvítanější možností, je zapojení obce
jako organizátora místní úklidové akce, kdy sama obec zajistí
uskutečnění úklidu. Dále může obec poskytnout podporu
organizátorům úklidů, které se odehrají na území dané obce
tím, že „uklízečům“ zajistí plastové pytle dle potřeby a odvoz
sesbíraných odpadů. Sama obec také může přispět k šíření
informace o akci prostřednictvím vlastních komunikačních
kanálů (webové stránky, facebook, tištěný zpravodaj, obecní
nástěnky, apod.).
. Jak se zapojit do akce v naší obci Dolní Němčí

(složky, škola, dobrovolníci apod.)
Aby akce splnila svůj účel bude vytvořena skupina lidí,
která celou akci bude organizovat. Hlavními organizátory
a dohlížiteli nad celou akcí v naší obci bude komise Životního
prostředí. Bližší informace získáte v kanceláři Obecního úřadu
u místostarosty.
Josef Tinka, místostarosta obce
Dolněmčanský zpravodaj

Stromy a sousedské spory
Obecně upravuje kácení stromů zákon č. 114/1992 Sb.,
o ochraně přírody a krajiny v § 8, kde stanoví že „ke kácení
dřevin je nezbytné povolení orgánu ochrany přírody, není-li
dále stanoveno jinak. Povolení lze vydat ze závažných důvodů
po vyhodnocení funkčního a estetického významu dřevin.“
K tomuto zákonu vyhláška č. 189/2013 Sb., umožňuje kácet
stromy bez povolení za podmínek stanovených v § 3: „Velikost
a charakteristika dřevin, k jejichž kácení není třeba povolení.
Povolení ke kácení dřevin (za předpokladu, že tyto nejsou
součástí významného krajinného prvku nebo stromořadí) se
nevyžaduje:
a) pro dřeviny o obvodu kmene do 80 cm měřeného ve výšce
180 cm nad zemí
b) pro zapojené porosty křovin, pokud celková plocha kácených
zapojených porostů dřevin nepřesahuje 40 m čtverečních
c) pro dřeviny pěstované jako plantáž dřevin
d) pro ovocné dřeviny rostoucí na pozemcích v zastavěném území
nebo ostatní plocha se způsobem využití pozemku zeleň“
Samozřejmě kácet může vlastník, nikoliv Váš soused
na Vašem pozemku. Nový občanský zákoník č. 89/2012 Sb.
řeší odpovědnost jednoho vlastníka vůči majetku druhého
vlastníka. Stromy jsou problematické zejména tehdy, pokud by
nějak svými kořeny narušovaly zdivo a podobně. Konkrétně
zákon říká, že v případě, kdy sousední vlastník má rozumný
důvod, může požadovat, aby soused nesázel stromy v těsné
blízkosti společné hranice pozemků, a vysadil-li je nebo
nechal-li je vzrůst, aby je odstranil. Nestanoví-li jiný právní
předpis něco jiného, platí pro stromy dorůstající obvykle výšky
přesahující 3 m jako přípustná vzdálenost od společné hranice
pozemků 3 m a pro nižší stromy 1,5 m.
Tento zákon také řeší problematiku ořezávání větví a kořenů.
Podle něj může soused šetrným způsobem a ve vhodné roční
době odstranit kořeny nebo větve stromu přesahující na jeho
pozemek, působí-li mu to škodu nebo jiné potíže převyšující
zájem na nedotčeném zachování stromu.
Stejně tak platí rozumové důvody pro to, aby soused
nevysazoval stromy v těsné blízkosti hraniční čáry
i zemědělských pozemků, čímž by mohlo dojít v budoucnu
k vyčerpání podzemní vláhy ze sousedova pozemku nebo
zastínění plodin na jeho pozemku pěstovaných.
Velmi zajímavé je, jak obsáhle se ve svých promluvách
k lidem věnuje vztahu naší současné vyspělé společnosti
k přírodě také papež František. Ve svém nedávném projevu
v Evropském parlamentu doslova říká, že bez přírody bychom
tady ani my, lidé, nemohli žít. Tedy hlavně bez stromů a dřevin
produkujících největší množství kyslíku jako základního prvku
pro náš život. Člověk si pak možná snadněji uvědomí, jak právě
pro naši obec, která nemá téměř žádnou lesnatou krajinu, je
každý strom potřebný.
Ke kácení stromů na veřejném prostranství v obci, by měla
dávat odborné vyjádření komise životního prostředí na základě
žádosti podané na obecní úřad. Je smutné, že v nedávné době
bylo vykáceno mnoho stromů, aniž by o to někdo požádal. Jedná
se například o tureckou lísku u potoka pod restaurací Rozkvět,
několik bříz v parku u dolní točny, borovice ve Vinohradské
ulici nad školou (druhou v tomto místě bylo nutno vykácet
vzhledem k výstavbě rodinného domu). Všechny stromy byly
zdravé, ve věku 30 – 40 let a ničemu nepřekážely. Snad jen
někomu.
Mgr. Břetislav Lebloch
předseda komise životního prostředí
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Místní akční skupina
Východní Slovácko (část 4.)
Dolní Němčí je od roku 2012 členem Místní akční skupiny
(MAS) Východní Slovácko, což je společenství, které může
napomoci rozvoji obce a kvality života v regionu. Většina
obyvatel obce však nemá o fungování a možnostech Místní akční
skupiny jakožto i potenciálu a slabinách oblasti východního
Slovácka dostatek informací. Předkládám proto závěrečné
pokračování textového výtahu informací z analytického
dokumentu MAS Východní Slovácko, na jehož základě se
připravuje strategický rozvojový plán na období let 2014 –
2020. Věřím, že níže uvedené informace čtenářům pomohou
přiblížit problematiku, kterou se Místní akční skupina zabývá.

už jsou zahájeny či probíhají. V horizontu několika let tak bude
vyřešena většina území MAS. Ze slovenské strany sousedí
MAS Východní Slovácko se Společenstvem obcí mikroregionu
Javorina, které má 4 členské obce – Bzince pod Javorinou,
Dolné Srnie, Lubina, Moravské Lieskové. Sousedící slovenskou
MAS, se kterou MAS Východní Slovácko úzce spolupracuje je
Kopaničiarsky región – Miestna akčná skupina.
Neziskové organizace a občanské spolky jsou důležitou
součástí místního společenství. Například díky činnosti ekoochranářského spolku Pantoflíček se podařilo zachránit
300 let starou hrušeň u Horního Němčí. Ta posléze dostala
ocenění Strom roku 2011 České republiky. Na fotografii vidíme
iniciátorku úspěšné akce někdejší učitelku Vlastu Ondrovou ze
Slavkova a ženy z dolněmčanského folklorního sboru Tetičky
při setkání u vzácné hrušně. Foto: Petr Slinták

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

Neziskové organizace

Šetření neziskových organizací se zúčastnilo celkem 33
subjektů z 10 obcí. Téměř polovina respondentů pocházela
z Nivnice (8) a Suché Lozi (7); z Březové a Vlčnova neodpověděl
žádný respondent.
Největším problémem neziskových organizací na území
MAS jsou finance (uvedlo je 82 %, tj. 27 organizací). Další
problémy – např. nedostatek členů, nedostatek prostor nebo
příliš vysoký věk členů – uváděly již méně. Podpora činnosti
neziskových organizací ze strany MAS může nabývat různé
podoby, nejčastějšími formami jsou dotace, informační
servis a vzdělávání. Méně často neziskové organizace uváděly
výstavbu nebo rekonstrukci prostor, v nichž provozují svou
činnost (9) nebo finanční příspěvky na pořádání kulturních
a jiných akcí v obcích (4). V minulosti již nějaké dotace čerpaly
tři čtvrtiny organizací, které se zúčastnily šetření. Nejčastěji
to bylo v rámci MAS (polovina obcí), z jiných zdrojů (Zlínský
kraj, nadace, Ministerstvo kultury) neziskové organizace
čerpaly spíše okrajově. Z dotačních prostředků pořizovaly
především nové vybavení, jiné typy využití byly mnohem méně
časté (renovace objektů, vzdělávání, kulturní život atd.). Zájem
o spolupráci s MAS Východní Slovácko má 90 % dotázaných
neziskových organizací.
Obyvatelé MAS Východní Slovácko jsou nejvíce spokojeni
se stavem mateřských a základních škol, s nemovitými
památkami, veřejnými budovami; nespokojeni jsou
především s možnostmi zaměstnání a nabídkou pracovních
míst a s kvalitou bydlení. Do budoucna by se v obcích mělo
nejvíce investovat do zaměstnanosti a vzniku pracovních míst,
kvalitního bydlení, místních komunikací a zázemí pro volný
čas.
Zatímco místním podnikům v rozvoji brání především
ekonomické skutečnosti - pokles poptávky a silná konkurence,
pro neziskové organizace jsou hlavním problémem finance. Ze
strany MAS by podniky i neziskové organizace uvítaly zejména
dotace, i když informační servis nebo společnou propagaci by
přivítaly také. Dotační prostředky hodlají věnovat zejména
na nákup a modernizaci svého vybavení.
Z obcí sdružených v MAS Východní Slovácko patří Dolní
Němčí k těm, které nemají vypracován žádný rozvojový
dokument. Pro zlepšování vzhledu a řešení problémů fungování
krajiny jsou klíčovým nástrojem komplexní pozemkové
úpravy. V některých obcích MAS již proběhly. V řadě dalších
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Analýza rozvojových potřeb

V analýze rozvojových potřeb jsou soustředěna témata,
problémy i konkrétních potřeby, které je v území třeba
řešit. Vycházíme ze socioekonomické analýzy, z výsledků
dotazníkových šetření obyvatel, podnikatelů, neziskových
organizací atd. Analýza rozvojových potřeb je důležitým
podkladem pro strategii Místní akční skupiny. Strategická část
z ní vychází a volí témata nebo problémy, které jsou subjekty
z území MAS ochotny a schopny řešit v období let 2014–2020.
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Hlavní potřeby vyplývající z analýzy:
Tvorba pracovních míst
Odkanalizování obcí (důležité zvláště s ohledem na CHKO)
Uchování místních tradic
Zlepšení využití bytového fondu
Zlepšení stability krajiny v severní části MAS (území
mimo CHKO)
Zlepšení stavu komunikací II. a III. třídy
Opravy a rekonstrukce budov a zařízení pro veřejné služby
a kulturní, sportovní a volnočasové aktivity obyvatel
Hlavní rozvojová témata (potřeby) dle obyvatel
venkovských obcí MAS:
Nemovité památky
Negativní společenské jevy
Dopravní obslužnost
Aktivita občanů
Veřejné budovy
Mateřské a základní školy
Služby pro specifické skupiny obyvatel
Zdravotní péče
Místní komunikace
Cestovní ruch
Konkurenceschopnost místních podnikatelů
Péče o krajinu
Dolněmčanský zpravodaj

•
•
•
•
•
•

Hlavní potřeby podnikatelů:
Propagace regionu
Informační servis
Vstřícnější postoj obcí a měst
Více prostor pro podnikání
Zlepšení dopravní infrastruktury
Zlepšení technické infrastruktury

•
•
•
•

Hlavní potřeby neziskových organizací:
Vybavení a zařízení pro činnost
Výstavba a rekonstrukce prostor pro činnost
Podpora při pořádání akcí v obcích
Pomoc při propagaci

ZŠ a ZUŠ
Vážení rodiče a přátelé školy,
první dva měsíce roku 2015 máme za sebou a já bych vás
rád seznámil s některými skutečnostmi, které se odehrály
od vydání posledního zpravodaje. První změnou byla
Školská rada při ZŠ a ZUŠ Dolní Němčí. Dne 13. 1. 2015 se
uskutečnily volby předsedy a zapisovatele z řad pedagogů,
zřizovatele a zákonných zástupců žáků. Za zákonné zástupce
byly zvoleny Mgr. Veronika Ježková, Erika Uhrová a Miroslava
Bobčíková, za pedagogické pracovníky Mgr. Ľubica Ježková,
Mgr. Jana Pacholová a Mgr. Jana Stojaspalová, jmenovaní
zřizovatelem Ing. Milan Zelinka, Jarmila Vlková a Ladislav
Horňák. Předsedou školské rady byl zvolen Ing. Milan Zelinka,
zapisovatelkou Mgr. Ľubica Ježková. Věřím, že spolupráce bude
pokračovat ve stejném duchu jako v minulosti a bude přínosem
pro rozvoj školy.
V rámci zajištění větší bezpečnosti žáků jsme využili
nabídky úřadu práce a zřizujeme od 2. března novou pracovní
pozici vrátný – dozor. Jeho úkolem kromě jiného bude zejména
zajištění vstupu nepovolaných osob do budovy školy, evidence
návštěv či poskytování informací návštěvníkům a zajišťování
dohledu nad žáky.
V současné době je v plném proudu další projekt plně
financovaný z ESF„ICT nás baví“ v celkové hodnotě 668 000,Kč, díky kterému získáme 20 dotykových notebooků včetně
software a učitelé projdou školeními v oblasti využívání
výpočetní techniky a oborových didaktik. Významnou
novinkou je zrušení klasické žákovské knížky a využívání
pouze její elektronické formy pro žáky od čtvrtého do devátého
ročníku. Termínem byl 2. únor 2015. Je to završení fáze
zlepšené informovanosti rodičů, která byla zahájena již v roce
2008, od kdy měli rodiče možnost se přihlásit do EŽK, tehdy
vytvořené Dominikem Kadlčkem, žákem naší školy, později
pak školního komunikačního systému Bakaláři. Věřím, že je to
krok správným směrem, neboť pomocí tohoto systému rodiče
také omlouvají své děti nebo komunikují s učiteli. V těchto
dnech dochází také k cvičnému zavádění elektronické třídní
knihy.
Začátek 2. pololetí bývá také ve znamení předmětových
olympiád. Ve škole proběhla olympiáda z českého jazyka.
Vítězem školního kola se stali Tomáš Daněk a Klára Čierníková,
kteří postoupili do okresního kola. V olympiádě z anglického
jazyka pro žáky II. stupně uspěli ve školním kole Viktor
Ambros a Tomáš Bílík. Tito žáci také postoupili do okresního
kola. Z mladších žáků byli nejlepšími řešiteli Pavel Brencus,
Monika Nevařilová a Anna Tomancová ze IV. třídy a z žáků
pátého ročníku to byli Sabina Šumšalová, Pavlína Gorošová,
Tomáš Kadlček a Nikol Poláchová.
Dolněmčanský zpravodaj

V recitační soutěži 3. – 5. tříd uspěli tito žáci: 3. ročník:
Kristýna Mitáčková, Lucie Mikulková, Johana Šídlová, 4.
ročník: Lukáš Schuster, Natálie Štefaníková, Pavel Brencus, 5.
ročník: Veronika Martišová, Marie Stojaspalová a Dominika
Gregorová.
Naši žáci, kteří úspěšně řešili školní kolo matematické
olympiády, se účastnili okresního kola této soutěže.
Blahopřání patří zejména Přemyslu Bobčíkovi, který se ve své
kategorii umístil na 2. místě a Sabině Šumšalové, která skončila
sedmá.
V zeměpisné olympiádě byli mezi nejlepšími Vítězslav
Klabačka, Terezie Kadlčková a Martin Bartoš. Všichni
postoupili do okresního kola. Blahopřejeme Martinu Bartošovi,
který se v okresním kole umístil na skvělém prvním místě
a postupuje do krajského kola.
Ve školním kole olympiády z dějepisu si nejlépe vedli
Martin Bartoš, David Kovařík a Michal Bahula. Postoupili
do okresního kola, kde se Martin umístil na šestém místě
a postupuje do krajského kola. V regionálním kole soutěže
Mladý chemik nás reprezentovali Martin Bartoš, který skončil
na šestém místě a Michal Bahula, který obsadil 12. místo.
Všem blahopřejeme a děkujeme za reprezentaci školy.
Mgr. Milan Kvasnička, Mgr. Ľubica Ježková

Hodnocení činnosti ZUŠ za 1. pololetí školního roku
2014/2015

V literárně - dramatickém oboru bylo v prvním pololetí
zapsáno celkem 12 žáků, tito byli rozděleni do dvou skupin
podle věku a zkušeností. Připravili jsme a nacvičili dvě krátká
vystoupení. Mladší žáci zdramatizovali pohádku Miloše
Macourka „O Kateřince a tlustém červeném svetru“ a starší
žákyně vytvořily autorské představení „Pohádka o koních
a dobrém srdci“. Svou práci děti prezentovaly při vystoupeních
pro seniory z DPS, pro děti z místní MŠ, na Vánoční výstavě
a na Akademii ZUŠ.
Taneční obor navštěvuje v Dolním Němčí 19 žáků,
kteří jsou rozděleni do jednotlivých ročníků. Děti vyučuje
Klára Tvrdoňová, DiS. Jaké jsou dovednosti dětí v tomto
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oboru? V přípravné taneční výchově zvládnou děvčata práci
ve dvojicích, vnímají prostor, umí krátké taneční improvizace
a taneční hry. Nacvičili jsme choreografii s názvem Hvězdy
na Vánoční výstavu a Školní akademii, které proběhly v prosinci
2014. V měsíci březnu 2015 se chystáme s výše uvedenou
choreografií na taneční přehlídku žáků ZUŠ do Bojkovic.
V 1. a 2. ročníku se zaměřujeme na prostor, dynamiku a čas.
Zvládáme základy klasického tance, krátké improvizace
na všechny taneční žánry. Nacvičili jsme taneční choreografii
Historie tance na Vánoční výstavu a Školní akademii. Zvolili
jsme tyto styly - pravěký tanec, balet, menuet, současný tanec
- moderní. Vše doprovázela na klavír korepetitorka a učitelka
Mgr. Jarmila Hrobařová.
V 3. a 4. ročníku jsme se zaměřili převážně na současný
moderní tanec, hlavně Duncan techniku. Mezi taneční
hodiny byly zaměřeny i posilovací cviky na správné držení
těla a kondičku a taneční improvizace. Každou hodinu jsme se
věnovali nacvičení choreografie Kavárna na Vánoční výstavu
a Školní akademii. Ve školním roce 2014/15 jsme otevřeli
taneční pobočku ve Strání a co se nám zde daří? Výuku
navštěvuje 11 dětí, které zvládnou základní držení těla, práci
v prostoru, práci ve dvojici, taneční hry a improvizace. Nacvičili
jsme rovněž choreografii na Vánoční výstavu v Dolním Němčí
a tato choreografie nesla název Řasy. Děti představovaly mořské
řasy, v kostýmech tomu podobných.
Pobočka ve Strání se může pochlubit krásným sálem –
prostorem pro tanec, který je opatřen baletizolem a zrcadlovou
stěnou.
Ve školním roce 2014/2015 nám pracuje ve výtvarném oboru
celkem 59 dětí od MŠ až po žáky 9. třídy. Tři oddělení pracují
v ZŠ a ZUŠ Dolní Němčí a jedno oddělení je odloučené v ZŠ
Horní Němčí. Tři žáci budou letos končit sedmileté studium.
V listopadu jsme se zapojili do tradiční vánoční soutěže
na téma Ledová královna / MŠ - 5.tř/ a Cesta kolem světa /
6.tř - 9.tř/. Oceněné práce ZUŠ Dolní Němčí, kategorie 1.- 2.
ročník: 1. Eliška Dohnalová, Romana Kotačková, 2. Veronika
Uhlířová, Aneta Kořenová, 3. Kateřina Mikulková a Natálie
Zajícová. Kategorie 3.- 5. ročník: 1. Eliška Gazdíková, 2.
Kateřina Simandlová. Prostorové práce, kategorie 3. – 5.
ročník: 1. Veronika Martišová, 2. Marie Stojaspalová, Sabina
Šumšalová, 3. Pavel Brencus. Kategorie 6. – 9. ročník: zvláštní
cena - kolektiv žáků 4. skupiny za prostorovou práci u hlavního
vchodu.
V průběhu prvního pololetí se připravovalo 135 žáků
na svá hudební vystoupení. Nejprve na Vánoční výstavu
a Školní akademii a poté na hudební besídky jednotlivých tříd.
V průběhu prosince se uskutečnily na naší ZUŠ předvánoční
hudební besídky žáků. V pátek 12. prosince se představili žáci
z kytarové třídy p. uč. Michaely Pavelkové, Marie Dufkové,
Lukáše Frýborta a z flétnové třídy p. uč. Antonína Daníčka.
V programu si zahráli: Anna Kadlčková, Šimon Miloš, Ladislav
Halík, Veronika Martišová, Anna Tomancová, David Kovařík,
Anna Stojaspalová a Sabina Šumšalová. Všichni žáci zahráli
několik skladbiček a nechyběly ani lidové koledy. Představil
se rovněž kytarový soubor, který pod vedením p. uč. Michaely
Pavelkové nacvičil skladby: Tempo di Marcia, Oh Susana
a koledy Nesem vám noviny a Vánoční ukolébavku. Program
byl obohacen o vystoupení p. uč. Marie Dufkové, která zahrála
na kytaru náročné přednesové skladby, jimiž bude na jaře
ukončovat svá bakalářská studia na VŠMU v Bratislavě při
závěrečných přehrávkách. Na závěr zahráli všichni společně
píseň Vánoce přicházejí.
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V úterý 16. prosince se uskutečnila besídka žáků p. uč.
Hany Miklášové. Svá hudební vystoupení představilo 6 žáků,
kteří navštěvují výuku hry na klavír a keyboard. V programu
zazněly drobné instruktivní skladbičky a rovněž lidové koledy.
Účinkovali tito žáci: Sofie Vondráková, Valerie Škařupová,
Vojtěch Mudrák, Matyáš Bobčík, Karolína Uhrová a Sabina
Šumšalová.
Ve středu 17. prosince proběhla hudební besídka také
na odloučeném pracovišti ve Strání, kde vyučuje rovněž p. uč.
Hana Miklášová a na této besídce zahráli žáci, kteří se zde
učí hrát na klavír a keyboard: Anna Vrbová, Ladislav Kolaja,
Dominika Dufková, Monika Podolanová, Taťána Popelková,
Soňa Hupková a Veronika Žajglová. Na závěr besídky všichni
společně zazpívali vánoční písně, které se naučili během výuky
hudební nauky.
Ve středu 17. prosince se uskutečnil Vánoční koncert
vybraných žáků ZUŠ, který byl doplněn recitačním
vystoupením žákyň z LDO. Příběh s názvem Dárek z Norska
přednesly Iveta Valková, Julie Kočišová a Nikola Doležalová.
Z hudebního oboru se představily 3 klavíristky: Kristýna
Švardalová, Monika Bilíková a Marie Stojaspalová. Dále jsme
vyslechli 2 kytaristky: Lucii Mikulkovou a Annu Tomancovou
a rovněž dvě sólové zpěvačky: Izabelu Zemčíkovou a Veroniku
Tinkovou. Na zobcovou flétnu zahrála Lucie Mikulková a závěr
koncertu patřil triu EKN, kteří si říkají „Mimoni“ a ve kterém
hráli Michal Bahula a Tomáš Daněk společně s p. uč. Jarmilou
Hrobařovou. Celý program se nesl v duchu Vánoc, ale bylo
možné slyšet kromě koled i jemné instruktivní a přednesové
skladby. O klavírní spolupráci se postaraly p. uč. Jarmila
Hrobařová a Klára Kolajová.
Měsíc leden proběhl na ZUŠ opět ve znamení třídních
besídek – pololetních přehrávek. Nejprve se uskutečnila
ve středu 14. ledna 2015 besídka žáků p. uč. Václava Marečka
a Antonína Daníčka. Svá vystoupení předvedly tyto děti:
Anežka Hrobařová (zobcová flétna), Sabina Šumšalová
(zobcová flétna), Jakub Tinka (trubka), Veronika Žufánková
(zobcová flétna), Eliška Bartošová (zobcová flétna), Johana
Šídlová (zobcová flétna), Anna Kadlčková (EKN), Adéla
Sokolová (EKN), Luboš Habarta (EKN) a Romana Marečková
(klavír). Vyslechli jsme krátké instruktivní skladbičky a lidové
písně a koledy.
O týden později ve středu 21. ledna 2015 se nesl hudebním
sálem ZUŠ výhradně sólový zpěv. Besídka p. uč. Veroniky
Gajdůškové a Jarmily Hrobařové byla zaměřena pěvecky
a některá hudební čísla patřila hráčům na keyboard. Vystoupilo
téměř celé pěvecké oddělení a zazněly i písně, s kterými budou
naši žáci soutěžit v okresním kole pěvecké soutěže, která
proběhne 12. února 2015 v ZUŠ Uherský Brod. Nejprve se
představili jemnými písněmi nejmladší a začínající žákyně
Kamilka Zderčíková a Lucinka Zemčíková, dále pak Pavla
Pomykalová (keyboard), Veronika Zemková, Ondřej Moštěk,
Žaneta Jančová (keyboard), Sabina Šumšalová, Iveta Valková,
Lucie Bršlicová, Erik Špaček (keyboard), Anna Stojaspalová.
V závěru jsem vyslechli náročnější přednesové písně v podání
Izabely Zemčíkové a Veroniky Tinkové a o úplnou tečku se
postaral Martin Hlucký (keyboard).
Ve čtvrtek 22. ledna 2015 se konala besídka žáků p. uč.
Naděždy Enderesové na odloučeném pracovišti v Šumicích.
Tato besídka se vždy těší velké návštěvnosti rodinných
příslušníků a tentokrát tomu nebylo jinak. Představilo se všech
12 žáků – hráčů na keyboard a klavír: nejprve ti nejmladší - Jan
Šveček, Lukáš Machálek a Lucie Horecká, dále pak Sára Děcká,
Aneta Brdliková, Šárka Slačálková, Kamila Březinová, Laura
Dolněmčanský zpravodaj

Machalová, Karolína Březinová, Petra Slámečková, Magda
Surovcová a Jan Chmura. Slyšeli jsme krátké instruktivní
skladbičky, etudy, skladby s automatickým doprovodem,
polyfonní skladby, romantickou hudbu i jazz. Při této hudební
besídce jsme se rozloučili s p. uč. Naděždou Enderesovou,
kterou od 1. února 2015 vystřídá na této pobočce p. uč. Markéta
Sedláčková, kolegyně, která se vrací z mateřské dovolené zpět
do pracovního procesu.
V pondělí 26. ledna 2015 proběhla velmi dlouhá hudební
besídka žáků p. uč. Marie Dufkové, Lenky Bednářové a Ludmily
Černíčkové. Bylo možné slyšet celou řadu mladých nadějných
kytaristů a rovněž hráče na keyboard a klavír. V programu
vystoupili tito žáci: Eliška Grebeníčková, Kryštof Šumšal,
Viktor Macalík (EKN), Tomáš Tinka, Lucie Mikulková, Adéla
Supová (EKN), Kamila Špačková, Tereza Jemelíková, Lucie
Andrášková, Petr Kvasnička, Kateřina Kočí (EKN), Adéla
Dufková, Gizela Karasová, Petr Talský, Adéla Grebeníčková,
Martin Baroň (EKN), Tomáš Kadlček, Natálie Andrášková,
Irena Nemravová, Adéla Juřenčáková, Johana Rusňáková
(klavír), Eva Arakeljanová, Anna Stojaspalová. Na závěr zahrálo
kytarové trio Lucie a Natálie Andrášková a Anna Stojaspalová
známou melodii z večerníčkových pohádek a po té jsme se
všichni rozešli s pěkným pocitem domů.
Závěrečná besídka v měsíci lednu se uskutečnila ve středu
28. ledna 2015 a představili se na ní žáci p. uč. Lukáše Frýborta
a p. uč. Kláry Kolajové. Zaposlouchali jsme se do zvuku kytary
a klavíru. Úvod patřil mladičké začínající klavíristce Veronice
Petraně Uhlířové a dále vystoupili tito žáci: Nikol Soukeníková,
Tadeáš Slabý, Markéta Beníčková (klavír), Ladislav Halík,
Sabina Vondráková (klavír), Jan Glier, Pavel Beníček (klavír),
Tereza Krhovská a závěr patřil čtyřručnímu klavíru v podání
sourozenců Beníčkových.
K největším úspěchům hudebního oboru patří účast
našich žáků na soutěžích vyhlášených MŠMT. Dne 12. února
2015 proběhlo okresní kolo soutěže v sólovém zpěvu v ZUŠ
Uherský Brod a v tomto kole reprezentovali naši ZUŠ dva žáci
ze třídy paní učitelky Veroniky Gajdůškové: Izabela Zemčíková
(5. kategorie) ze ZUŠ v Dolním Němčí a Ondřej Moštěk
(1. kategorie) z pobočky ve Vlčnově. Dosáhli těchto výsledků:
Izabela Zemčíková – 2. místo a Ondřej Moštěk – 3. místo.
Dne 24. února 2015 se uskutečnilo okresní kolo soutěže
ve hře na dechové nástroje – zobcové flétny v ZUŠ Uherský Brod
a zde reprezentovaly
naši ZUŠ dvě žákyně
ze třídy pana učitele
Antonína
Daníčka:
Lucie Mikulková (2.
kategorie) a Sabina
Šumšalová
(4.
kategorie).
Dosáhly
těchto
výsledků:
Lucie Mikulková –
3. místo a Sabina
Šumšalová – čestné
uznání. Blahopřejeme
všem
soutěžícím
žákům
k
jejich
úspěchu a děkujeme
jejich
vyučujícím
Veronice Gajdůškové
a Antonínu Daníčkovi
za vzornou přípravu
Dolněmčanský zpravodaj

a klavírním korepetitorům Jarmila Hrobařové a Kláře Kolajové
za spolupráci.
Jaro na ZUŠ proběhne ve znamení příprav na Jarní žákovský
koncert a nebude chybět ani tradiční Výchovný koncert pro
žáky z MŠ.
Mgr. Klára Kolajová a kolektiv učitelů ZUŠ

. Projekt KPBI

Všechno začalo někdy začátkem listopadu, když nám pan
ředitel v informatice řekl o projektu Kraje pro bezpečný internet.
Jeho hlavním smyslem je, jak se vypořádat s nebezpečím,
které by nás mohlo potkat při práci s internetem. Měli jsme
ho za úkol všichni udělat. Pak jsem se dozvěděla, že jsem byla
vylosovaná společně s dalšími pěti žáky z celého Zlínského
kraje a nemohla jsem tomu uvěřit! Dne 9. 12. 2014 jsme jeli

11

s panem ředitelem do Zlína. Přijeli jsme na krajský úřad do 2.
patra Expozice a tam to začalo. První nám vyprávěli o projektu
a představovali partnery projektu. Potom začalo vyhlašování.
Ceny byly moc super. 1. cena Xbox, 2. cena tablet, 3. cena
mobil. Já jsem vyhrála mobil, takže krásné 3. místo. Pak jsme
vyjeli výtahem až nahoru do 16. patra na vyhlídkovou terasu
a já viděla poprvé celý Zlín jako na dlani.
Moc se mi tam líbilo.
Pavlína Gorošová,
5. třída ZŠ a ZUŠ Dolní Němčí

. Polonéza

V sobotu 24. 1. 2015 vyvrcholila několikaměsíční taneční
snaha žáků 9. tříd. Tanečníci se letos pochlubili téměř
půlhodinovou choreografií, která zahrnovala jak tradiční
polonézu, tak i valčík, polku a waltz.
V krásně vyzdobeném sále předvedlo své taneční umění
19 párů. V rytmu valčíku na parket vpluly mladé dámy oděné
v tyrkysových šatech. Oporou jim byli jejich taneční partneři,
kteří je obdarovali růží. I přes značnou nervozitu naučenou
choreografii zvládli na výbornou a za svůj výkon sklidili velký
potlesk. Tímto bychom chtěli poděkovat pořadatelům ze SRPŠ,
sponzorům, rodičům a celým rodinám za jejich podporu
a pochopení.
„Tanec je tep, tlukot srdce, dech. Je to rytmus vašeho života.
Je to vyjádření času a pohybu, štěstí, radosti, smutku i závisti.“

písničky, vybarvovali geometrické tvary, zdobili plášť čaroděje,
počítali puntíky, hledali květinku s daným číslem, vytleskávali
počet slabik, určovali první hlásku ve slově. Děti byly moc
šikovné a se všemi úkoly si hravě poradily. Za svou snahu
dostaly sladkou odměnu, dárečky a pamětní list na tento den.
Mgr. Marcela Horká

. Lyžařské závody

Těsně po skončení lyžařského kurzu 7. a 8. tříd se naše
škola zúčastnila 11. 2. lyžařských závodů ve Strání. Soutěžili
jsme v kategoriích 6.-7. roč., kde dívky zastupovaly Kateřina
Baroňová, Sára Ježková, Terezie Kadlčková a v chlapecké
kategorii to byl Daniel Rejl. Za 8.- 9. roč. nás reprezentovala
Natálie Pavlicová a Arnošt Mikulička. Největším úspěchem
bylo první místo Sáry Ježkové a dvě druhá místa od Kateřiny
Baroňové a Daniela Rejla. Všem gratulujeme a přejeme další
sportovní úspěchy.
Mgr. Jindřich Kvasnička

Simona Synčáková, Šárka Došková

. Experimentárium

. Zápis dětí do 1. třídy

Zápis dětí do 1. třídy se konal 11. února 2015. K zápisu
přišlo 26 dětí se svými rodiči. Ve třídách na děti už čekaly
paní učitelky a pohádkové postavičky kouzelník a princezna.
Budoucí prvňáčci museli splnit několik úkolů, aby vysvobodili
princeznu z moci zlého čaroděje. Přednášeli básničky, zpívali

Dne 17. 2. 2015 třídy 6. A, 6. B a vybraní žáci sedmých
tříd navštívili v Otrokovicích na SPŠ novou expoziciExperimentárium. V prostorech školy je v rozsahu tří pater
jedné budovy možné spatřit celou řadu exponátů, funkčních
systémů a spoustu pracovních míst připravených k vlastnímu
bádání, objevování a experimentování. Tematicky jsou prostory
rozděleny na část mechaniky, biologie, fyziky a matematiky
a chemie. Nutné je však říci, že náš čas skutečně jen tak tak
stačil na to, abychom si prostory prohlédli a něco i vyzkoušeli.
Vše důkladně prozkoumat, objevit a vyzkoušet, by vyžadovalo
minimálně týden pobytu. Tak trošku můžeme závidět blízkým
školám, které mohou v těchto báječných prostorech provádět
běžnou výuku či odpoledne kroužky.
Mgr. Petr Kuřina

. Návštěva knihovny

V úterý 24. února se naši prvňáčci přišli podívat do místní
knihovny, kde proběhla naplánovaná beseda. Mnozí žáčci
knihovnu navštívili poprvé. Brzy ráno nás přivítala knihovnice
12
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potřeba počítat, vracet nebo rozměňovat. Každý si svůj nákup
i zkontroloval podle peněžních dokladů, které malí prodavači
svým zákazníkům vystavovali. Bylo také milé slyšet např.
DOBRÝ DEN! NA SHLEDANOU! DĚKUJI! HEZKÝ DEN!
PŘIJĎTE ZAS! BUDEME MÍT NOVÉ ZBOŽÍ! Spokojení
zákazníci i prodavači na závěr vše zhodnotili a podávali
i návrhy, co bychom mohli příště ještě vylepšit. Děkujeme
rodičům za spolupráci při dodávce zboží do naší třídy a vedoucí
prodejny JEDNOTA paní Ivaně Štefaníkové za trpělivost,
ochotu i za sladkost, kterou děti dostaly jako dárek.
Mgr. Jana Pacholová a děti z 2. B

Marie Milošová. Zajímavě a nenásilně nás svým vyprávěním
uvedla do kouzelného světa knih. Děti si poslechly krátkou
ukázku z pohádkové knížky a také se seznámily s prostředím
knihovny. Paní knihovnice jim vysvětlila, jak se zde orientovat,
jak si najít požadovanou knihu. Děti si prohlédly knihy různých
žánrů, např. různé pohádky, říkadla, ale i dětské encyklopedie
nebo časopisy. Paní knihovnice také děti poučila, jak se mají
ke knížkám chovat. Nakonec si děti mohly vystavené knihy
nejen prohlédnout, ale většinou se do nich i nadšeně začetly.
Velmi se jim v knihovně líbilo. Tímto chceme ještě jednou
poděkovat paní Milošové za pěknou besedu a doufáme, že jí
přibydou další noví malí čtenáři.
Mgr. Miroslava Králíková,
Mgr. Kamila Pavelková, Mgr. Blanka Spáčilová

. Bobování 1. A

Využili jsme krásného zimního počasí a v hodině tělesné
výchovy jsme vyrazili užít si bobování, koulování, válení
sudů a jiných radovánek. Děti se pořádně vyřádily, což je znát
i z následujících fotek.
Mgr. Kamila Pavelková

. Aktivity školního Ekocentra Pantoflíček

Ekocentrum Pantoflíček, které je součástí naší základní školy,
se především stará o jakousi „ekologizaci“ jejího prostředí.
Patří do toho různé aktivity, jako je například dohled na třídění
odpadu ve škole, kdy je v každé třídě několik košů na různé
druhy odpadu a žáci se učí odpad správně třídit. Dále sem patří
péče o tři vodní želvy, které je potřeba nejenom krmit, ale také
jim pravidelně čistit akvárium. Nedílnou součástí školního
ekocentra jsou stálé přírodovědné výstavky, nástěnky a vitríny
před školou, které je nutné aktualizovat. Žáci školy mají
možnost několikrát za rok prokázat své přírodovědné znalosti
v soutěžích ať už školních, nebo v rámci Zlínského kraje a právě
Ekocentrum Pantoflíček je na tyto soutěže připravuje. Mladší
žáci (2. – 4. ročník) můžou navštěvovat přírodovědný kroužek
Pantoflíček, kde se zábavnou formou dozví hodně zajímavostí
o přírodě. Všichni žáci školy absolvují během své školní
docházky několik výukových programů našeho ekocentra,

. Obchody v 2. B

Byla to jenom hra, ale rozvíjela vědomosti, dovednosti,
tvořivost, komunikaci, samostatnost i spolupráci. Nejdříve
jsme si ujasnili informace, které máme o nakupování, hodnotě
i vzhledu mincí. Potom jsme navštívili místní prodejnu
JEDNOTA a děti měly za úkol ve dvojicích nakoupit zboží
v hodnotě fiktivní částky 100 Kč. A tak sčítaly ceny, zjišťovaly,
kolik korun jim zůstane, a všechno pečlivě zapisovaly. Toto
nakupování bylo skvělé! Ale děti se už těšily, až napodobí
svět dospělých a v naší třídě otevřou OBCHODNÍ DŮM.
Pilně nanosily zboží, nastříhaly dostatečné množství peněz
a vyrobily si peněženku, do které si každý dal částku 100 Kč.
Obchody se otevřely a nákupy začaly. Naše peníze bylo
Dolněmčanský zpravodaj
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které opět rozšíří jejich znalosti o přírodě a ekologii. O tyto
výukové programy mají zájem také vyučující jiných škol, kteří
také chtějí, aby se jejich žáci dozvěděli něco víc než při běžném
vyučování.
Mgr. Jana Trtková, vedoucí Ekocentra Pantoflíček

. Školní družina

Školní rok se nám přechýlil do druhé poloviny. U nás ve školní
družině nezahálíme ani v druhém pololetí. Máme za sebou už
hromadu splněných akcí. Mezi ně patří například: halloweenská
párty, tříkrálové hrátky, florbalový turnájek, karneval, plavecké
soutěže, společné aktivity na školním hřišti, dvoře a mnoho
dalších. Do konce roku nás hodně různorodých soutěží a akcí
ještě čeká. Snažíme se dětem připravit, co nejlákavější a zároveň
nejpřínosnější program. Každá vychovatelka svým svěřencům
nabízí různorodé činnosti, které by děti nejen bavily, zaujaly,
ale také něčemu novému naučily. Musíme dbát na režim dne,
který je hodně důležitý.
1.
2.

3.
4.
5.
6.

Náš den se skládá z těchto činností:
odpočinkové činnosti - klidové activity spontánních či
nabízených činností na odstranění únavy a k regeneraci
duševních a fyzických sil např. odpočinek, četba.
rekreační činnosti - slouží k regeneraci sil, převažuje
v nich aktivní odpočinek např. hry a spontánní činnosti
podle volby dětí, společenské, stolní a konstruktivní
hry, volné kreslení, modelování s plastelínou, četba,
prohlížení knih, časopisů, dramatické a didaktické hry.
svačina - děti, které mají svačinku si u stolečku posvačí.
Dodržujeme pitný režim.
zájmové činnosti - výtvarné a pracovní činnosti, plavání,
tělesná výchova, hudební a dramatické činnosti.
závěrečné činnosti - rozlučkové hry na ukončení, úklid
třídy, rozloučení, odchod žáků domů (individuálně dle
zápisních lístků).
Ve školní družině to bohužel máme s plánováním aktivit
poněkud komplikovanější. Musíme se přizpůsobit
samozřejmě dětem, jejich zdravotnímu stavu, náladě,
počasí atd. Také musíme brát ohled na délku vyučování,
docházku dětí do kroužků a odchody domů. Je mnohdy
hodně těžké, skloubit to vše ke spokojenosti dětí, ale
i rodičů. Proto děkujeme rodičům nejen za sponzorské
dárky pro děti, ale i za jejich toleranci a pochopení.

Mateřská škola
. Na návštěvě v knihovně
Začátkem letošního roku nás v mateřské škole navštívila
paní spisovatelka Ivanka Radilová z Uherského Brodu a pozvala
předškolní děti na besedu do místní knihovny. Tato beseda se
uskutečnila ve středu 4. února2015 u příležitosti vydání její
nové knihy: ,,Tajemství diamantové kapky a jiné pohádky.“
PhDr. Ivanka Radilová je rodačka ze Slavičína a nyní žije
v Uherském Brodě. Zde také jako středoškolská profesorka
učila na gymnáziu. Kniha Tajemství diamantové kapky a jiné
pohádky se skládá ze 17 pohádkových příběhů. Našim dětem
svěřila, že první pohádky psala pro svou vnučku, která byla
s rodiči v Japonsku. Její příběhy jsou situované do přírody
a jsou zakončeny ponaučením. Paní spisovatelka nás spolu
s knihovnicí paní Milošovou mile přivítala a na úvod nám
přečetla úryvek z pohádky Tajemství duhového jezera, Únorové
dobrodružství a Nepozorný ušáček. Jednotlivé pohádky byly
proloženy plněním úkolů – skládání rozstříhaných ilustrací
k pohádce, vykreslování omalovánek a hledání odpovědí
na otázky z textů přečtených příběhů. A zde je krátká ukázka
z pohádky Únorové dobrodružství: ,, … A dívka pustila pejska
z vodítka. Ať si běhá, kam chce! Blesk okamžitě vyrazil k řece.
Chvíli to vypadalo, že svou paničku poslechne. Běhal podle
vody. Hladina řeky byla zamrzlá, ale jen částečně. U každého
břehu byl asi desetimetrový pás ledu. Na ledovém pásu
nedaleko u břehu, po němž se pes pohyboval, sedělo několik
divokých kačen, mezi nimi jedna bílá. Ta bílá Bleska ihned
upoutala. Netušil, že je to princezna z říčního království a její
dvorní dámy. ,,Ta bílá je ale hezká!“ pomyslel si. ,,Tu si chytím!“
Seběhl ze břehu k ledu a namířil si to ke kačenám. Nečekaly
na něho samozřejmě. Vzlétly a přenesly se na zamrzlou plochu
protějšího břehu. Odtud pejska pobaveně pozorovaly. Blesk
skočil bez zaváhání do vody a zamířil k nim. Proud řeky byl ale
prudký. Unášel pejska pryč od kačen. Zdálo se, že pes skončí
pod ledem….“
A to jak tento napínavý příběh skončí, si můžete přečíst
v knize, kterou jsme vám představili. Prozradíme jen tolik, že
jako správná pohádka dopadne dobře. Paní Ivanka Radilová
píše nejenom pro děti. Mezi její díla pro dospělé čtenáře patří
kniha Láska jako pelyněk, Za vůní stezek, cest a dálek aneb
Dojmy z Uherskobrodska, ale také odjinud. Tyto knihy je
možné si zapůjčit v místní knihovně u paní Milošové.

Simona Synčáková
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Knihovna
pro malé
čtenáře

Setkání dětí třídy 2. B se spisovatelkou Alenou Bartošíkovou
se uskutečnilo v prosinci loňského roku. Paní učitelka Jana
Pacholová přečetla ve vyučování společně s dětmi knížku
„O lopenickém Dráčkovi“, kterou napsala paní Alena
Bartošíková se svým synem Martinem. Výborným nápadem
paní učitelky bylo nacvičit podle této knížky s dětmi jeden
z příběhů lopenického Dráčka a předvést jej spisovatelce,
která si udělala čas a přijela do Dolního Němčí. A protože
si děti nechtěly nechat nacvičenou hru jenom pro sebe,
pozvaly na vystoupení i své rodiče, prarodiče i ostatní
rodinné příslušníky. Představení se všem zúčastněným moc
líbilo a děti za něj sklidily velký potlesk. Po představení paní
spisovatelka dětem rozdala soutěžní kvíz, aby si vyzkoušela,
jak při čtení knihy dávaly pozor. Úspěšní řešitelé kvízu
byli po zásluze odměněni. Na závěr celého setkání se paní
Bartošíková podepsala do knížek, které jim rodiče zakoupili.
Velké poděkování patří paní učitelce Pacholové, která s dětmi
představení nejenom nacvičila, ale i sama namalovala kulisy
a zorganizovala návštěvu v knihovně.

Ze všech děl paní Radilové je cítit krásný vztah k přírodě,
k lidem a v neposlední řadě k dětem. Z tohoto milého setkání
si děti odnesly příjemné zážitky a nám nezbývá než si přát,
aby v budoucnu našly cestu ke knihám co nejčastěji. Protože
pohádka, kterou budeme svým dětem vyprávět nebo číst, má
mnohonásobně větší efekt na rozvoj řeči, slovní zásoby, fantazie
i duševních schopností, než ta nejkrásnější pohádka v televizi.
		

Eva Válková, Jarmila Vlková
tř. učitelky 3.třídy MŠ v Dolním Němčí

. Zápis do mateřské školy

na školní rok 2015 / 2016

Ředitelství mateřské školy v Dolním Němčí
oznamuje, že zápis do mateřské školy na školní
rok 2015 / 2016 se bude konat od 13. - 15. 4. 2015
od 8.00 do 15.30 hodin v ředitelně mateřské školy.
Žádáme rodiče, aby sebou přinesli rodný
list dítěte a vyplněnou Žádost o přijetí do MŠ,
která je na webových stránkách mateřské školy –
www.msdolninemci.cz.

Dolněmčanský zpravodaj
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Poprvé knihovnu navštívili i prvňáčci obou tříd. Tyto
besedy jsou součástí projektu „Už jsem čtenář – Knížka pro
prvňáčka“ na podporu dětského čtenářství. Vyvrcholením
projektu bude „Pasování na čtenáře knihovny“, které společně
s paní učitelkami Pavelkovou a Spáčilovou plánujeme na závěr
školního roku.
Marie Milošová - knihovnice

Ať žije karneval …
Začátek každého roku se nese ve znamení plesů a veselic,
nejinak je tomu i v naší obci. V lednu se kulturní dům zaplnil
princeznami, rytíři, beruškami, vílami a kovboji, děti si užívaly
svůj dětský karneval, který pořádala jako každý rok Obec Dolní
Němčí. O dobrou zábavu, hudbu a spoustu soutěží se postaralo
osvědčené duo Chabičovští, děti si z karnevalu odnášely kromě
veselých zážitků také pěkné ceny, které vyhrály v tombole.

I v letošním roce pokračují v knihovně besedy. Na pozvání
paní ředitelky MŠ Evy Kadlčkové se v únoru v knihovně
uskutečnila, zatím první, beseda se spisovatelkou Ivankou
Radilovou. Zajímavou a hravou formou představila
předškolákům svou knížku „Kouzlo diamantové kapky a jiné
pohádky“. Dětem se beseda velmi líbila a bylo pro ně velkým
zážitkem setkání se spisovatelkou.
16
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Dolněmčan
Ovce, moje ovce!

Přestože jsou Velikonoce pomalu za dveřmi, rádi bychom
se ohlédli kousek zpět a zavzpomínali s vámi, jak jsme prožili
Vánoce. Čtvrtou neděli adventní jsme pro vás tradičně
připravili v prostorách dvoru muzea Na Mlýně naše vystoupení
s vánoční tématikou. Předvánoční atmosféru nám pomohli
dotvořit jak dolněmčanští, tak přespolní folkloristé. Program
tvořilo vystoupení NK Dolněmčan, DNK Dolněmčánek,
dětské CM Šáteček, mužského pěveckého sboru Dolněmčané,
ženského pěveckého sboru Tetičky z Dolněmčí a v neposlední
řadě taky vystoupení našeho hosta ŽS Čerešna doprovázeného
CM Rozmarýn z Újezdce.

Sedmého února se kulturní dům opět zaplnil maskami,
tentokrát dospělými, konal se zde maškarní ples pro
dospělé, Šibřinky. Tuto tradici jsme obnovili před pár
lety a jsme rádi, že se ujala a je o tento ples takový
zájem, o čemž svědčí zhruba dvě stovky návštěvníků.
A jak jsme si všimli hned ve vstupu, naprosto převažovali
maskovaní účastníci plesu v čím dál zajímavějších a vtipnějších
maskách. A tak v průvodu masek korzovali piráti, mafiáni,
projíždělo Pendolíno, zubily se smrtky, skvělý byl vodník,
všichni si určitě zaslouží uznání za přípravu masky, chuť
se pobavit a dobrou náladu. O tu se postaral také průvodce
večerem, moderátor a komik Miloš Knor, který večerem
provázel, k tanci hrála kapela Cover Band, DJ Šimon,
a překvapením večera bylo hudební vystoupení kapely Tabák
– Kabát revival.
Součástí plesu byla volba krále masek, pro hlavní cenu si
přijel vláček Pendolíno, a pak už přišlo vydávání cen tomboly
a nakonec losování tří hlavních a hodnotných cen. Tímto
děkujeme všem sponzorům, kteří do tomboly přispěli.
Letošní Šibřinky, pořádané Obcí Dolní Němčí spolu s Devil
Music Barem, které byly stylizované do třicátých let, doby
prohibice, což představovala i výzdoba sálu a snažily jsme se
přispět k této atmosféře i my, členky kulturní komise v čele
s panem starostou, svými kostýmy, se určitě povedly. A tak se
už spolu s vámi těšíme na příští rok, a jestli vás zajímá, co pro
vás na příští šibřinky chystáme, musíte se přijít podívat. Tak
na viděnou za rok na Šibřinkách!
		
Za kulturní komisi Dáša Multánová
Dolněmčanský zpravodaj

17

Chtěli bychom dodatečně moc poděkovat paní Boženě
Šimčíkové, která uvařila nejlepší kyselicu na světě a všem
účinkujícím tak zajistila občerstvení.

Tady nám nedali, tady nám dajú

První významnou událostí v novém roce byl pro NK
Dolněmčan fašankový víkend. Jak si valná většina občanů
mohlo všimnout, krúžek letos pozměnil způsob obchůzky,
kterou omezil pouze na předem určená stanoviště. Na každém
stanovišti bylo pak ke zhlédnutí krátké taneční vystoupení.
Večer se v kulturním domě konala tradiční fašanková zábava
spojená s pochováváním basy Cecilky Masopustové. Celým
večerem nás provázela CM Olšava.

A co nás čeká dál?

Rovněž v letošním roce samozřejmě plánujeme spoustu
vystoupení a akcí. Už teď se těšíme na soustředění, které nás
čeká koncem března. Ani letos nás nemine například pořádání
pečení chleba a spousta dalšího.
Lenka Bídová
- vedoucí taneční složky NK Dolněmčan

Dolněmčánek
Dolněmčánek měl v loňském roce nabitý program, účastnil
se tradičně akcí v Dolním Němčí, ale i přespolních vystoupení
- např. Dětský folklorní festival Kašava, Folklorní den
ve Slavkově nebo vystoupení u Slovácké búdy na Slavnostech
vína v Uherském Hradišti. Děti se na vystoupení pečlivě
připravovaly.
18

V letošním roce jsme zahájili vystoupení na Fašanku, kde
děti tančily u Kulturního domu podšablový tanec a straňanskou
ze Strání. Děkujeme všem, kteří se na děti přišli podívat
a podpořit je. Nesmíme zapomenout ani na hudební doprovod
Martina Matuše, Petra Kleina a Petry Vaškových. Děkujeme.
A co nás čeká v nejbližší době? Jako každý rok se představíme
první květnovou neděli na hodech, dále pak na pečení chleba.
Další akce jsou v jednání.
Jistě budu mluvit za všechny z Dolněmčánku, když řeknu,
že bychom byli rádi, kdyby se k nám přidalo více dětí a jejich
rodičů. Přijmeme každou holku i kluka. Navštěvují nás i děti
od dvou let. Zkoušky máme pravidelně každé úterý od 16:30
hodin ve zkušebně Kulturního domu (vchod od potoku).

Ve dnech 8. - 15. 8.2015 se uskuteční na Kopánkách již
3. ročník hudebně-tanečního pobytu. CENA CELÉHO
POBYTU činí 3.300,00 Kč (v případě přeplatků, zbytek
peněz Vám vrátíme). Kapacita 70 míst.
Na tábor přijímáme i děti netančící v žádném
souboru a nehrající na žádný nástroj (máme 7 dní,
abychom se něco společně naučili). Jezdí s námi děti od 6
do 15 let. Pro rok 2015 máme vymyšleno téma: přísloví
a pranostiky kolem nás.
Více informací na: www.ciferka.cz
emailu: let.muz.ciferka@gmail.com
nebo na tel. +420 737 322 092
Za Dolněmčánek Mgr. Taťána Milošová
Dolněmčanský zpravodaj

zpívaly pohřební píseň. Pak už sál bavili svými
humornými postřehy, kdy se trefovali do všech
institucí i do soukromých osob, členové
národopisného krůžku Dolněmčan. V průběhu
večera hrála cimbálová muzika Olšava.
Odměnou všem byla klobása.
A teď konec, už je půst a ztišení až do Veliké
noci. „Aj to brzo uteče“.
Marie Ježková

Výzva: sháníme staré snímky
			krojů a lidových oděvů
		

Tetičky
Teprve nedávno, zdá se mi, jsem psala příspěvek
do zpravodaje a už se připravuje další číslo. A co pořád psát.
Činnost Tetiček, zdá se, není moc bohatá, ale stejně při všem
musíme být.
Účastníme se pravidelně předvánočního koledování.
Připravujeme výstavku v malé místnosti Muzea, tentokrát se
vystavovaly malé betlémy. Staráme se o to, aby večer v jizbě byl
plný pohody. A toto se nám daří. Od rána se topí v peci, také
občerstvení v podobě kyselice a plného stolu cukroví je naše
dílo. Víno svařují muži pěveckého sboru Dolněmčané.
Při žehnání vína na sv. Jána zajišťujeme, aby průběh večera
byl pohodový. Připravujeme pohoštění na stoly, rovněž
výzdobu stolů.
Brzy po Novém roce začíná plesová sezóna. Tetičky pořádají
již pátý seniorský ples v úterý 3. února. Příprava plesu dá
Tetičkám zabrat. Již tradičně na každém plese připravujeme
výstavu. Letos jsme vystavovaly staré kříže a kropenky
na svěcenou vodu. Těchto se nám sešlo veliké množství a také
ohlas na výstavu byl velice příznivý. Již od půl šesté vyhrávala
v sále dolněmčanská pětka, zazpívali muži Dolněmčané
i Tetičky. Připravena byla i bohatá tombola, dík za to všem
sponzorům.
Několik žen z pěveckého sboru pravidelně navštěvuje
seniorské setkání v Huku. Poměrně početná skupina kamarádů
hlučanů nám návštěvu oplácí. Skupina hluckých seniorů
přispěla k dobré náladě, zatančili si kántry.
Letos bylo hlavním tahákem na tento ples vystoupení
skupiny žen „Retrobabky“. Tyto měly premiéru na farním
plese. Měly veliký úspěch. Ale protože farní ples navštěvuje
převážně mladší a střední generace, chtěly jsme, aby ani senioři
nebyli o tento zážitek ochuzeni. Jak je vidět, i senioři se umí
bavit. Odměnou účinkujícím bylo malé občerstvení. Hrálo se,
tancovalo, zpívalo, Fera Šmíd obveseloval svými vtipy a tak
uběhl večer, ani se nám nechtělo domů. Veliký dík našemu
největšímu sponzoru obecnímu úřadu.
Ani fašank, pochovávání basy, se bez naší účasti neobejde.
Průvod bez plaček by byl podstatně chudší. Při obřadu jsme

Dolněmčanský zpravodaj

V rámci realizace projektu Dokumentace lidového kroje
v Dolním Němčí shromažďujeme starší fotografie nebo i jiné
pozoruhodné dokumenty ze života v naší obci. Aktuálně nás
zajímají především fotosnímky z tradičních krojovaných svateb
(svatební průvody, obřady, svatební hostiny), fotosnímky
práce lidí na polích, humnech a záhumenkách, fotosnímky lidí
během zimního období (sáňkující se děti, lidé jdoucí do kostela,
koledníci a pod.). Pokud nám můžete zajímavé fotografie nebo
dokumenty zapůjčit, prosím, obraťte se na sekretariát obecního
úřadu, a nebo přímo na koordinátora projektu Petra Slintáka
ml. (ul. Na Výsluní III 678; e-mail: arteas@centrum.cz). Všechny
fotografie a dokumenty vám budou po vytvoření kopií navráceny.
Děkujeme vám za spolupráci při realizaci tohoto kulturního
projektu. Občané, kteří napomohou jeho realizaci, budou posléze
obdarováni sadou pohlednic, které se v rámci projektu chystáme
vydat.

Uchováme lidové kroje v Dolním Němčí?
Dolní Němčí patří k těm obcím na Slovácku, které se
mohou pochlubit krásným lidovým krojem. Naše obec náleží
do krojové skupiny, kam spadají též obce Slavkov, Horní
Němčí, Nivnice a Korytná. I v těchto vesnicích se nosí podobný
kroj, byť v detailech se liší.

Lidový oděv jako odkaz předků

Žijeme v regionu, kde se lidové oděvy pravidelně nosí –
během světských i církevních slavností, při příležitostech
rodinných oslav nebo během folklorních aktivit. K lidovému
kroji se váže historie obce, kultura odívání i příběhy
jednotlivců. Pro nás je to samozřejmá součást místní reality.
Přitom ve většině obcí našeho státu lidový kroj vymizel a lidé
toto spojení se svými předky a vlastní minulostí obce ztratily.
Vedle toho jsou naopak vesnice, kde si lidového kroje cení.
V některých obcích na Slovácku si jednotlivci, spolky nebo
obce vytváří sbírky lidových oděvů a systematicky o ně pečují.
Zároveň probíhá dokumentace krojů a nebo jsou vydávány
tištěné materiály seznamující obyvatele s historií a různými
formami užívání lidových oděvů. Třeba sousední obce Vlčnov
nebo Hluk jsou v zájmu o krojové dědictví příkladné.
I z tohoto důvodu jsme již před několika lety začali s paní
Marií Ježkovou, která se jako jedna z mála žen v naší obci
o kroje soustavně stará, promýšlet možnosti pečlivější ochrany
a dokumentace lidových krojů v Dolním Němčí. Díky činnosti
folklorních spolků, národopisným nebo náboženským akcím
je kroj nadále používán a tvoří přirozenou součást místního
života. I proto vnímáme jako důležité pečovat o něj a vytvářet
projekty, které umožní jeho ochranu. Povědomí lidí o tom,
jak správně kroj používat, kdy ho nosit a jak by měl vypadat
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se postupem času
ztrácí. Žen i mužů,
kteří kroj v minulosti
používali zcela běžně,
již mnoho nežije a tak
se lidový oděv stále
více stává slavnostní
a muzejní záležitostí.
Uvědomujeme
si,
že proto, aby jeho
dědictví
přetrvalo,
je potřeba nejen
našeho zájmu, ale
i praktické činnosti.
I tato skutečnost je
pro nás inspirací
realizace
projektu
dokumentace
lidového
kroje
v Dolním Němčí.

Dokumentace krojů

Dokumentace lidového kroje v Dolním Němčí spočívá
v inscenaci situací ze života našich předků a ve fotografické
a textové dokumentaci těchto situací. Sady výtvarně
hodnotných fotografií zhotovených profesionálním fotografem

jsou doplněny etnografickými popiskami a následně uloženy
v obecním archivu. To proto, aby byl vytvořen přehled o všech
variantách dolněmčanského kroje a správném způsobu jeho
užívání. Po realizaci projektu obrazové i textové materiály
zůstávají ve vlastnictví obecního úřadu. Ten je následně může
používat při vydávání pohlednic, kalendářů, publikací či jiných
tiskovin. Jedná se o profesionální obrazový a textový materiál,
který rozšiřuje archiv obce i budoucí publikační možnosti.
Projekt dokumentace krojů v Dolním Němčí je rozplánován
na řadu měsíců. Spolupracujeme na něm i s dalšími obyvateli
obce, kteří zastávají role figurantů při inscenaci krojových
situací. Významným spolupracovníkem je pro nás Národopisný
krúžek Dolněmčan nebo folklorní sbory. Kvůli projektu jsme
navštívili také depozitáře Slováckého muzea. V minulém roce
tak byla realizována první krojová série. Zdokumentovali
jsme svatební variantu kroje a nyní s fotografkou MgA. Petrou
Hajdůchovou pracujeme na dokumentaci zimních lidových
oděvů. V letošním roce bychom rádi ještě realizovali scény
z pracovního zemědělského prostředí. V budoucnu snad bude
obcí vydána ucelená publikace, která by soustředěný materiál
představila širší veřejnosti. Zatím vznikl výchozí dokumentační
materiál a reprezentativní fotokniha Tradiční svatba a kroj
v Dolním Němčí, která byla vydána v omezené sérii pro
potřeby obce. Celý projekt je časově i realizačně náročný.
I proto bychom jej bez podpory obce dokázali realizovat stěží.

O podpoře kultury

Obec Dolní Němčí hospodaří s rozpočtem v řádu desítek
milionů. Většinu rozpočtového koláče přitom spolknou
nutné mandatorní výdaje a investice do infrastruktury. Ano,
je podstatné mít v obci dobré cesty a vyspravené chodníky.
Stejně tak je ovšem důležité dbát o vkusnou prezentaci
místní lidové kultury. Kroje k ní přitom bezesporu náleží
a zasluhují si naši trvalou pozornost. Věříme proto, že
i tento projekt napomůže jejich uchování i zvýšení zájmu
veřejnosti o historický odkaz a život našich předků. Investice
do projektů s kulturním přesahem nejsou marné. Před lety
byl díky podpoře obce vytvořen dokumentární videofilm
Dolní Němčí kinematografické, posléze byla realizována též
expozice velkoformátových historických fotografií, které jsou
umístěny v restauraci Rozkvět a ve foyer domu kultury. I to byly
projekty nadčasové hodnoty, jejichž výstupy jsou nadále platné.
Věříme, že podobně užitečný bude také projekt dokumentace
dolněmčanského kroje. Přál bych si proto, aby zastupitelé
občanů Dolního Němčí byli v záležitostech podpory kvalitních
kulturních projektů velkorysí. Investice do kulturního dědictví
a jeho rozvoje by měly být posuzovány též s ohledem na jejich
dlouhodobý přínos.
Právě na základě
svébytných projektů
totiž
vytváříme
cenný
materiál,
který poslouží nejen
dnešním
lidem,
ale i následujícím
generacím.
PhDr. Petr Slinták
koordinátor
projektu a člen
zastupitelstva obce
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KOŠT SLIVOVICE
U ZAHRÁDKAŘŮ 2015
V lednu proběhla naše první letošní pravidelná akce, a to
Košt slivovice. Ke zkoušení bylo 23 vzorků našich zahrádkařů.
Hodnotila se barva, vůně a chuť.
Vítězem se stal Jaroslav Pochylý. Prvním místem získal
hodnotnou cenu dle vlastního výběru. Další příčky obsadili
Libor Křížka a Ladislav Petráš.

O nemocných včelách

POZVÁNKA NA 15. ROČNÍK KOŠTU VÍNA!
sobota 16. května 14-23.00 hodin ve velkém
sále kulturního domu v Dolním Němčí.

Dolněmčanský zpravodaj

Možná to ani nevíte, ale žijeme na nebezpečném místě. Ne
tak nebezpečném pro lidi, ale pro včely ano. Na výroční schůzi
Základní organizace Českého svazu včelařů 1. února v Nivnici,
kde se scházejí včelaři z Nivnice, Dolního Němčí, Horního
Němčí, Korytné a Slavkova, byla téměř pohřební nálada.
Do jara se předpokládají v některých oblastech 30 - 40 % ztráty
včelstev.
Všichni víme, jak jsou včely a jiný hmyz, který opyluje květy,
důležité a nyní se jim nedaří dobře. Důvody, proč k onemocnění
včel dochází, mohou být různé. Může to být intenzifikace
zemědělství, používání různých relativně včelám neškodných
postřiků zemědělských kultur, ochuzená včelí pylová pastva,
intenzifikace včelaření, včelí choroby a škůdci nebo další. Jiné
důvody oslabení včelstev se hledají, o všech se vedou diskuze.
Oslabující faktory se zpravidla násobí a působí o to silněji.
Oslabená včelstva (tak jak to chodí u oslabeného člověka) pak
snadněji podléhají nemocem, které jsou nyní nejviditelnějším
a nejakutnějším ohrožením našich včel. Těmito nemocemi jsou
varroáza a mor včelího plodu.
Varoáza je asi nejrozšířenější onemocnění včel, právě díky
ní se do jara očekávají zmiňované vysoké ztráty včelstev. Jde
o napadení parazitem Varroa destruktor, česky kleštik včelí,
původem z Asie. Varroa saje včelám hemolymfu – krev.
Člověku pije krev třeba klíště nebo komár. Mnozí zažili. Klíště
nebo komár jsou docela maličcí, zato Varroa je v porovnání
ke včele dost velký a někdy jich žije na včele několik. Je to,
jako by se vám na záda přisál králík… Onemocnění je o to
závažnější, že parazit se rozmnožuje na včelím plodu v uzavřené
buňce a včela vybíhá z buňky s již přisátými roztoči, oslabená
a s různými deformacemi. Právě kvůli tomu, že se parazit
rozmnožuje na včelím plodu v uzavřené buňce, není léčení
nijak jednoduché.
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Další onemocnění, které postihlo v poměrně velkém rozsahu
včely ve Zlínském kraji je mor včelího plodu. Dolní Němčí
s celým územím nivnické základní organizace se nachází
v blízkosti jeho výskytu. Je to nebezpečná nemoc. Veterinární
směrnice totiž nařizují při určité míře zasažení včelstev, včelstva
likvidovat, včetně pomůcek a včelařského materiálu. Včelí mor
je bakteriální onemocnění a napadá larvy včel. Napadené
larvy se rozkládají a vzniká lepkavá zapáchající hmota, popř.
příškvar na dně buňky. Odsud se pak nákaza různými způsoby
šíří dál v podobě spor. Způsobů šíření může být celá řada. Např.
kontakt nemocných se zdravými včelami, převoz nemocných
včelstev, používání infikovaného včelařského materiálu atd.
Nedávno kázal otec Hofírek o tom, jak pomoci nebo
potěšit nemocného. Je mnoho drobností, které léčí, říkal,
dárek – ovoce, květiny. A tak jako nemocnému neseme
květiny, zasaďme i pro včely květinu. Protože jedna z teorií
o oslabených včelstvech říká, že právě malá pestrost nektaru
a pylu napomáhá jejich oslabení. Kdo má rád med, ať zasadí
květinu. V naší krajině nejvíce pomohou rostliny kvetoucí (i)
na podzim: slunečnice, podzimní astry, mečíky, měsíčky, sléz,
jetel, hořtice, ořechoplodec, pohanka, rdesno, ibišky, ...

a obnova materiálně technické základny sociálních služeb.
Z tohoto programu bylo financováno 75% z celkové ceny
každého automobilu. Zbylých 25% však bylo třeba doplatit
z vlastních zdrojů. Zástupci obce Dolní Němčí se proto
rozhodli vyjít žádosti ředitele Oblastní charity UB a přispět
částkou 50 000Kč na nový vůz pro Pečovatelskou službu DN.
Při rozhodnutí vycházeli z Akčního plánu rozvoje sociálních
služeb Zlínského kraje, který předepisuje, aby se obce podílely
na spolufinancování sociálních služeb ve své obci. Zároveň je
však třeba dodržet pravidlo, které říká, že finanční spoluúčast
obce musí být zcela v souladu s metodikou Ministerstva práce
a sociálních věcí a poskytnuté finance musí být užity výhradně
na provozní náklady či rozvoj dané služby.
Věříme, že z pořízení nového automobilu budou mít užitek
především naši klienti a opravdu povede k rozvoji služby tak,
jak je to stanoveno v metodice MPSV.
							
Bc. Šmídová Marie, sociální pracovnice

Mudráková P.

Nový služební automobil pro
Pečovatelskou službu Dolní Němčí
Dne 5. března 2015 bylo na parkovišti před DCHB Dolní
Němčí slavnostně posvěceno a předáno k užívání 9 nových
automobilů Renault Dacia Sandero. Jeden z vozů zůstal také
u nás v Dolním Němčí a bude jím nahrazen současný vůz
Renault Thalia, který poputuje do Uherského Brodu, kde bude
sloužit pracovnicím terénní Pečovatelské služby UB. Renault
Dacia budou pracovnice Pečovatelské služby Dolní Němčí
využívat pro zajištění potřebné péče klientům - přeprava
za klienty v domácnostech, doprava klientů k lékaři, nákupy
a další pochůzky.
Nákup všech nových automobilů byl umožněn díky úspěchu
v programu Ministerstva práce a sociálních věcí Rozvoj
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Lovecká sezóna skončila
a začíná nový myslivecký rok
2015 v MS LANKA Dolní Němčí
Na své hodnotící schůzi dne 14. 2. 2015 v salonku restaurace
Rozkvět přednesli své zprávy všichni funkcionáři sdružení.
Myslivecký hospodář p. Cmol Jaroslav ml. přednesl zprávu
o stavu honitby a zároveň zhodnotil uplynulý rok. V odlovu
černé zvěře (divočáků) se nám rok od roku daří čím dál víc,
a v loňském roce jsme odlovili 12 ks. Na druhou stranu, čím
víc černé zvěře, tím víc nám ubývá drobné (koroptev, bažant),
ale i zajíc. V odlovu zájíce si dovolím tvrdit, že dnes se řadíme
mezi špičky v rámci České republiky. Na tak malou honitbu
jsme odlovili 200 ks zajíců polních. Koroptve se neloví, patří
do přísné ochrany. Snažíme se taky udržovat bažantí zvěř
v honitbě a to každoročním zazvěřováním. Dobrých výsledků
dosahujem i tím, že se dobře o drobnou zvěř staráme (zimní
přikrmování apod.). Finanční hospodář Dufka Josef ml. podal
zprávu o stavu financí v rámci MS a konstatoval, díky tomu že
zatím vycházejí Červencové noci a k tomu dostáváme finanční
podporu z rozpočtu obce, si můžeme dovolit udržovat náš
velmi pěkný areál. V loňském roce jsme dokončili rekonstrukce
střech a v letošním roce nás čeká oprava fasády, jak na chatě,
tak i na dochovně. Nemalou investicí pro naše MS je i nákup
krmiva, protože na každou zimu musíme být řádně připraveni.
Jelikož se nám přiblížilo jaro a jak sami dobře víme, s jarem
přichází do přírody i nový mladý život. Proto bych touto cestou
chtěl poprosit veřejnost, aby se v přírodě chovali ohleduplně.
V poslední době se rozšířily čtyřkolky, které dost devastují
přírodu a v neposlední řadě neukáznění psíčkaři, kteří se
svými miláčky narušují klid v honitbě. Nelze kritizovat členy
mysliveckého sdružení, kteří se svými psy chodí do honitby, tito
psi jsou vlastě členy sdružení. V rámci MS máme ustanovenou
mysliveckou stráž, která Vás může kdykoliv v honitbě
zkontrolovat (proukázáním služebního odznaku). Doufám, že
nebude potřeba již zmíněné praktiky v průběhu celého roku
používat a myslím si, že vždy rozumná domluva postačí. Ještě
trošku nás mrzí jedna věc, a to, že dochází k úmyslnému ničení
mysliveckého zařízení a dokonce i k jejich odcizování.

SPÁDOVÁ SCHŮZE KLUBU CHOVATELŮ
ČESKÝCH FOUSKŮ
Spádová schůze KCHČF celé Jižní Moravy, Zlínského kraje
a kraje Vysočina se poprvé uskutečnila v naší obci dne 14. 3.
2015 v sále KD. Celkem se se sjelo na schůzi 90 členů, kteří
zhodnotili činnost klubu za loňské období za rok 2014. Byli zde
předvedeni chovní jedinci našeho národního plemene, a bylo
konstatováno, že máme chovné jedince na velmi dobré úrovni.
Svou návštěvou nás poctil i předseda celého klubu ing. Tomáš
Morbicer a zástupce hlavního poradce chovu Pavel Hermann.
Josef Tinka, výcvikář KCHČF

Josef Tinka, předseda MS Lanka

Ceník a podmínky pro zveřejnění inzerce v obecním
zpravodaji od 1. 1. 2015 (ceny jsou včetně DPH)
celá stránka - BA (180 x 265 mm) 2 500,- Kč
celá stránka - ČB (180 x 265 mm) 1 500,- Kč
1/2 stránky (180 x 130 mm)
750,- Kč
1/4 stránky ( 88 x 130 mm)
380,- Kč
řádková inzerce (180 x 20 mm)
200,- Kč
Inzerci předávejte v požadovaném rozměru ve formátech
pdf, eps, jpg, tiff v tiskovém rozlišení 300 dpi (úrovně šedé).
V příspěvcích nevkládejte do textu obrázky, ale přiložte je jako
samostatné soubory. Za grafické zpracování a obsah si odpovídá
inzerent. Po dohodě lze grafiku zpracovat u vydavatele LK print.

Uzávěrka příštího čísla
Zpravodaje bude 30. 5. 2015.
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14. 6. 2015

Neděle

7. 6. 2015

Neděle

31. 5. 2015

Neděle

24. 5. 2015

Neděle

17. 5, 2015

Neděle

10. 5. 2015

Neděle

8. 5. 2015

Pátek

3. 5. 2015

Neděle

1. 5. 2015

Pátek

26. 4. 2015

Neděle

19. 4. 2015

Neděle

12. 4. 2015

Neděle

5. 4 . 2015

Neděle

29. 3. 2015

Neděle

22. 3. 2015

Neděle
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V

D

V

D

V
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16,00

15,30

15,30

15,00

16,00
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16,30

16,30

16,30

SO

16,30

16,30

16,30

Osvětimany

TJ

Bojkovice

SK SV

Újezdec u Luh.

TJ Sokol

Kvasice

FC

Nivnice

TJ

Jaroslavice

SK

SO

Žalkovice

Náhradní

16,30

TJ Sokol
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Náhradní

Ostr. N. Ves SO

FK

Nedachlebice

TJ

Březolupy

TJ

Strání

FC

Mladcová

TJ Sokol

A-dospělí-IA

13,00

SO

10,00

10,00

SO

10,15

SO

10,00

14,00

Baťov 1930

SK

Slušovice

FC

Hulín

14,00

SO

10,15

SK Spart. 14,00

Uher. Brod

ČSK

Nivnice

TJ

Holešov

SFK ELKO 16,30

V

D

V

D

V

D

16,30

SO

Nezdenice

TJ Sokol

Bílovice

TJ

Drslavice A

SO

16,30

SO

16,30

16,30

Slavkov
TJ

16,30

16,30

16,30

TJ Sokol

Šumice

TJ

Jarošov

TJ Slavoj

termín

Košíky

TJ

termín

V
Náhradní

SO

14,00

Náhradní

Kunovice

Fotbal

termín

16,00

16,00

SO

15,30

15,30

SO

15,00

termín

Kudlovice

TJ

Traplice

TJ

Slovácko C

1.FC

Zlámanec

TJ

Ostr. Lhota

SK

Náhradní

SO

D

V

D

V

D

Hluk o.s.B

TJ Spartak 15,00

B-dospělí - OP

Náhradní

Brumov

FC Elseremo10,00

Nedašov

TJ

Malenovice

FC

Rožnov p/Radh.

FC

Luhačovice

FK

D

od.

V

D

V

D

V

D

V

D

V

D

D

9,30;11,15

SO

9,30;11,15

9,30;11,15

SO

9,30;11,15

Boršice

SK

Strání

FC

Koryčany

9,30;11,15

9,30;11,15

SO

FC KORYNA 9,30;11,15

Slovácko - dívky

1.FC

Zlechov

FA

Staré Město

Jiskra

termín

Náhradní

Kvasice

FC

termín

9,30;11,15

9,30;11,15

9,30; 11,15

9,30; 11,15

st. ml.

Náhradní

Napajedla

F-S

Morkovice

FC

Nedakonice

TJ Sokol

Hluk o.s.

TJ Spartak

od. Žáci- KS

D

V

D

V

V

D

V

D

V

V průběhu soutěže může dojít ke změně termínu a začátku některých utkání

D

V

D

V

D

V

D

V

V

V

D

V

od. Dorost - KP

Rozlosování soutěží - JARO 2015

14,00

TJ Sokol

13,00

SO

14,30

14,00

09,00

SO

14,00

Korytná

TJ

SO

14,30

Bystřice p/Lop.

TJ Sokol

Uh.Brod

Orel

Březová

TJ Sokol

termín

Náhradní

Vlčnov

TJ

termín

Náhradní

Hradčovice

SK HS

Starý Hrozenkov

SO

13,30

SO

11,15

Suchá Loz

TJ Sokol

Uh.Brod B

ČSK

od. Žáci-B-OSM-B

V

D

V

D

V

D

D

V

V

D

V

D

V

Boršice

SK

Tupesy

TJ

Nivnice

TJ

Spytihněv

FC

12,30;13,30

SO

14,00;15,00

SO

13,30;14,30

SO

13,30;14,30

SO

13,30;14,30

15,00;14,00

SO

14,00;15,00

14,00; 15,00

Ostr. N. Ves

FK

Strání

FC

Vlčnov

TJ

Polešovice

1.FC

Hluk o.s.

TJ Spartak 10,30,09,30

SO

14,00;15,00

11,00; 10,00

Uher.Ostroh

FK

Buchlovice

TJ

SO

12,30;13,30

SO

14,00;15,00

Slovácko - dívky

1.FC

Staré Město

Jiskra

od. Přípravka-OP st. ml.

Akce platí do konce května 2015.
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Pochovávání basy

Mužský pěvecký sbor Dolněmčané
Dolněmčanský zpravodaj

Dětský karneval

Farní ples
27

Vítání občánků
Dětský karneval

Tříkrálové koledování

Šibřinky

Farní ples
Rodičovský ples

Fašanková obchůzka

Farní ples
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28

• LK print, Nivnická 178, Dolní Němčí • Výroba reklamy • Laser • Velkoformátový tisk • Razítka • 3D nápisy • www.lkprint.cz
Dolněmčanský• zpravodaj

