Vážení spoluobčané,
teplé počasí těchto dnů je jasným znamením
přicházejícího léta, proto vás chci informovat o činnosti
v obci v první polovině roku.
V provozu jsou nová dětská hřiště, u hasičské stanice,
v parku pod zdravotním střediskem a na fotbalovém
stadionu. O prázdninách bude ještě rozšířeno stávající
hřiště Na Výsluní a doplníme hrací prvky v zahradě
mateřské školy.
V plném proudu jsou práce na vestavbě kluboven
pro spolky v podkroví kulturního domu.
Pracujeme i na rekonstrukci lodžií na bytovce
v ul. Vinohradské č.p. 656.
V těchto dnech zahájíme práce na, asi největší letošní
akci, rekonstrukci sociálních zařízení v základní škole.
Pracujeme na projektu lávky přes potok v ul. Zahradní
a komunikaci od této lávky do ulice Na Okluku. Věřím,
že i přes některé technické problémy stihneme vše připravit
tak, abychom mohli na jaře příštího roku začít stavět.
Dosadili jsme zeleň v parku a na točně v ulici Hlucké
a v parku pod zdravotním střediskem.
Děkuji všem, kteří se podíleli na zdárném průběhu
letošních hodů s právem a na ukázce Dolněmčanské
svatby v Muzeu J.A.K. v Uherském Brodě.
Děkuji i FK Dolní Němčí za úspěšnou reprezentaci
v Poháru KFS v kopané.
Přeji vám všem a hlavně dětem, pěkné a slunečné léto.
Ing. František Hajdůch, starosta obce
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Z jednání Rady obce
Anonymizace provedena v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb.

Usnesení
30. schůze Rady obce Dolní Němčí
konané dne 29. 2. 2016 v kanceláři obecního úřadu.
Usnesení č. 30/2016/02
Rada obce Dolní Němčí doporučuje ZO schválit variantu č.7
zástavby v ulici Polní.
Usnesení č. 30/2016/03
Rada obce Dolní Němčí schvaluje výzvu a zadávací dokumentaci
výběrového řízení na akci „Rekonstrukce kulturního domu
v DN– 2. část“ a oslovení firem Marek Miklánek – mm střechy,
Na výsluní II 797, Dolní Němčí, Sanizo spol. s.r.o., Zátiší 1958,
Uh. Brod, SM–smartstav s.r.o., Hlucká 12, Dolní Němčí, DN
Group stav s.r.o., Boršická 494, Dolní Němčí.
Usnesení č. 30/2016/04
Rada obce Dolní Němčí schvaluje výzvu pro výběrové řízení
na akci „ČOV Dolní Němčí - rekonstrukce vstupní čerpací
stanice“.
Usnesení č. 30/2016/05
Rada obce Dolní Němčí schvaluje program 8. Zastupitelstva
obce dne 10.3.2016
Usnesení č. 30/2016/06
Rada obce Dolní Němčí schvaluje smlouvu s DH Stříbrňanka
o hudební produkci na Vánočním koncertu dne 17.12.2016.
Usnesení č. 30/2016/08
Rada obce Dolní Němčí schvaluje pronájem KD OMS Uh.
Hradiště za účelem konání zkoušek z myslivosti dne 12. 3. 2016.
Usnesení č. 30/2016/10
Rada obce Dolní Němčí schvaluje cenovou nabídku firmy Karel
Paška, Dapa Radějov, na vydání nového plánu obce.
Usnesení č. 30/2016/11
Rada obce Dolní Němčí schvaluje vyvěšení záměru na prodej
pozemku p.č. 1257/86 o výměře 103m2 v k.ú. Dolní Němčí.

Nedoslýchaví Slovácka z.s., Uh. Ostroh o poskytnutí veřejné
finanční podpory z rozpočtu obce na rok 2016 do seznamu
žadatelů.
Usnesení č. 30/2016/16
Rada obce Dolní Němčí schvaluje prodejní cenu 600,- Kč za m3
vytěženého palivového dřeva z prořezávek větrolamů.
Výpis usnesení
31. schůze Rady obce Dolní Němčí
konaná dne 31. 3. 2016 v kanceláři obecního úřadu.
Usnesení č. 31/2016/02
Rada obce Dolní Němčí schvaluje účetní závěrku MŠ Dolní
Němčí za rok 2015.
Usnesení č. 31/2016/03
Rada obce Dolní Němčí schvaluje účetní závěrku ZŠ a ZUŠ
Dolní Němčí za rok 2015 a rozdělení HV následovně: 60.000,Kč do rezervního fondu a 62.515,11 Kč do fondu odměn.
Usnesení č. 31/2016/05
Rada obce Dolní Němčí schvaluje zařazení žádosti Střediska
rané péče Educo Zlín z.s., o poskytnutí veřejné finanční
podpory z rozpočtu obce na rok 2016 do seznamu žadatelů.
Usnesení č. 31/2016/06
Rada obce Dolní Němčí zamítá žádost na výstavbu
Workoutového hřiště od p. L. B., D.N..
Usnesení č. 31/2016/07
Rada obce Dolní Němčí schvaluje zařazení žádosti ZO ČSPO
Buchlovice, o poskytnutí veřejné finanční podpory z rozpočtu
obce Dolní Němčí na rok 2016 do seznamu žadatelů.
Usnesení č. 31/2016/08
Rada obce Dolní Němčí schvaluje uzavření MŠ Dolní Němčí
v době od 18. 7. do 12. 8. 2016.
Usnesení č. 31/2016/09
Rada obce Dolní Němčí schvaluje vyvěšení záměru na prodej
části pozemku p.č. 2944, označené v GP jako parcela č. 1195,
v k.ú. Dolní Němčí.

Usnesení č. 30/2016/12
Rada obce Dolní Němčí schvaluje zařazení žádosti KST Dolní
Němčí o poskytnutí veřejné finanční podpory z rozpočtu obce
na rok 2016 do seznamu žadatelů.

Usnesení č. 31/2016/10
Rada obce Dolní Němčí schvaluje pronájem části pozemků p.č.
1292/5, p.č. 1291/18 a p.č. 3360, ležících v oploceném areálu
MS Lanka Dolní Němčí v k.ú. Dolní Němčí, MS Lanka Dolní
Němčí, z.s., za částku 1000 Kč/rok na dobu do 31. 12. 2030.

Usnesení č. 30/2016/13
Rada obce Dolní Němčí schvaluje
nabídku firmy
Dopravoprojekt Ostrava a.s., středisko Zlín, na zpracování
dokumentace pro územní rozhodnutí na stavbu lávky v ulici
Zahradní.

Usnesení č. 31/2016/11
Rada obce Dolní Němčí schvaluje zařazení žádosti p. M.
M., bytem Uh. Brod o pronájem bytu v DCHB Dolní Němčí
do seznamu žadatelů.

Usnesení č. 30/2016/14
Rada obce Dolní Němčí schvaluje cenovou nabídku firmy RZ
stolařství, Radek Zimčík, Dolní Němčí, na dodávku nových
vstupních vrat a branky do areálu Muzeua Na Mlýně.
Usnesení č. 30/2016/15
Rada obce Dolní Němčí
Dolněmčanský zpravodaj

schvaluje

zařazení

žádosti

Usnesení č. 31/2016/13
Rada obce Dolní Němčí schvaluje zařazení žádosti p. P. M.,
Strání o pronájem bytu v Dolním Němčí do seznamu žadatelů.
Usnesení č. 31/2016/14
Rada obce Dolní Němčí schvaluje zařazení žádosti Českého
svazu včelařů, z.s., ZO Nivnice o poskytnutí veřejné finanční
podpory z rozpočtu obce na rok 2016 do seznamu žadatelů.
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Usnesení č. 31/2016/15
Rada obce Dolní Němčí schvaluje nákup 16 ks lajblů pro ŽPS
Tetičky a 8 ks pánských krojových kordul pro MPS Dolněmčané.
Usnesení č. 31/2016/16
Rada obce Dolní Němčí schvaluje přidělení bytu v DCHB, p. A.
K., s platností od 5. 4. 2016
Usnesení č. 31/2016/17
Rada obce Dolní Němčí schvaluje nabídku firmy Zemský
Rohatec, s.r.o., na akci „ČOV Dolní Němčí – rekonstrukce
vstupní ČS na ČOV“ ve výši 288.200,- Kč + DPH.
Usnesení č. 31/2016/18
Rada obce Dolní Němčí schvaluje nabídku firmy TR Antoš,
s.r.o.,Turnov na dodávku dětských hřišť u hasičské stanice, pod
zdravotním střediskem a na fotbalovém stadionu.
Usnesení č. 31/2016/20
Rada obce Dolní Němčí schvaluje zařazení žádosti p. J. H.,
bytem Polešovice, o pronájem bytu v DCHB Dolní Němčí
do seznamu žadatelů.
Usnesení č. 31/2016/21
Rada obce Dolní Němčí schvaluje zařazení žádosti p. A.
Š., bytem Hluk, o pronájem bytu v DCHB Dolní Němčí
do seznamu žadatelů.
Usnesení č. 31/2016/22
Rada obce Dolní Němčí doporučuje zastupitelstvu obce
prodej pozemku p.č. 1257/86 p. P. D. a p. L. P. za cenu dle znal.
posudku.
Usnesení č. 31/2016/23
Rada obce Dolní Němčí bere na vědomí rezignaci velitele
zásahové jednotky HZSO Dolní Němčí p. Jana Hájíčka
a schvaluje do funkce velitele jednotky HZSO p. Pavla Kočí,
Pod Svahy 303, Dolní Němčí.
Usnesení č. 31/2016/24
Rada obce Dolní Němčí schvaluje návrh starosty na doplnění
zásahové jednotky HZS Dolní Němčí o nové členy.
Usnesení č. 31/2016/25
Rada obce Dolní Němčí schvaluje žádost p. K. S., bytem Dolní
Němčí o prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 4, od 1. 6.
2016 do 31. 5. 2018.
Usnesení č. 31/2016/26
Rada obce Dolní Němčí schvaluje program hodů s právem
ve dnech 29. 4. – 1. 5. 2016
Usnesení č. 31/2016/27
Rada obce Dolní Němčí schvaluje vyvěšení záměru na prodej
části pozemku p. č. 778/49, označené v GP jako parcela č. 1194,
v k.ú. Dolní Němčí.
Usnesení č. 31/2016/28
Rada obce Dolní Němčí schvaluje převod nájemní smlouvy ze
dne 1.3.2013 na pronájem restaurace Na Mlýně z fyzické osoby
V. J., Dolní Němčí, IČO 68739893 na VEROJE-DN s.r.o., Dolní
Němčí, IČO 04203003.
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Usnesení č. 31/2016/31
Rada obce Dolní Němčí schvaluje žádost p. R. V., Dolní Němčí
o prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 14 od 1. 7. 2016
do 30. 6. 2018.
Usnesení č. 31/2016/32
Rada obce Dolní Němčí schvaluje žádost p. J. P., Dolní Němčí
o prodloužení nájemní smlouvy na byt č.5 od 1. 6. 2016
do 31. 5. 2018.
Usnesení č. 31/2016/33
Rada obce Dolní Němčí schválila podání žádosti o zápis
nejvyššího povoleného počtu žáků ve školním klubu ZŠ a ZUŠ
Dolní Němčí do rejstříku škol a školských zařízení s účinností
nejblíže možnou, na 250 žáků.
Usnesení č. 31/2016/34
Rada obce Dolní Němčí schvaluje poskytnutí finančních
příspěvků z rozpočtu obce na rok 2016, ve výši dle přílohy
č. 1 a veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí finančních příspěvků.
Usnesení č. 31/2016/35
Rada obce Dolní Němčí schvaluje poskytnutí finančního daru
z rozpočtu obce na rok 2016, ve výši dle přílohy č. 2.
Výpis usnesení
32. schůze Rady obce Dolní Němčí
konaná dne 14. 4. 2016 v kanceláři obecního úřadu.
Usnesení č. 32/2016/02
Rada obce Dolní Němčí schvaluje pronájem hospůdky
Muzeum, Rybníky 105, Dolní Němčí, paní I. P. Dolní Němčí
na dobu od 1. 7. 2016 do 30. 6. 2021.
Usnesení č. 32/2016/03
Rada obce Dolní Němčí doporučuje zastupitelstvu obce schválit
prodej části pozemku p.č.2944, označené v GP jako parcela
č. 1195, v k.ú. Dolní Němčí panu L.Z., Dolní Němčí.
Usnesení č. 32/2016/04
Rada obce Dolní Němčí doporučuje zastupitelstvu obce schválit
prodej části pozemku p.č.778/49, označené v GP jako parcela č.
1194 v k.ú. Dolní Němčí, ZO Klub leteckých modelářů, 687 62
Dolní Němčí.
Usnesení č. 32/2016/05
Rada obce Dolní Němčí schvaluje pronájem Kulturního domu
Římskokatolické farnosti Dolní Němčí na divadelní představení
v neděli 19. 6. 2016.
Usnesení č. 32/2016/06
Rada obce Dolní Němčí schvaluje výpůjčku Kulturního domu
Národopisnému krúžku Dolněmčan na pořádání hodové
zábavy dne 30. 4. 2016.
Usnesení č. 32/2016/07
Rada obce Dolní Němčí zamítá žádost firmy STARDUST
electronic a.s., Praha 4 o povolení provozu VHP na rok 2017.
Usnesení č. 32/2016/08
Rada obce Dolní Němčí schvaluje výsledek výběrového řízení
na akci „Rekonstrukce kulturního domu v DN – 2. část“.
Vítězem se stala firma DN Group Stav, Dolní Němčí.
Dolněmčanský zpravodaj

Usnesení č. 32/2016/09
Rada obce Dolní Němčí schvaluje vyvěšení záměru
na pronájem části obecního pozemku p.č. 2280/1 pod
prodejnou průmyslového zboží.
Usnesení č. 32/2016/11
Rada obce Dolní Němčí souhlasí s odpisem pohledávky ZŠ
a ZUŠ Dolní Němčí ve výši 543,- Kč za neuhrazené poplatky
za bývalého žáka.
Usnesení č. 32/2016/13
Rada obce Dolní Němčí schvaluje odpisový plán obce na rok
2016.
Výpis usnesení
33. schůze Rady obce Dolní Němčí
konaná dne 9. 5. 2016 v kanceláři obecního úřadu.
Usnesení č. 33/2016/02
Rada obce Dolní Němčí schvaluje zařazení žádosti manželů
S., Uh. Hradiště o pronájem bytu v DCHB Dolní Němčí
do seznamu žadatelů.
Usnesení č. 33/2016/03
Rada obce Dolní Němčí schvaluje zařazení žádosti p. M. A.,
Kunovice, o pronájem bytu v DCHB Dolní Němčí do seznamu
žadatelů.
Usnesení č. 33/2016/04
Rada obce Dolní Němčí schvaluje zařazení žádosti p. L. K,
Uh. Brod, o pronájem bytu v DCHB Dolní Němčí do seznamu
žadatelů.
Usnesení č. 33/2016/05
Rada obce Dolní Němčí schvaluje zařazení žádosti p. J. O.,
Brno, o pronájem bytu v DCHB Dolní Němčí do seznamu
žadatelů.
Usnesení č. 33/2016/06
Rada obce Dolní Němčí schvaluje hostování Lunaparku
p. Michala Kadlčíka, Rajhradice , na hodech v roce 2017.
Usnesení č. 33/2016/07
Rada obce Dolní Němčí schvaluje hostování Lunaparku
p. Charloty Szedenikové - Antonín Šaman ml., Modřice,
na hodech v roce 2017.
Usnesení č. 33/2016/08
Rada obce Dolní Němčí schvaluje výpůjčku prostor Muzea
na Mlýně Národopisnému krúžku Dolněmčan k uspořádání
Vánočního koledování dne 18. 12. 2016 .
Usnesení č. 33/2016/09
Rada obce Dolní Němčí schvaluje výpůjčku Kulturního domu
Národopisnému krúžku Dolněmčan k oslavám 50. výročí
krúžku dne 26. 11. 2016.
Usnesení č. 33/2016/10
Rada obce Dolní Němčí schvaluje výpůjčku prostor Muzea
na Mlýně Národopisnému krúžku Dolněmčan na akci Pečení
chleba dne 18. 6. 2016.

Dolněmčanský zpravodaj

Usnesení č. 33/2016/11
Rada obce Dolní Němčí schvaluje finanční dar ve výši 6.000,Kč na Dětský den, který pořádá Římskokatolická farnost spolu
s SDH Dolní Němčí dne 4. 6. 2016 a souhlasí s uzavřením
ul. Na Okluku a ul. Příční.
Usnesení č. 33/2016/12
Rada obce Dolní Němčí doporučuje ZO schválit prodej
pozemku p.č. st 1196, který vznikl z pozemku ve vlastnictví
obce p.č. 2280/1, za cenu dle znaleckého posudku.
Usnesení č. 33/2016/13
Rada obce Dolní Němčí schvaluje ZŠ a ZUŠ Dolní Němčí
odpisový plán HIM na rok 2016.
Usnesení č. 33/2016/14
Rada obce Dolní Němčí schvaluje MŠ Dolní Němčí odpisový
plán HIM na rok 2016.
Usnesení č. 33/2016/15
Rada obce Dolní Němčí projednala účetní závěrku obce Dolní
Němčí za rok 2015 (Inventarizační zpráva, Rozvaha, Výkaz
zisku a ztráty, Příloha) a doporučuje ZO ke schválení.
Usnesení č. 33/2016/16
Rada obce Dolní Němčí projednala závěrečný účet obce Dolní
Němčí za rok 2015 vč. Zprávy č. 217/2015/IAK o výsledku
přezkoumání hospodaření obce Dolní Němčí za rok 2015
a doporučuje ZO ke schválení.
Usnesení č. 33/2016/17
Rada obce Dolní Němčí schvaluje likvidační komisi ve složení:
Josef Tinka, František Šrámek, Miroslav Zimčík na likvidaci
majetku obce z inventur v roce 2015. Na základě provedených
inventur schvaluje vyřazení majetku obce.
Usnesení č. 33/2016/19
Rada obce Dolní Němčí zamítá opakovanou žádost firmy
STARDUST electronic a.s., Praha 4 – Chodov o povolení
provozu VHP na rok 2017.
Usnesení č. 33/2016/20
Rada obce Dolní Němčí schvaluje finanční dar ve výši 5.000,Kč na Slavnosti bratrství Čechů a Slováků na Velké Javořině
dne 31. 7. 2016.
Usnesení č. 33/2016/21
Rada obce Dolní Němčí schvaluje žádost o povolení
výkopových prací za účelem vybudování vodovodní přípojky
na pozemku obce p.č. 777/14, p. P. B., Hluk.
Návrh usnesení:
Rada obce Dolní Němčí schvaluje smlouvu o dílo na půdní
vestavbu v KD s firmou DN Group Stav, Boršická 494, Dolní
Němčí.
Usnesení č. 33/2016/23
Rada obce Dolní Němčí schvaluje smlouvu o dílo s panem
Petrem Blahou, Vlčnov 92, na opravu kříže u kostela.
Usnesení č. 33/2016/24
Rada obce Dolní Němčí schvaluje zařazení žádosti p. J. G., D.
Němčí o pronájem bytu v Dolním Němčí do seznamu žadatelů.
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Usnesení č. 33/2016/25
Rada obce Dolní Němčí schvaluje žádost p. D. H, Dolní Němčí
o prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 8 od 1. 7. 2016
do 30. 6. 2018.
Výpis usnesení
34. schůze Rady obce Dolní Němčí
konaná dne 23. 5. 2016 v kanceláři obecního úřadu.
Usnesení č. 34/2016/2
Rada obce Dolní Němčí schvaluje zařazení žádosti p. A.
J., Uherský Brod, o pronájem bytu v DCHB Dolní Němčí
do seznamu žadatelů.
Usnesení č. 34/2016/3
Rada obce Dolní Němčí doporučuje ZO schválit směrnici
„Vysílání na pracovní cesty a cestovní náhrady zastupitelů obce
Dolní Němčí“

výběrového řízení na rekonstrukci sociálních zařízení v ZŠ
a ZUŠ Dolní Němčí.
Usnesení č. 34/2016/14
Rada obce Dolní Němčí schvaluje podání žádosti na OPŽP
na akci„ Park v ul. Nivnická“.

VÁŽENÍ OBČANÉ
Obec Dolní Němčí má zájem o nákup
zemědělských pozemků v k.ú. Dolní Němčí.
Pokud máte zájem o prodej svých pozemků,
přijďte se informovat o podmínkách
na obecní úřad.

Usnesení č. 34/2016/4
Rada obce Dolní Němčí zamítá inzerci politických stran
v obecním zpravodaji ke krajským volbám.

Pozvánka na připravované
akce do konce roku 2016

Usnesení č. 34/2016/5
Rada obce Dolní Němčí schvaluje smlouvu o dílo na dětská
hřiště Na Výsluní a v MŠ s firmou HRAS – zařízení hřišť,s.r.o,
Havířov - Dolní Datyně.

16. 7. 2016
Červencová noc - myslivecká chata
3. 9. 2016
Vaření trnek – Muzeum Na Mlýně
15. 10. 2016
140. výročí Dechové hudby Dolněmčanka
		
– kulturní dům
23. 10. 2016
Netradiční cukrárna – kulturní dům
5. 11. 2016
Společenské odpoledne pro seniory
		
– kulturní dům
16. 11. 2016
Lampionový průvod
12. 11. 2016
MS Lanka – poslední leč – kulturní dům
18. 11. 2016
Výstava poštovních holubů – kulturní dům
26. 11. 2016
50. výročí Národopisného krúžku
		
Dolněmčan – kulturní dům
27. 11. 2016
Vánoční jarmark s rozsvěcováním
		vánočního stromu
3.- 4. 12. 2016
Vánoční výstava prací žáků ZŠ a ZUŠ
10. 12. 2016
Žákovský Mikulášský turnaj v šachu – KD
17. 12. 2016
Vánoční koncert – Stříbrňanka – KD
18. 12. 2016
Vánoční koledování na Muzeu
27. 12. 2016
Žehnání vína – kulturní dům

Usnesení č. 34/2016/6
Rada obce Dolní Němčí doporučuje ZO prodej pozemku p.č.
1295/34 v k ú Dolní Němčí fy. Formika, s.r.o., Dolní Němčí
za cenu dle znaleckého posudku.
Usnesení č. 34/2016/7
Rada obce Dolní Němčí doporučuje ZO prodej pozemku
p.č. 1198 v k ú Dolní Němčí p. L.J. , Dolní Němčí za cenu dle
znaleckého posudku.
Usnesení č. 34/2016/8
Rada obce Dolní Němčí doporučuje ZO odkoupení části
pozemků p.č. 1917/11 a p.č. 3557 v k ú Dolní Němčí od p. J.J.,
Dolní Němčí.
Usnesení č. 34/2016/9
Rada obce Dolní Němčí doporučuje ZO schválit program
9. zasedání ZO.

První občánek

Usnesení č. 34/2016/10
Rada obce Dolní Němčí schvaluje cenovou nabídku s fy. SMsmartstav s.r.o., D. Němčí na opravu svislé izolace budovy MŠ.
Usnesení č. 34/2016/11
Rada obce Dolní Němčí schvaluje cenovou nabídku fy. SMsmartstav s.r.o., Dolní Němčí na opravu lodžií na bytovce
v ulici Vinohradská 656.
Usnesení č. 34/2016/12
Rada obce Dolní Němčí schvaluje cenovou nabídku od fy.
Turbonet, Uherský Brod na dodávku kamerového systému
na dětské hřiště u hasičské stanice.

v roce 2016
se jmenuje

Usnesení č. 34/2016/13
Rada obce Dolní Němčí schvaluje výzvu a zadávací podmínky

Vojtěch Kelíšek
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Vykvetly,
tulipány, narcisy a pivoňky, které věnovaly
obci sestry Kročilovy ze Záhumenické ulice
a paní Jarka Matůšová z Mírové ulice
na podzim loňského roku.
Spolu s Maruškou Kadlčkovou z obecního
úřadu jsme je vysadili do záhonu naproti
nákupního střediska, pod bývalou kovárnou
v ulici Nivnické a před hřbitov. Bohužel však
někteří nenechavci otrhali a zničili část
tulipánů.
za komisi životního prostředí Ing. Miloš Šťastný

Jaro v Národopisném
krúžku Dolněmčan
Letošní rok je pro náš soubor výjimečný. Jak již mnozí
z vás vědí, chystáme se oslavit půl století naší činnosti, proto
se již pilně věnujeme přípravám na výročí. První část oslav
proběhla 21. března, kdy jsme i s dalšími folklorními spolky
předvedli Dolněmčanskou svatbu v Muzeu J. A. Komenského
v Uherském Brodě, další část proběhne během letních prázdnin
a na slavností program se můžete těšit před koncem roku.
Jaro pro nás začalo nabitým programem. Na přelomu
února a března jsme začali nacvičovat hodové pásmo společně
s novou omladinou. Jsme velmi rádi, že k nám našly cestu
i nové neokoukané tváře a v souboru se jim zalíbilo natolik, že
se rozhodly pokračovat i po hodech.
Hody s právem proběhly se vší slávou na přelomu dubna
a května, kdy obec ožila folklorem a krásou krojů. Hodová
chasa si napřed vyzvedla mladší stárky Karolínu Zelinkovou
a Antonína Světinského, pro které byla účast na hodech v této
roli premiérou. Následně se průvod vydal obcí pro starší stárky
Šárku Doškovou a Jiřího Miloše. Oba se do svých rolí vžili již
podruhé a můžu za oba říct, že si své stárkování naplno užili.
Poté si krojovaní vyžádali právo u pana starosty na obecním
úřadě a večerní zábava s CM Babica a DH Dolněmčanka mohla
začít. Neděle patřila tradičně hodové mši svaté, při níž velká
část chasy opět oblékla sváteční kroj a vydala se do kostela.
Děkujeme také všem, kteří jakkoli pomohli při organizaci
hodů a těm, kteří se přidali v kroji do sobotního průvodu nebo
na nedělní mši.
Po hodech jsme nestačili ani vydechnout a čekala nás
velká premiéra Dolněmčanské svaďby, která se uskutečnila
pod záštitou muzea J. A. Komenského v Uherském Brodě.
Režie náročného programu se s radostí a vervou ujal Martin
Matuš. Nebyl to úkol jednoduchý, neboť do akce bylo zapojeno
hned několik spolků, mj. Mužský pěvecký sbor Dolněmčané,
Ženský pěvecký sbor Tetičky, Dolněmčanská pětka a Krúžek
Dolněmčan. Zvládnout 60 lidí při nácviku vyžaduje notnou
dávku trpělivosti. Vše se ale zvládlo na výbornou a odměnou
nám byl fakt, že se díky našemu programu muzeum zaplnilo
dosud rekordním počtem návštěvníků. Během vystoupení
panovala velmi dojemná atmosféra, která vehnala slzy do očí
nejen divákům, ale i samotným vystupujícím. Osobně si
myslím, že by se svatební program měl zopakovat i v naší obci,
aby si i místní připomněli tuto z části zapomenutou, avšak
významnou tradici.
Dolněmčanský zpravodaj

Abychom si krojů opravdu řádně užili, hned další týden
se náš soubor vydal na vlčnovskou Jízdu králů. Zde vystoupil
v nedělním programu U nás pod Karpaty, jehož autorem byl Jiří
Jilík. Soubor si zde nachystal zkrácenou verzi dolněmčanského
hodového pásma, kterou diváci ocenili velkým potleskem.
Poté jsme prošli v průvodu vedeném královou družinou obcí,
na jehož konci jsme představili stručnou historii souboru
a tradiční tanec – dolněmčanskou sedlckou. Byla to prezentace
nejen našeho souboru, ale taktéž i obce a našich krojů, které se
ani ve vlčnovské přehlídce neztratily.
Jako soubor máme velmi úspěšný rok, nezahálíme a snažíme
se vystupovat i mimo obec. Ne vždy ovšem můžeme přijmout
nabídku na vystoupení, neboť nejen folklorem je člověk živ
a v některých termínech se potřebné množství párů neposkládá.
Proto pokud je mezi Vámi někdo, kdo by se rád přidal, ale stále
se neosmělil, budeme rádi, když přijdete mezi nás.
A aby bylo o nás slyšet i v obci, můžete se 18. června těšit
na již 9. ročník Pečení chleba, který se uskuteční na Muzeu
na mlýně od 14 hod. Ochutnáte chleba tak, jak ho pekly naše
babičky a čeká vás i bohatý doprovodný program, ve kterém se
představí místní folklorní spolky a VS Sedmikvítek z Frenštátu
pod Radhoštěm. Celý soubor vás tímto srdečně zve, těšíme se
na vaši návštěvu.
Jaro uteklo jako voda a pomalu se přehoupne do léta. Vedení
Národopisného krúžku Dolněmčan Vám všem přeje pohodové
prožití tohoto období a těšíme se na další společná setkávání.
Děkujeme, že nám zachováváte přízeň.
Za NK Dolněmčan Šárka Došková

. Nejbližší akce:
18. června
6. srpna
27. srpna
3. září
10. září
19. listopadu
26. listopadu
18. prosince

Pečení chleba (Dolní Němčí)
Folklorní den (Slavkov)
Oslava výročí krúžku (Dolní Němčí)
Vaření trnek (Dolní Němčí)
Slavnosti vína (Uherské Hradiště)
Setkání seniorů (Nivnice)
50. výročí krúžku Dolněmčan (D.N.)
Vánoční koledování (Dolní Němčí)

POZVÁNKA
NA OSLAVU 50-tin
Zveme všechny bývalé i současné členy Národopisného
krúžku Dolněmčan k setkání, které se bude konat 27. srpna
2016. Budeme rádi, když přijdete v kroji (není podmínkou).
Program:
15:30 hod. sraz účastníků před OÚ
16:00 hod. přijetí u starosty obce
16:30 hod. uctění památky zesnulých krúžkařů na hřbitově
16:45 hod. fotografování
17:00 hod. slavnostní mše svatá
17:45 hod. průvod za doprovodu dechovky k restauraci
Rozkvět
			
(Změna programu vyhrazena.)
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Dolněmčanská svatba

autor
Muzeum J.A.K.
autor Muzeum J.A.K.

autor Muzeum J.A.K.

autor Muzeum J.A.K.

Dolněmčanské

Hody s právem 2016
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Dětský národopisný krúžek
Dolněmčánek
zve všechny děti, které rády zpívají
a tančí do svých řad.
Scházíme se každé úterý v 16:30 hodin
v klubovně kulturního domu (vchod přes
zahrádku Devil Music baru).
Více informací na tel. +420 776 149 433
nebo e-mailu: dolnemcanek@gmail.com

za pomoc při organizaci a samozřejmě Obci Dolní Němčí
a sponzorům za finanční a materiální podporu.
Druhou velkou akcí, které se MPS Dolněmčané zúčastnil
byla rekonstrukce lidové svatby z Dolního Němčí, která
se konala v rámci festivalu muzejních nocí v atriu Muzea
J.A.Komenského v Uherském Brodě v sobotu 21. května
2016. Během této rekonstrukce se sbor podílel vedle NK
Dolměmčan, ŽPS Tetičky a DH Dolněmčanská pětka
na vytvoření obrazu toho, jak vypadala dolněmčanská svatba
v 50-tých letech 20. století, kdy se svatby ještě dělaly „postaru“
se všemi zvyky a obyčeji, které ke svatbě patřily (odprošování,
házení do koláča, čepení nevěsty atd.). Toto vystoupení trvající
cca 1 hodinu bylo oceněno jednak odborníky z řad pracovníků
muzea a také velkým potleskem více než 300 členného publika.
Za MPS Dolněmčané, Ing.Martin Matuš

Mužský pěvecký sbor
Dolněmčné
V pátek 29.dubna 2016 uspořádal MPS Dolněmčané již
sedmý ročník Předhodového zpívání. Před zaplněným sálem
kulturního domu letos vystoupily ve dvou částech kromě nás
Dolněmčanů sbory z Hroznové Lhoty, Korytné, Kudlovic
a Lanžhota. Sbory jsou zvány z různých národopisných
oblastí Slovácka záměrně proto, abychom divákům nabídli co
nejširší paletu zpěváckých stylů a různorodost krojů a zároveň,
aby diváci mohli porovnávat tyto rozdílné styly mužského
sborového zpěvu. To se daří, protože každé vystoupení
jednotlivých sborů je z řad diváků odměňováno bouřlivým
potleskem. Rovněž je tradicí že MPS Dolněmčané zařazuje
na tuto akci vždy nějakou novou píseň. Letos se představil
dokonce třemi novými písněmi, které se doufám alespoň podle
ohlasů líbily. Odměnou pro nás, kromě reakcí diváku, jsou nám
rovněž pozvánky od účinkujících sboru na jejich akce. Touto
cestou máme možnost porovnávat jednak úrovně různých akcí
po celém Slovácku, ale také i pozornost a reakce obecenstva, což
je pro nás velkým přínosem a impulsem pro to, jak a co změnit
nebo vylepšit na pořádání Předhodového zpívání v Dolním
Němčí. Celou akci tradičně doprovázela cimbálová muzika
Strýci ze Strání, za což jim díky. Rovněž bych chtěl touto cestou
jménem MPS Dolněmčané ještě jednou poděkovat ŽPS Tetičky
Dolněmčanský zpravodaj

autor Alois Michalec

autor Muzeum J.A.K.
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ZŠ a ZUŠ
Vážení rodiče a přátelé školy,
24 dní a 6 hod, to je přesný čas, který nám zbývá do konce
školního roku v době, kdy píši tento úvodník. Červen je také
doba, kdy finišují práce na přípravě organizace nového školního
roku, žáci si „vylepšují“ svoje průměry známek, začíná se jezdit
na výlety, deváťáci se připravují na obhajoby absolventských
prací. Stejně jako v minulých letech chystáme atletickou
olympiádu, triatlonovou soutěž Železný žák, mezitřídní turnaj
v kopané i Den mimořádných událostí. Přesný datum těchto
tradičních akcí bude uveden na www.zsdolninemci.cz. Přijďte
povzbuzovat, rádi vás uvidíme.
Být žákem devátého ročníku znamená také rozhodování
o své budoucnosti. 29 našich deváťáků bylo úspěšných
v přijímacích zkouškách hned v prvním kole. Na gymnázia
a střední školy s maturitou bylo přijato 21 žáků, na tříleté
učební obory 8 žáků. Předkládám přehled volených studijních
a učebních oborů. Gymnázia 5, průmyslová škola 5, veterinární
1, SOŠ 1, obchodní akademie 2, sociální činnost 2, hotelová
škola 4, letecká 1. Kuchař-číšník 1, ošetřovatel 1, obráběč kovů
3, instalatér 2, elektrikář 1.

Díky moudrému rozhodnutí zastupitelů obce prázdniny
využijeme ke generální rekonstrukci umýváren a záchodů
v hlavním pavilonu.
Závěrem chci poděkovat všem, kteří se podíleli na nezbytném
zajištění provozu školy, zřizovateli, školské radě, sdružení
rodičů i sponzorům, bez jejichž nezištné pomoci bychom stěží
mohli nabízet nadstandardní podmínky žákům v průběhu
školního roku 2015/2016.
Přeji všem prožití dovolené a prázdnin podle svého přání
a v novém školním roce na shledanou.
Mgr. Milan Kvasnička, ředitel

. Memoriál Jindry Martiše

20. března by se dožil 64 let náš slavný rodák – horolezec
světové úrovně, mistr sportu Jindra Martiš. Jeho výročí
jsme oslavili dlouhodobou soutěží ve šplhu. Formou štafety
překonávala družstva chlapců i děvčat jednotlivých ročníků
čtyřmetrovou tyč. Všichni účastníci podávali maximální
výkony, hlavním účelem však bylo připomenout Jindrovu
památku. V jednotlivých třídách od páté po devátou byli
nejrychlejší tito žáci: 5. třída Ladislav Janča 5,1 s, Anna
Tomancová 4,8 s, 6. třída Jan Hrabal 6,6 s, Dominika Gregorová
5,0 s, 7. třída Jakub Hrošík a Filip Kolář 5,6 s, Iveta Valková 7,7
s, 8. třída David Podroužek 4,2 s, Romana Marečková 4,1 s, 9.
třída Tomáš Stojaspal a Marek Šimčík 3,2 s, Lucie Hiblerová
6,3 s.
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Jsou to všechno velmi dobré výkony, mrzí nás ale, že je
na škole řada žáků, kteří šplh nezvládnou. Věřme, že příští rok
se do akce zapojí všichni naši žáci.
PaedDr. Dušan Dobeš

. Ukliďme Česko

Dne 15. 4. 2016 jsme se i my, žáci a učitelé ZŠ a ZUŠ Dolní
Němčí, připojili k celostátní akci Ukliďme Česko. Žáci část
dne věnovali výuce a pak se rozdělili na skupiny. Za hezkého
počasí, v pracovním oblečení a s pomůckami, které jsme si
přinesli nebo dostali od pracovníků obecního úřadu, jsme
začali uklízet. Pracovali jsme téměř na všech místech v obci.
Sbírali jsme odpadky, hrabali trávníky, zametali a pleli záhony.

Určitě i naší zásluhou je hezčí a „lehčí“ o více než 40
nasbíraných pytlů s odpadem okolí rybníku, restaurace,
nákupního střediska, dětského hřiště u požární zbrojnice, hájku,
prostory kolem garáží u školního hřiště, parku u hřbitova,
mateřské školy a jsou vyčištěny i břehy potoka Okluky. Tato
akce určitě přispěla k tomu, že si budeme více vážit a udržovat
čisté prostředí, ve kterém žijeme.
Součástí byla také již tradiční akce "Ekohrátky pro prváky".
Děti dostaly pracovní list, kde byla uvedena pravidla chování
v přírodě, která jsme si blíže vysvětlili. Dále jsme si přečetli
motivační pohádku. Pak jsme šli na školní dvůr, kde byla
připravena stanoviště s úkoly, které měly děti plnit. Čím více

Dolněmčanský zpravodaj

bodů získají, tím lépe se budou umět starat o přírodu. Za úkol
měli žáci poznávat rostliny, zvířata, stromy, keře, ptáky,
určovali, co do přírody patří či nepatří, poslepu poznávali různé
přírodniny a odpovídali na otázky. Po splnění všech úkolů
kreslili obrázky. Jednotlivá stanoviště prošly děti s nadšením.
Děkujeme za spolupráci panu místostarostovi Josefu
Tinkovi, ale i řeznictví Kadlček, které nám zajistilo občerstvení.
Mgr. Ľubica Ježková a Mgr. Blanka Spáčilová

. Exkurze do budoucnosti

Po dobrých zkušenostech z minulých let se naši páťáci
20. 4. v rámci předmětu informatika zúčastnili zábavného
výukového programu pořádaného Střední průmyslovou
školou a Obchodní akademií Uherský Brod. V Centru hi
tech pod názvem Technologie budoucnosti do výuky jsme se
mohli seznámit s robotickými stavebnicemi, termokamerou,
elektronickými stavebnicemi, robotem – humanoidem, čtením
QR kódů a 3D kinem.
Mgr. Milan Kvasnička

. Mc Donald´s Cup

Naše škola se přihlásila do letošního ročníku Mc Donald´s
Cup. Cílem je zapojit do sportu co nejvíce dětí a objevit případné
nové sportovní naděje. Proto každý, kdo si chtěl zkusit zahrát
fotbal, včetně dívek, měl možnost se do soutěže zapojit. V úterý
26. 4. a ve čtvrtek 28. 4. 2016 v Uherském Brodě na stadionu
Lapač proběhlo okrskové kolo fotbalového turnaje základních
škol. Všechny školy postavily týmy ve dvou kategoriích, které
hrály spolu ve třech skupinách. Hrací doba jednoho zápasu
byla 15 minut. Naši školu v úterý reprezentovalo družstvo
v kategorii B – starší žáci ze 4. a 5. třídy, kde už na ně čekali velice
těžcí soupeři. Přesto, že se hoši velice snažili, do okresního kola
se jim bohužel nepodařilo postoupit. Větší štěstí mělo družstvo
chlapců z kategorie A – mladší žáci z 3. – 4. třídy, které vyhrálo
celý turnaj a postoupilo do okresního kola, které proběhlo
ve středu 4. května na stadionu Miroslava Valenty v Uherském
Hradišti, na kterém hraje své zápasy fotbalový klub 1. FC
Dolněmčanský zpravodaj

Slovácko! I když se nám letos tolik nedařilo a nepostoupili jsme
do krajského kola, chceme poděkovat všem hráčům za vzornou
reprezentaci školy, jejich rodičům za podporu a rozhodčím
za pěkný průběh a hlavně panu trenéru Vlkovi za cenné rady
a výborné vedení všech zápasů. Hráči - kategorie starší: Pavel
Brencus 5. tř., Tobiáš Huspenina 5. tř., Ladislav Jakub Janča 5.
tř., Matěj Stojaspal 5. tř., Jakub Kučera 5. tř., Václav Němeček 4.
tř., Jakub Tinka 4. tř. Hráči - kategorie mladší: Patrik Marčík 4.
tř., Štěpán Fibichr 4. tř., Adam Fibichr 4. tř., Radim Kroča 4. tř.,
Tobias Vlk 4. tř., Denis Holzer 3. B, Matyáš Bobčík 3. A, Vojtěch
Mudrák 3. A.
Michaela Bachanová

. Projektový den – Karel IV.

V květnu jsme si všichni připomněli 700. výročí narození
Karla IV. Toto jubileum je vhodným okamžikem, abychom
se veřejně přihlásili k odkazu jednoho z nejvýznamnějších
panovníků nejen českých, ale i evropských dějin. Také naše
škola se připojila 9. května k oslavám tohoto významného
výročí projektovým dnem, do kterého se zapojili všichni žáci
naší školy. Příjezd krále s královskou družinou zahájil tento
slavnostní den, král pozdravil všechny účastníky a popřál
jim zdařilou práci v dílnách. Poté členové královské družiny
odvedli žáky do dílen, kde po celý den pracovali a zapojovali se
do aktivit, souvisejících s tímto výročím. V dílnách stavěli Karlův
most, hráli středověké hry, tvořili rodokmen Lucemburků,
nacvičovali si středověké písmo, poslouchali středověkou
hudbu při aktivitách, vyráběli obrovskou královskou korunu
a královský trůn, vařili středověká jídla, zpracovávali fiktivní
rozhovor s Karlem IV., komiksy a jednoduchou dramatizaci,
tvořili mapy míst spojených s Karlem IV., odlévali sádrové
odlitky a stavěli z nich středověké památky, vytvořili časovou
osu událostí života Karla IV. a reportáž z dění v dílně. Své práce
a výrobky žáci prezentovali v prostorách školy, kde vznikla
velmi zajímavá výstava k tomuto významnému výročí.
Mgr. Jana Stojaspalová a Mgr. Jarmila Hrobařová
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. Bitva na Luckém poli

Že je nejen 700 let od narození Karla IV., ale také 900 let
od bitvy na Luckém poli mezi uherským králem Štěpánem II.
a českým králem Vladislavem si žáci připomněli v hodinách
dějepisu. I když jsou mezi historiky dohady o tom, kde vlastně
„Lucké pole“ bylo, existují hypotézy poukazující na místo mezi
obcemi Dolní Němčí a Slavkov. Tato lokalita byla zanesena
i do turistických map. Stačí pár kliknutí a počítač nás upozorní
na místo, kde se před devíti stoletími setkali panovníci, jejichž
dobré úmysly nakonec vyústily v krvavou bitvu, kdy posily
moravských knížat na poslední chvíli zvrátily výsledek boje
ve prospěch českých knížat a uherští bojovníci byli poraženi
a zahnáni až k Váhu.
Mgr. Jana Stojaspalová

úsměv od svých blízkých byl pro ně největší odměnou. Na závěr
tohoto hezkého odpoledne děti popřály svým maminkám
s kytičkou ke Dni matek.
Děkujeme všem za příjemné odpoledne.
Mgr. Jana Pacholová

. Piškvorky ve IV. třídě

. Atletický čtyřboj

Dne 17. května v 8 hodin ráno nastoupilo naše čtyřčlenné
družstvo starších chlapců (Ondřej Kučera, Hynek Rusman,
Tomáš Stojaspal a Marek Šimčík) na uherskobrodský stadion
Lapač, aby svými výkony v atletických disciplínách: běh 60 m,
vrh koulí, skok do dálky i do výšky a také vytrvalostní běh
(1500 m) nasbíralo maximum bodů a dosáhlo tak nejlepšího
umístění. V silné konkurenci dalších základních škol se
chlapcům podařilo získat pěkné 3. místo a přivezli do školy
krásný pohár a diplom. Příjemné sportovní dopoledne proběhlo
v duchu fair play v přátelské atmosféře a bez zdravotních
komplikací. Chlapcům gratulujeme a přejeme hodně dalších
sportovních úspěchů.
Michaela Bachanová

V úterý 31. 5. 2016 se sešli příznivci hry PIŠKVORKY, aby
poměřili své síly. Za podpory svých rodičů a sourozenců se
utkalo v prvním kole 10 párů hráčů. V pěti hrách se rozhodlo
o postupujícím do dalšího kola. Systémem pavouka jsme se
dostali až k trojici nejúspěšnějších hráček. A jak to celé dopadlo?
1. místo: Johanka Šídlová, 2. místo: Kačenka Mikulková, 3.
místo: Kristýnka Mitáčková.
Děkuji všem rodičům a dětem za příjemně strávené
odpoledne.
Mgr. Ludmila Beníčková

. Školní družina

. Odpoledne s rodiči ve III. B

Ve středu 25. května přišli do naší třídy na pozvání svých
dětí rodiče i prarodiče. Před zaplněnou třídou děti zazpívaly
písničky, zahrály na hudební nástroje a povedly se jim i dvě
divadelní pohádky, které nacvičily v dramatickém kroužku.
Za program, který si děti připravily, sklidily velký potlesk, milý
12

Tak už bude vysvědčení, zase začnou prázdniny, pořád
jenom skotačení a celé dny bez dřiny.
„Hurá! Už jen necelý měsíc a máme prázdniny!“ To jsou
poslední dobou častá slova našich dětí, které nám připomínají,
že čas neúprosně letí a že se za chvíli na dva měsíce rozloučíme.
Přitom bychom toho ještě tolik chtěli stihnout!
V první řadě máme pro děti s jejich rodiči naplánováno
společné plavání a saunování, chtěli bychom také vyrazit
na krátký výlet tady v okolí. Pro děti je ale bezkonkurenčně
nejočekávanější noc ve školní družině, která je spojena
s večerním plaváním, vyhodnocením celoročních aktivit
dětí, stezka odvahy, povídání při svíčkách, pyžamková párty
a mnoho her a soutěží. Doufáme, že se nám vše vydaří
ke spokojenosti nás všech a na tento školní rok nám zůstanou
samé hezké vzpomínky.
Na závěr patří poděkování všem rodičům, prarodičům,
sponzorům, dárcům za jejich toleranci, pochopení a pomoc.
Dolněmčanský zpravodaj

Přejeme Vám všem krásnou dovolenou a dětem příjemně
prožité prázdniny.
vychovatelky školní družiny

Z činnosti ZUŠ
Začneme nejprve výtvarným oborem:
V úterý 22. března 2016 se v pozdním odpoledni sešly
v naší škole děti, navštěvující výtvarný obor ZUŠ v Dolním
Němčí a Horním Němčí, vybaveny spacáky, svačinou a dobrou
náladou. Celkem se zážitkové výtvarky zúčastnilo 31 dětí
ve věku od první do osmé třídy. Po krátkém seznámení,
za pomoci her v učebně etiky, jsme se přesunuli do učebny
výtvarné výchovy. Děti se samy rozdělily do šesti pracovních
skupinek. Tři pracovaly v nové a tři ve staré učebně výtvarné
výchovy. První výtvarná činnost byla kreslení do moučného
podkladu. Na černý papír si výtvarníci nasypali mouku a do té
kreslili obrazy na téma jaro. Při druhé výtvarné činnosti si
měly děti vyzkoušet míchání temperových barev a nanášení
barev pomocí štětce, stěrky, houby, hřebenu a rukou. Poté
si vytvořily z rukou obrazec a barevně jej zakomponovaly
do obrazu. U obou činností zažily spoustu legrace. Po uklizení
učeben a posilnění svačinou z domova se mladší děti přesunuly
do učebny Pohoda, kde jsme si zahráli hry na postřeh, paměť
a představivost. Starší děvčata se přestrojila do strašidelných
pohádkových bytostí a přestrojení doplnila malbou na obličej
i tělo. Hřeb večera - stezka odvahy po chodbách školy, mohla
začít. Některé děti překonaly strach a šly samy. Kdo se bál, šel
ve dvojicích a ti nejmenší stezku absolvovali za doprovodu
paní učitelky. Po skončení následovalo velké focení se strašidly.
Po ulehnutí do spacáků a večerce se ještě dlouho ozývalo
štěbetání a vyprávění dojmů, ale nakonec jsme se přece jenom
trochu vyspali. Ráno, zasyceni čerstvým pečivem z bufetu
Mňamka a vlastnoručně uvařeným čajem se rozešly děti
do svých tříd. Žáci z Horního Němčí, byli omluveni z prvních
dvou hodin a odjeli autobusem do své školy během dopoledne.
Akce se dětem velmi líbila a určitě ji budeme opakovat.

Dolněmčanský zpravodaj

V březnu a dubnu vytvářela děvčata 8. třídy navštěvující
výtvarný obor ZUŠ loutky - marionety. Tyto loutky byly
vystaveny ve Zlíně při dětském filmovém festivalu. Celkem jsme
vytvářely 3 marionety a bylo na děvčatech, co která marioneta
bude představovat. Hlava marionety je z kašírovaného papíru
(papír namáčený do lepidla a tvarovaný). Tělo se skládá
z jednotlivých dílů, které jsou spojeny drátěným kloubem
a jsou také z papíru. Končetiny jsou vymodelovány z keramiky.
Oblečení je z látek, které jsme šily a také jsme používaly
k připevnění rychlého spojení - tavnou pistolí.

V měsíci březnu se žáci zapojili do výtvarné soutěže
vyhlášené MŠ a ZŠ Ostrožská Lhota na téma Eko-svět. Toto téma
nejdříve paní učitelka Růžičková dětem vysvětlila a následně si
všichni povídali o tom, jaké náměty mohou ztvárnit. Děti měly
možnost si vybrat, jestli budou kreslit, malovat nebo vytvářet
něco prostorového. Do soutěže se zapojil výtvarný obor ZUŠ,
ale také jsme toto téma zpracovávali v hodinách výtvarné
výchovy.
Výsledková listina: I. kategorie – plošné práce: 3. místo
– Anna Kadlčková, II. kategorie – plošné práce: 1. místo –
Veronika Uhrová, II. kategorie – prostorové práce: 2. místo
– Marie Stojapalová, III. kategorie – plošné práce: 1. místo –
Kateřina Krhovská, 3. místo – Dominika Mančíková.
A co je nového v ostatních oborech ZUŠ? Ve středu 13.
dubna 2016 se v 17.00 hodin uskutečnil v hudebním sále ZUŠ
již tradiční Jarní koncert žáků hudebního oboru. Představili
se žáci p. uč. Hrobařové, Kolajové, Dufkové, Gajdůškové,
Miklášové a také p. uč. Frýborta, Haise a Daníčka. V programu
jsme si mohli vyslechnout na klávesy Adélku Sokolovou
a Natálii Fibichrovou; na klavír Justýnku Novákovou, Kristýnu
Švardalovou, Marii Stojaspalovou a Ladislava Kolaju; na kytaru
zahráli Lucie Mikulková a Ladislav Hladík; zobcovou flétnu
nechala rozeznít opět Lucie Mikulková; hru na housle předvedla
Iveta Križanová a sólově zazpívalo hned 5 děvčat, a to Kamilka
Zderčíková, Alžbětka Tomancová, Veronika Martišová, Johana
13

Šídlová a Sabina Šumšalová. Během koncertu jsme vyslechli
krátké i rozsáhlejší instruktivní skladbičky a pěkné písně, které
měly mnohdy i jarní tématiku. Na klavír děti doprovodily p. uč.
Hrobařová a Kolajová a v kytarovém duu se rovněž představil
p. uč. Lukáš Frýbort. Strávili jsme příjemné pozdní odpoledne,
naplněné dětskými hudebními výkony, které zahřály stejně tak,
jako slunce, které v ten den tak pěkně svítilo.

V pondělí 18. dubna 2016 se uskutečnil v 9.45 hodin
Výchovný koncert žáků ZUŠ pro děti z předškolního oddělení
MŠ z Dolního Němčí. Představilo se celkem 10 dětí na různé
hudební nástroje, a to: Iveta Križanová (housle), Veronika
Petrana Uhlířová (klavír), Marie Stojaspalová (klavír), Kamila
Zderčíková (zpěv), Adéla Sokolová (EKN), Kateřina Kočí
(EKN), Iveta Valková (kytara), Lucie Mikulková (kytara),
Richard Halík (flétna) a Lucie Mikulková (flétna). Na trubku
zahrál dětem p. uč. Antonín Daníček a na klavír děti doprovodily
p. uč. Klára Kolajová a Jarmila Hrobařová. Všechny děti z MŠ
byly velmi šikovné a hodné, poznaly spoustu hudebních
hádanek a písniček a načerpaly nové znalosti ze světa hudby.
Na závěr jsme se všichni společně vyfotili na památku a děti si
prohlédly hudební nástroje zblízka a trochu si „zamuzicírovaly“.
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Duben proběhl také ve znamení soutěže v hudební nauce.
Všichni žáci, kteří navštěvují výuku hudební nauky se zapojili
do II. ročníku této vědomostní soutěže, kterou organizačně
vedla p. uč. Aneta Gajdůšková. Vyhlášení výsledků této soutěže
proběhlo následně na květnové dopolední Akademii, kde Ti
nejlepší žáci ze ZUŠ v Dolním Němčí obdrželi za své vědomosti
drobné ceny. V pondělí 23. května 2016 se uskutečnil průzkum
hudebnosti dětí MŠ Dolní Němčí. Předškoláci byli prozkoušení
z rytmického cítění, zpěvu, sluchu. Mnohým byla doporučena
přípravná hudební výchova, kde mohou své schopnosti nadále
rozvíjet a do budoucna se připravovat na hru na nástroj.
Průzkum hudebnosti připravily v MŠ p. uč. Jarmila Hrobařová
a Klára Kolajová.
Velmi důležitou událostí v životě naší ZUŠ je jarní Akademie,
která se tentokrát konala ve středu 18. května 2016 a opět
se představily všechny obory naší ZUŠ. Vystoupení v 9.45
hodin bylo pro žáky ZŠ a ZUŠ Dolní Němčí a jejich vyučující.
Odpolední vystoupení bylo pro rodiče a veřejnost v 16 hodin.
Při obou vystoupeních byla pohodová atmosféra, výborné
výkony žáků, které byly oceněny potleskem obecenstva.
Vystoupili žáci hudebního oboru (komorní soubor, klavír,
elektrické klávesy, kytara, flétna, zpěv), tanečního oboru
(vedení p. uč. Klára Tvrdoňová – choreografie Motýlí dotek,
Duha je barevná stuha a Koloběh) a literárně-dramatického
oboru (vedení p. uč. Klára Tvrdoňová – scény Karlík a továrna
na čokoládu a Madagaskar). Novinkou této Akademie bylo
propojení tanečního a dramatického oboru v projektu Karlík
a továrna na čokoládu, kde se divadlo střídalo s tancem malých
„Umpalumpů“, což byli nejmladší žáci tanečního oboru.
V tomto příběhu se v hlavní roli představila Iveta Valková,
která tímto úspěšně absolvovala I. stupeň studia literárnědramatického oboru.
Závěr dopolední Akademie patřil hudebnímu překvapení,
které připravili žáci 9. třídy. Vystoupili s nacvičenými
písničkami, ve kterých si zavzpomínali na uplynulé školní roky,
zazpívali si i společně se svou třídní učitelkou P. Bobčíkovou
a zahájili tak pomalé loučení se základní školou. Výzdobu
zajistil náš výtvarný obor pod vedením p.uč. Aleny Růžičkové.
Z hudebního oboru připravovali žáky tito vyučující:
Antonín Daníček (flétna), Lenka Bednářová (EKN), Klára
Kolajová (klavír), Hana Miklášová (komorní soubor), Jarmila
Hrobařová (klavírní korepetice), Marie Dufková (kytara)
a Aneta Gajdůšková (zpěv). V neděli 15. května předvedli žáci
tanečního oboru na pobočce ve Strání, kde vyučuje p. uč. Klára
Tvrdoňová, velmi pěkné taneční pásmo na Akademii věnované
všem maminkám.
Dolněmčanský zpravodaj

vstupu se představila Adélka Sokolová s dvěma skladbičkami
na elektronické klávesy: J. S Bach - Menuet a F. Černoch - Balada
a také Petra Tinková z pobočky ve Strání, která zahrála rovněž
na elektronické klávesy skladby: F. Horký – Na dobrou noc a A.
Bentien – Fascination. Závěr vernisáže patřil Ivetce Križanové,
která zahrála na housle Romanci od L. Josefa. Všichni jsme
odcházeli z výstavy s krásnými pocity a s pohlazením na duši.
Poslední květnový týden jsme nabídli rodičům a široké
veřejnosti akci Otevřené dveře do ZUŠ – bylo možné kdykoliv
přijít do výuky dětí a shlédnout přímou výuku. Červen jsme
zahájili zápisem do všech oborů ZUŠ – tento zápis probíhal
každý den v odpoledních hodinách. Ve středu 15. června se
uskuteční Absolventský a závěrečný koncert žáků hudebního
oboru v 17.00 hodin v sále ZUŠ. Druhý červnový týden bude
patřit postupovým zkouškám žáků hudebního oboru a druhá
polovina měsíce proběhne ve znamení příprav na ukončení
školního roku.
Prožili jsme další školní rok naplněný radostí z umělecké
práce a těšíme se na nové společné zážitky.
Mgr. Klára Kolajová a kolektiv ZUŠ

Střípky z mateřské školy…

Dne 27. května se uskutečnilo v 17.00 hodin krásné setkání
s malíři, kteří malují nohama a ústy v turistickém centru
na Velehradě. Tohoto setkání se zúčastnily také žákyně
hudebního oboru ZUŠ Dolní Němčí, které zde předvedly
krátký hudební program. V úvodu zahrála Sabina Šumšalová
od A. Vivaldiho skladbu Largo na zobcovou flétnu. V dalším

Dolněmčanský zpravodaj

Jaro a s ním blížící se začátek léta máme v naší mateřské
škole spojené se spoustou nejrůznějších, zajímavých akcí.
Přicházející jaro jsme věnovali ochraně naší přírody. Zapojili
jsme se do akce "Uklízíme Česko", kdy děti společně s paní
učitelkami uklízely zahradu a okolí mateřské školy.
Den Země jsme již tradičně oslavili návštěvou areálu
firmy Kovosteel ve Starém Městě. Děti se těšily na "železnou
zoologickou zahradu" vytvořenou z kovového odpadu, kde si
mohly prohlédnout zvířata pravěká i současná. Pro děti byla
připravena bohatá nabídka soutěží a různých her zaměřených
na ochranu přírody.
V měsíci květnu jsme oslavili Den matek. Děti si s pomocí
paní učitelek připravily pro své maminky dárečky, přáníčka
a také vystoupení plné písniček, tanečků a básniček. V tomto
měsíci jsme také jeli do Domu kultury v Uherském Hradišti,
kde jsme zhlédli vystoupení kouzelníků pod názvem "Magic
show".
Toužebně očekávaný výlet letos směřoval na Ranč Všemina.
Děti se poutavou formou seznámily se životem amerických
indiánů a dozvěděly se spoustu informací o zvířátkách
chovaných na ranči. Nejvíce ale všechny zaujali koně. Děti
měly možnost se na koníkovi povozit, což se jim velmi líbilo.
Na závěr "indián" předvedl westernové ježdění a seznámil nás
s technikami, jak koně ovládat při jízdě a různých drezurách.
Všichni jsme byli poslušností koníků nadšeni.
A co nás ještě čeká do konce školního roku? V měsíci
červnu se uskuteční oslava Dne dětí na zahradě mateřské školy
spojená s opékáním špekáčků, které nám tradičně věnuje firma
Řeznictví Antonín Kadlček, za což jim tímto velmi děkujeme.
Svou zdatnost a sportovního ducha si děti ověří na sportovní
olympiádě na multifunkčním hřišti Základní školy Dolní
Němčí.
V pátek 10. června od 9.00 hodin se uskuteční na hřišti TJ
Dolní Němčí již pátý ročník fotbalového turnaje "Školka Cup",
kterého se zúčastní šest mateřských škol. Tímto Vás srdečně
zveme na tuto sportovní akci, přijďte povzbudit naše malé
fotbalisty.
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Koncem měsíce června nás čeká slavnostní rozloučení
s našimi předškoláky v obřadní místnosti OÚ Dolního Němčí
za přítomnosti pana starosty, třídních učitelek a rodičů dětí.
V tento den se v dopoledních hodinách uskuteční na zahradě
MŠ slavnostní pasování předškoláků na budoucí školáky.

Knihovna

Školní rok 2015/2016 se dostal do svého závěru. Děkujeme
touto cestou rodičům a sponzorům za spolupráci a přejeme
všem prázdniny plné sluníčka a pohody.
Za kolektiv MŠ Dana Talská.

V rámci projektu Knížka pro prvňáčka se dne 8. 6. 2016
uskutečnilo pasování dětí prvních tříd na čtenáře.Poprvé
knihovnu navštívily společně se svými učitelkami, paní
učitelkou Blankou Spáčilovou a paní učitelkou Marcelou
Horkou, v březnu, kde je knihovnice paní Marie Milošová
seznámila s chodem knihovny a taky jim na závěr přečetla
z knihy Lichožrouti, která je moc zaujala. V dubnu jsme
návštěvu dětem vrátily v jejich třídách a ony nám na oplátku
předvedly, jak se naučily číst. Což nás přesvědčilo, že mohou
být pozvány na pasování na čtenáře.
Pasování u nás provádí Písmenková královna, která
se zjevuje pouze jednou za rok a právě k této příležitosti.
Děti si společně královnu vyčarovaly správným zaříkadlem
a poté složily čtenářský slib, který podepsaly hned po pasování.
Byla jim věnována knížka Knihožrouti, záložka se slibem
a pasovací listina. Po malém občerstvení a zhlédnutí pohádky
jsme se rozloučily a popřály si krásně prožité prázdniny a hlavně
si slíbily, že se budeme v knihovně pravidelně potkávat.
V dubnu 2016 se uskutečnila změna v knihovně a na místo
paní Marie Milošové nastoupila paní Jana Daňková.
Jana Daňková, knihovnice
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Kosteláci

MVDr. Jan Vágner
Jistě jste v poslední době zaznamenali ve sdělovacích
prostředcích zvýšený zájem o likvidaci městských holubů.
Odchyt, lapání do sítí a dokonce i samotný odstřel. Nedávno
mi volala úřednice z odboru životního prostředí a žádala radu,
jak zamezit tomu, aby holubi nesedali na budovu místního
gymnázia. Problém jsem okamžitě viděl v tom, že vedle školy
je kostel, jehož věže a výklenky jsou pro ubytování holubů tím
pravým. Samozřejmě se ona dáma nezapomněla zeptat, zda
na této škole nesedají i moji svěřenci z mého holubníku, který
je vzdálen cca 5 km od školy. Reagoval jsem slovy, že o maturitu
moji holubi určitě nestojí. Z její otázky bylo ale zřejmé, že laická
veřejnost stále nevidí rozdíl mezi holuby z našich udržovaných
holubníků, kde pečlivě sledujeme jejich zdravotní stav a volně
žijícími holuby na městských budovách. Menší osvětu jsem si
samozřejmě neodpustil, ale jestli vše správně pochopila, nevím.
Že divocí holubi, pokud jich je velké hejno, znečišťují
střechy budov a ničí tak kulturní památky, to všichni víme. Ale
položme si otázku: „Do jaké míry jsou tito holubi zdrojem pro
člověka nebezpečných nákaz?“
Zdravotní stav městských holubů jsem za léta své praxe
ověřoval již mnohokrát. Jakékoliv zvíře, a to nejen holub,
může na člověka přenášet nákazu. Rovněž člověk může
přenést nemoc na zvíře, např. Tbc. Je ale nutné vědět, do jaké
míry a za jakých okolností je toto možné. Rozhodující jsou
klimatické podmínky. Dále bylo prokazatelně zjištěno, že pro
člověka je o mnoho nebezpečnější styk se srstnatými zvířaty,
např. s kočkami a psy ve vytápěných bytech. Riskantní je též
v bytech chov exotických ptáků. Nebezpečné pro člověka jsou
i roztoči, které se nacházení v kobercích, sedacích soupravách
atd. A nejsou o nic méně nebezpečné jako ti v holubníku.
Oproti holubům trpí větším počtem nemocí například
králíci a ovce. Střevními parazity mohou být zamořeny
děti nejčastěji od domácích zvířat – prasata. Ale největším
nebezpečím pro člověka jsou hlodavci, myši, potkami a krysy.
Tito znečišťují přímo potraviny, jsou hostiteli hmyzu (blechy),
který je přenašeč nejnebezpečnějších nákaz.
Holubi řadíme k nejstarším domestikovaným živočichům.
Byli vždy společníkem člověka. Vládci světa v Orientu či velcí
faraóni v Egyptě
se obklopovali tisícovými hejny holubů. V Indii se holub
stal posvátným ptákem. Zachování soužití člověka a zvířat
umožňuje přírodní zákon genetické odolnosti. Je ověřené,
že lidé, kteří systematicky přicházejí do styku se zvířaty,
např. krmiči, ošetřovatelé zvířat, zpočátku častěji onemocní.
Později se stávají odolnějšími, a to dokonce i vůči lidským
nemocem a epidemiím. Je to projev fyziologické odolnosti,
která se u některých nákaz stává dědičnou, a to hlavně přes
mléko matek. Postupně se tak stávají imunní i další generace.
Nebýt uvedeného biologického mechanizmu, už by lidstvo
v minulosti vymřelo na morové nákazy. Tento mechanizmus
tušili už vědci dávno před naším letopočtem, ale neznali jeho
podstatu. Pokrok nastal až po objevení mikroorganizmů
a po výrobě očkovacích látek. Ne náhodou se stala kráva a holub
posvátnými tvory. V dávnověku totiž lidé věřili, že bohové více
ochraňují ty lidi, kteří se starají o zvířata. Prokazatelně lidé,
žijící ve sterilnějším prostředí, po nákaze více umírali. Chyběla
jim totiž odolnost a imunita.
Dolněmčanský zpravodaj

V historii bylo mnoho důvodů, a to na celém světě, proč
je nutné zlikvidovat volně žijící městské holuby. Hlavním
důvodem je znečišťování a ničení historických památek. Avšak
- nekryté stavby napadají rostlinné organizmy (mechy, rzi
a plísně) a rozrušují je. Tak se rakovinotvorné, především černé
a šedé plísně, po vysušení dostávali do dýchacích orgánů lidí.
Vítr je roznáší široko-daleko. Zjistilo se, že holubí trus obsahuje
draslík. Ve větším množství působí negativně na rostliny
a pálí je. Zahrádkáři vědí, že přehnojení rostlin slepičím nebo
holubím trusem může zapříčinit vypálení nejen rostlinek
na záhonku, ale i velkých stromů. Účinek draslíku znásobuje
i sluneční záření. Tím se ukázalo, že holubí trus kamenné
stavby neničí, ale konzervuje.
Holub sezobe v městech i velké množství pečiva, které nalézá
na chodnících a s nimi vlastně zlikviduje i parazity. Pokud by
holub nezlikvidoval chlebové a jiné odpadky, hrozí přemnožení
hlodavců. Přesvědčili se o tom v Itálii. Myši, potkani a krysy
jsou nejobtížnějším a nejnebezpečnějším společníkem člověka.
Jsou hostiteli hmyzu, který přenáší virové a morové nákazy, ničí
výživu člověka a těžko se likvidují. Při ničení holubů jsme téměř
zlikvidovali i drobné obyvatelstvo sídlišť v podobě malých
ptáčků. Například vrabec je také nositelem velkého množství
nákaz. Přitom ani na jedinou z nich hromadně neuhyne.
Složitější je to už u stěhovavých ptáků, kteří k nám přinášejí
z jižních oblastí zárodky nemocí a hmyzu, jež jsou nosiči
nebezpečných virusových onemocnění. Ale např. vlaštovičky
nám slouží jako velká ochrana před dotěrným a nebezpečným
hmyzem.
Holub patří k ptákům, který má nejvíce nepřátel. Políčeno
na něho má spousta dravců, jak denních, tak i nočních (sova).
V městech a na okrajích sídlišť je likvidují predátoři, jakými
jsou např. kočka, kuna, tchoř nebo lasička. V poslední době
k nim přibil i člověk.
V zimě, hlavně při sněhových kalamitách, nemá městský
holub dost možností k sehnání potravy. Silnější mrazy a hlad
zničí všechny oslabené jedince. Prakticky potencionální
přenašeči nemocí uhynou.
Samozřejmě je nerozumné, když se v přírodě narušuje
rovnováha jednostranným přemnožením jakéhokoliv
rostlinstva nebo živočišstva. Ale je ještě horší, pokud nějaký
druh vyhyne, čehož jsme svědky u vzácného ptactva. Výjimkou
nejsou ani holubi divocí či holubi z měst. Dost na to, že je ničí
zima, hlad a hloupí lidé.

Město plné holubů
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Střelby

Holub patří k ptákům, který má nejvíce nepřátel. Políčeno
na něho má spousta dravců, jak denních, tak i nočních (sova).
Chovatelé poštovních holubů Dolní Němčí

Z ČINNOSTI - MS LANKA
DOLNÍ NĚMČÍ z.s.
Myslivci se v letošním roce angažují stejně jako v předchozích
letech. Po zimní (lovecké) sezóně nastává doba klidu a hájení
zvěře. Bylo dobré, že letošní zima nebyla nijak krutá, hlavně
po stránce péče o zvěř. Červen je měsíc myslivosti, je to doba,
kdy dochází k největšímu přírůstku mladé zvěře (kladení
mláďat) v přírodě, proto je dobré, a nejen od myslivců, chovat
se ukázněně a prosím Vás, pokud je to jenom trochu možné,
nedotýkejte se mláďat. Ono to sice láká, je to pěkné, že to našim
ratolestem dovolíme pohladit, ale bohužel pak nastává to, co
nikdo nechce, že matka takové mládě opustí, jakmile na něm
ucítí cizí pach. Letos jako již každý rok jsme uspořádali
malorážkové závody na naší střelnici v areálu myslivecké chaty
dne 14. 5. 2016. Celkovým vítězem se stal Zdeněk Kadlček,
na druhém místě se umístil Pavel Stojaspal a na třetím místě
Josef Tinka. Po střelbách proběhlo přátelské posezení na naší
chatě. Další větší akcí bude již tradiční Červencová noc, která
se uskuteční dne 16. 7. 2016 od 20.00 hod v areálu MS Lanka.
K tanci hraje jako vloni skupina Merlin z Hluku. V měsíci září,
a to 17. 9. 2016, máme naplánovaný závod v brokové střelbě
na střelnici ve Vlčnově. Je to závod o pohár starosty naší obce
a je otevřený pro nás a naše kamarády.
Josef Tinka - předseda MS
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Úklid starého mysliveckého zařízení.
Dolněmčanský zpravodaj

KOŠT VÍN 2016
Květen už neodmyslitelně patří u zahrádkářů pořádání
Koštu vín.
Nejprve sběr vzorků po celém regionu, následně velmi
organizačně náročná degustace. A pak už očekávaný košt.
Tady opět spoustu práce a starostí kolem. Výsledek však stojí
za to: 347 vzorků nejrůznějších odrůd vín, velmi dobré kvality.
Z toho 229 bílých, 93 červených a 25 rosé a klaret.
Oceněno bylo 14 šampionů vín a nejlepší kolekce vín
místních vinařů, tu získal Antonín Světinský (Nad kostelem).
S účastí asi 200 lidí, bohatým pohoštěním i za zpěvu
cimbálové muziky Rubáš, se akce vydařila.

Připravované akce:
2. 7. 2016
srpen 2016
24. 9. 2016

opékání v zahradě / dětský den
zájezd
aranžovací odpoledne pro ženy
Za zahrádkáře Alena Angelina Světinská

Dolněmčanský zpravodaj

ZHODNOCENÍ SEZÓNY
2015/2016 KST Dolní Němčí
Pravidelně Vás milí spoluobčané seznamuji v Obecním
zpravodaji s činností našeho oddílu stolního tenisu KST
Dolní Němčí, zejména o dosahovaných výsledcích a úspěších.
Naposledy tomu tak bylo v prosincovém zpravodaji, ve kterém
jsem hodnotil vystoupení našich mužstev po polovině
mistrovských soutěží. V dubnu letošního roku přitom
všechna mužstva ukončila i tu druhou soutěžní polovinu.
Soutěžní ročník 2015/2016 jsme dohráli se všemi 9 mužstvy
(7 v mužských kategoriích a 2 žákovská). Dovolte mi, abych Vás
krátce informoval, jak dopadla naše mužstva na konci tohoto
soutěžního ročníku.
Naše „A“ družstvu zahájilo druhou sezónu v divizní soutěži
s nálepkou jednoho z kandidátů na postup. Po první polovině
našemu mužstvu patřilo 3. místo, kdy v odvetných utkáních
si ještě o jednu příčku polepšilo. S bilancí 17 výher, 3 remíz
a 2 porážek za 76 bodů stejně jako v předcházející sezóně
skončilo na nepostupové 2. příčce za vítězným TJ DDM
Valašské Meziříčí. Byť naše mužstvo mělo kladnou bilanci
s vítězem TJ DDM Val. Meziříčí, když na jejich stolech
dokázalo uhrát remízu a domácích stolech je dokonce porazit
v poměru 10:5 (jednalo se o jejich jedinou porážku lídra
divizní soutěže), na postup to však nestačilo. Ukázalo se,
že domácí porážka od KST Zlín „B“ a zejména nečekaná
porážka na půdě TJ Kunovice „A“, byly těmi rozhodujícími.
Naše družstvo se spoléhalo na tradiční oporu, výborně hrajícího
Karla Orlovského, který se stal s 93,24 % úspěšností vyhraných
utkání nejlepším hráčem soutěže, a to s pouhými 5 porážkami.
Výbornou výkonnost prokázal při druhé mistrovské sezóně
v divizní soutěži i junior Miroslav Bičan s úspěšností 56,72 %.
Za „A“ mužstvo nastupovali dále Dušan Kubeš – 70,59 %
a Luděk Jančář – 43,90 %.
Ve stejné nejvyšší krajské soutěži Zlínského kraje nastupovali
rovněž hráči našeho „B“ družstva mužů, kteří jsou již tradičním
účastníkem divizní soutěže. V konečné tabulce zaujalo naše
mužstvo 7. příčku za 52 bodů (9 výher, 3 remízy, 10 porážek).
I přes letošní vyrovnanou divizní soutěž udrželo naše mužstvo
od seskupivších SK Slavičín a TJ Sokol Újezdec – Těšov 11
bodový odstup. Jako klíčový se ukázal dočasný návrat Pavla
Daňka, který vypomohl v 10 utkáním, ke kterým nastoupil
v období 11/2015 do 02/2016. Při jeho účasti v základu družstva
vybojovali naši hráči 8 výher a 2 remízy. Zejména se postarali
na domácích stolech o překvapivou výhru nad KST Zlín „B“,
po první polovině soutěže do té doby na prvním místě divizní
soutěže. Výborně se ujal i Jan Ježek, který v premiérovém
základu „B“ týmu v divizní soutěži podával vyrovnané výkony
a pomohl k celkovému umístění ve středu tabulky. Za „B“ tým
nastupovali zejména tito hráči: Pavel Daněk – 84,85 %, Jan
Sadílek – 63,27 %, Jan Ježek - 44,44 %. Martin Kučera – 41,54 %.
„C“ družstvo mužů ve druhé sezóně v Krajské soutěži I. třídy
si dalo za cíl udržet druhou nejvyšší krajskou soutěž Zlínského
kraje i pro příští sezónu. Po první polovině soutěže našim
hráčům sice patřila 10. příčka, tj. nesestupová příčka, tuto
však v konečné tabulce neudrželi. Skončili přitom na celkové
12. příčce za zisk 41 bodů (6 výher, 1 remíza, 15 proher)
znamenající sestup do Krajské soutěže II. třídy. K záchraně
nepomohla zkušenost našich hráčů z krajských soutěží, byli
však v průběhu sezóny oslabováni o zraněného Jiřího Borýska,
tak museli a zaskakovali jako náhradníci pro „A“ a „B“ mužstvo
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v divizní soutěži. K záchraně scházelo pouhých 8 bodů, což
v konečné matematice dělalo 2 vítězná utkání. Pozitivním
faktem záskoku hráčů v divizní soutěži byl ten, že v průběhu
sezóny dostával příležitost nadějný žák Ondra Kučera, který
v premiérové sezóně v druhé nejvyšší krajské soutěži Zlínského
kraje tuto zakončil s výbornou bilancí s úspěšností 45,71 %.
Dalšími hráči, kteří nastupovali za náš „C“ tým byli Zdeněk
Fibichr – 62,96 %, Miroslav Bartoš – 43,55 %, Milan Ježek –
35,82 %, Jakub Matějíček – 38,10 %, Jiří Borýsek – 33,33 %.
To, co se nepovedlo našemu „A“ mužstvo, se podařilo
našemu „D“ družstvo mužů hrající nejvyšší regionální soutěž
– Regionální přebor 1 tř., které po několikaletém čekání
na vytoužený postup naplnilo postupové ambice a zaslouženě se
stalo prestižním REGIONÁLNÍM PŘEBORNÍKEM. 1. příčku
si naši hráči zasloužili za zisk 80 bodů (19 výher, 1 remíza,
2 porážky). Mužstvu pod vedením Jana Saláta v důležitých
utkáních vypomohl i zkušený Zdeněk Fibichr (86,96 %),
který tak přispěl k vyrovnaným výkonům mužstva v průběhu
celé sezóny, ve které si naši hráči pohlídali postup. Například
s celkově druhým týmem TJ Bystřice p. Lopeníkem „A“ měli
jednoznačně kladnou bilanci vzájemných utkání, ve kterých
s přehledem zvítězili. O historický postup našeho družstva
se postarali mimo zmíněného Z. Fibichra, zejména Ondřej
Kučera – 85,14 %, Jan Salát – 79,52 %, Vít Ježek – 74,67 % a Josef
Kolísek – 59,70 %.
V regionálních soutěžích tradičně reprezentovali náš oddíl
další 3 družstva. Dalším mužstvem hrajícím nejvyšší regionální
soutěž je naše „E“ družstvo mužů, které v premiérové sezóně
po postupu z minulého roku obsadili pěknou 7. příčku (50
bodů, 8 výher, 4 remízy, 10 proher) a v nadcházející sezóně
po postupu našeho „D“ mužstva budou v této nejvyšší
regionální soutěži jedinými zástupci našeho oddílu. Za „E“
mužstvo nastupovali tito hráči: Tomáš Čaník – 84,85 %,
Miroslav Ježek – 53,01 %, Dominik Pitner – 43,06 %, Antonín
Uher – 33,82 %, Jaroslav Uher – 15,69 %. „F“ družstvo mužů
v Regionálním přeboru 3. třídy, ve kterém dostávají příležitost
nejenom naši junioři, ale i naši žáci. Toto mužstvo doplatilo
nejvíce na skutečnost, že naše „D“ a „E“ mužstvo hrálo v jedné
regionální soutěži, kde museli právě zaskakovat i hráči tohoto
družstva a nemohli odehrát mistrovskou soutěž v kompletní
sestavě. Celkové 3 výhry k lepšímu než 12. místu, znamenající
sestup do Regionálního přeboru 4. třídy, nestačilo. Mužstvu dle
potřeby vypomáhal i hrající trenér a zároveň předseda oddílu
pan Jaroslav Uher (80 %), dalšími hráči byli Josef Kolísek –
86,84 %, Adam Ďubašík – 39,29 %, Tomáš Babušík – 18,75 %,
dále zaskakovali naši žáci.
Úspěšně zakončili sezónu i naši žáci, kteří opětovně
nezklamali v regionální soutěži žáků, jenž se v uplynulém
ročníku hrála ve 4 stupňovém modelu. Starší žáci („A“ družstvo)
ve složení Ondřej Kučera, Přemysl Bobčík, Adrian Uher, Matyáš
Bobčík suverénním způsobem obhájili titul regionálního
přeborníka žáků 1. třídy. V průběhu čtyřstupňového modelu
soutěže pouze v její druhé části ztratili body za 2 remízy, jinak
bez zaváhání ovládli tuto soutěž. Z pohledu družstva žáků
„A“ se jedná o 3 titul v řadě. Naši mladší žáci („B“ družstvo –
Matyáš Bobčík, Tomáš Hibler, Martin Baroň, Václav Němeček,
Jiří Kolář) po první části soutěže zvítězili ve sk. 2 a druhou část
4-stupňové soutěži si zahráli společně s našim „A“ mužstvem
žáků. Zde získávali cenné zkušenosti, když nakonec obsadili
ve druhé skupině pěkné páté místo. Z celkového počtu 20
žákovských mužstev v této soutěži hrají naši žáci stále prim
a diktují tempo celé soutěže, což je dobrou vizitkou práce
s mládeží našeho oddílu zejména pod vedením Jaroslava Uhra.
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Vítězové Regionálního přeboru žáků 1. třídy – zprava: Ondřej
Kučera, Andrian Uher, Přemysl Bobčík, Matyáš Bobčík a trenér
Jaroslav Uher.
Jako nikdy v předcházejících letech se v letošním roce ukázal
nejvýrazněji fakt, že hráči z nižších soutěží museli zaskakovat
jako náhradníci ve vyšších soutěžích. Ukázalo se, že ukončení
činnosti, pracovní pobyty našich hráčů v zahraničí, mají
za následek oslabení celého oddílu, s čímž si oddíl musí chtíc,
nechtíc poradit. Víceméně se to podařilo, byť při sestupech
našeho „C“ mužstva a „F“ mužstva, lze hodnotit uplynulou
sezónu pozitivně. Naše družstvo mužů „D“ zaslouženě odvezlo
titul nejlepšího mužstva z regionálních soutěží, starší žáci „A“
opětovně opanovali regionální přebor žáků a dokazují své
dominantní postavení našich žáků v regionu.
Vzhledem k tomu, že regionální svaz – Stolní tenis Uherské
Hradiště (zkr. STUH) předává poháry až po skončení sezóny
v rámci výroční schůze STUH, přikládám fota dvou pohárů
za prvenství našich mužstev ve svých soutěží, které rozšíří
již nemalou sbírky našeho oddílu. Po rekonstrukci prostor
pro úschovu stolnětenisového vybavení mezi velkou a malou
tělocvičnou v naší ZŠ bude původní kabinet přizpůsoben tak,
aby se nejenom tyto dva poháry, ale i doposud získané poháry,
mohli vyjímat právě v klubovně našeho oddílu.

Vítězné poháry KST Dolní Němčí ze soutěžního ročníku
2015/2016
Z činnosti našeho oddílu stojí dále za zmínku změna právní
subjektivity z důvodu nového občanského zákoníku. Stejně
jako u ostatních sportovních oddílů došlo v průběhu uplynulé
sezóny ke změně (právní subjektivity) ze sportovního oddílu
(neziskové organizace evidované pod MV ČR) na spolek
evidovaný pod Spolkovým rejstříkem Krajského soudu v Brně.
Dolněmčanský zpravodaj

Současný přesný název našeho oddílu zní Klub stolního tenisu
Dolní Němčí, z.s., se sídlem Školní 606, 687 62 Dolní Němčí, tj.
na adrese ZŠ a ZUŠ Dolní Němčí. Nadále oddíl užívá zkratku
KST Dolní Němčí.
Cílem pro nadcházející sezónu 2016/2017 je návrat našeho
„A“ mužstva do 3. ligy, postavení žákovských mužstev,
postup „C“ mužstva nazpět do Krajské soutěže 1. tř. a opět
vzorná reprezentace naší obce v celém kraji. Mimo zmíněnou
rekonstrukci úložných prostor bude naší snahou před novou
sezónou pořízení 4 nových stolů na stolní tenis.
Oddíl KST Dolní Němčí děkuje Obci Dolní Němčí
a společnosti KASKO, spol. s r.o. za poskytnutí finančních
dotací pro uplynulou i budoucí činnost oddílu stolního tenisu
v naší obci. Zároveň děkujeme všem příznivcům stolního
tenisu za projevenou podporu.
za KST Dolní Němčí Dušan Kubeš

protože když se spolu modlíme tak nás to spojuje. A když si
uvědomíme, že zrovna teď v této chvíli se za moje dítě modlí
tolik maminek, jak velká je síla modlitby a děje se nekonečně
mnoho zázraků. Bůh vidí do našeho srdce a je důležité, aby
byla v našem srdci láska k Bohu, přes všechny naše problémy.
Měly bychom si však uvědomit, že dítě je Boží dar, který nám
byl svěřen do naší péče. A my si myslíme, že máme veškerou
zodpovědnost za vše, co se týká našich dětí. Zodpovědnost
opravdu máme, zvláště když jde o malé děti. Ale pokud jde
o ty starší? Určitě od nich slyšíte, jak jsme staromódní, jak je
už dnes všechno jinak. Přestávají nám naslouchat, poslouchat,
když se snažíme něco vysvětlit. Jaká je tedy naše zodpovědnost
v této situaci? Modlitba, modlitba, láska a třeba i půst. Milovat
bezpodmínečnou láskou všechny děti, malé, starší i ty větší
i dospělé. Některé věci je třeba nechat a odevzdávat je Bohu.
Je jednoduché chválit Pána, když se vše daří, ale když se nedaří
o to víc se přinutit a bolest odevzdat. Nedělat si starosti jestli
mám udělat to či ono. Tady jde především o úplné odevzdání
jich do rukou Božích. Odevzdání je vrcholným okamžikem
modliteb matek. Je to nejcennější modlitba. Zažily jsme také my
mnoho zázraků a odpovědí na naše modlitby. Možná si říkáte,
kdy ale odpoví na naše modlitby? Modlím se pořád a nic. To
nevíme. Neznáme Boží úmysly, ale jedno víme stoprocentně.
Na každou modlitbu je Boží odpověď, ale Božím způsobem
a v jeho čase. Nevzdávat to. Bůh nás učí trpělivosti a vytrvalosti.
Někdy to trvá dlouho, ale pak se o to víc slaví. Pamatujme, že
Bůh je tak veliký a neexistuje nic, co by nemohl vyřešit.

Modlitby matek - Jak vznikly?

Ze života farnosti
Modlitby matek - Proč se je modlíme?
Milé maminky, babičky, prababičky duchovní i fyzické,
mnohé z vás určitě už slyšely o skupině modlících se matek.
I v naší farnosti máme takové společenství, určitý počet
skupinek, ve které jsou dvě, tři, pět, šest maminek, které se
pravidelně schází a modlí se za své děti a za své rodiny. Určitě
si řeknete, že každá maminka se přece modlí za své děti doma,
protože cítí ke svému dítěti lásku, chce pro něho to nejlepší, chce
z něho vychovat dobrého člověka, aby obstál v dnešním světě
plném nástrah a špatných vlivů, snaží se proto dělat maximum,
je to její povinnost. My se scházíme v tomto společenství,
Dolněmčanský zpravodaj

Modlitby matek /MM/ vznikly v Anglii. V loni uplynulo
již 20 let od jejich založení. Zakladatelkou je paní Veronica
Williams. Na začátku to byla její touha modlit se za děti
v tomto světě. Dostala se jí do rukou knížečka s názvem: Co
jsme to udělali našim dětem? /Byla to náhoda? My křesťané
věříme Bohu a ne náhodám./ Byla to statistika různých
negativních jevů, o pornografii, drogách, násilí, čemu všemu
jsou děti vystavovány. Pod tím byla ale také otázka - Co
s tím ale chceme udělat? Co je to za společnost, v níž vyrůstají
moje děti a vnoučata? S tím se musí něco dělat! Máme pocit
bezmoci, když vidíme takové těžké složité věci. A pak si ale
také řekla: Proč se však trápím, vždyť vím, že modlitba působí.
Její příbuzná Sandra, skrze kterou řekl Pán Veronice: Modli
se za děti, měla osm dětí, dostala vnuknutí, aby se modlily
za všechny děti na celém světě. Rozhodly se modlit, věděly, že je
Bůh volá. Vedl je, ukazoval, když mu přenechaly veškerou moc
a kontrolu a vložily všechno do jeho rukou. Modlitby matek
jsou od Boha ne ode mě, říká Veronica. Měla velmi silný zážitek
s tím, jak je modlitba účinná. A nejen my, ale také maminky
po celém světě, kde jsou modlitby rozšířeny. Dnes už ve 120
zemích světa. To všechno prostřednictvím jedné obyčejné ženy,
bez jakékoliv propagace. Důležitá je modlitba a víra. Máme
skutečně důvěřovat, že Bůh našim modlitbám naslouchá.
Modlitby matek jsou a mají být v jednoduchosti a čistotě.
Knížečku, podle které se na setkáváních modlíme, napsala
Veronica vedená Duchem svatým, po každé modlitbě
necháváme místo k tichému rozjímání.

Modlitby matek - Co je to Triduum?
Je pro nás matky pozváním připomínat si každého čtvrt roku
Velikonoční třídenní a prožívat ho spolu s Matkou Boží Marií.
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Toto modlitební třídenní je darem od Pána nejen pro matky
z MM, ale také pro celou církev a svět. Matky na celém světe se
spojují v jednotlivých dnech v modlitbě na stejný úmysl.
V pátek odprošujeme za svoje hříchy. V pátek, kdy byl Pán
Ježíš ukřižovaný, jeho matka stála pod křížem a možná měla
sílu na jedinou modlitbu.
V sobotu odpouštíme těm, kteří ublížily nám a našim
dětem a prosíme o jejich obrácení. Sobota byla pro Matku Boží
těžkým dnem, zůstala sama a opuštěná, ale určitě netoužila
po pomstě. Naopak odpouštěla těm, kdo zabili jejího syna
a prosila za jejich obrácení.
V neděli chválíme Pána, děkujeme mu za všechno, co udělal
v našem životě. V neděli se Pán potkal se svou Matkou, byla to
veliká radost, radovali se, že vydrželi až do konce a splnili tak
Boží vůli.
Termín dalšího tridua v naší farnosti je 24. - 26. 6. 2016.
Zveme vás všechny, které nosíte v srdci bolest a trápení za své
děti, manžele, rodiny a ostatní příbuzné, známé a všechny,
o kterých víte, že potřebují, aby se za ně někdo modlil, přijďte
je odevzdat Pánu Ježíši. Důvěřujeme mu, že se o všechny
postará a pak s klidným srdcem odcházet domů.
Stále více přibývají každým dnem nové skupinky modlících
se matek po celém světě, i v naší farnosti se tato možnost nabízí.
Na založení nové skupinky stačí dvě maminky, které mají zájem
a cítí potřebu se modlit za své nejbližší.
Můžete se informovat u paní Martiny Kadlčkové v Boršické
ulici č. 103 a nebo u kterékoliv maminky, o které víte, že patří
do tohoto společenství.
Nejen maminky se modlí za své děti, ale také někteří
tatínkové se chtějí svěřit Pánu Ježíši se svými starostmi.
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Je vytvořeno i společenství Modliteb otců a také Dětí víry, které
se naopak modlí za své rodiče. Pokud by i v naší farnosti se
chtěli tatínkové společně modlit za své děti, manželky, rodiny,
můžou se přihlásit u pana Aloise Michalce.
Ať je Vám povzbuzením a odhodláním Duch svatý, naděje
ať je naším každodenním chlebem, nic není ztraceno, není nic,
co by nemohl učinit.
Erika Uhrová, Martina Kadlčková
Hledám ke koupi rodinný dům v udržovaném stavu s alespoň
menší zahrádkou. T: 605 432 994 Za nabídku děkuji.

Ceník a podmínky pro zveřejnění inzerce v obecním
zpravodaji od 1. 1. 2016 (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 31. 8. 2016.

Dolněmčanský zpravodaj

Dětský den
Vítání občánků - červen

Finále KFS v kopané

Pálení čarodějnic

Dětské hřiště pod zdravotním střediskem

Ukliďme Česko

Dětské hřiště u hasičské stanice
Dolněmčanský zpravodaj
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Vítání občánků - duben

Dětský den

Dolněmčanská svatba

Pálení čarodějnic

Hody s právem - stárci

První sv. přijímání

Děti z MŠ

Pasování čtenářů
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