Vážení spoluobčané,
jak je v posledních letech už pravidlem, blížící se Vánoce a konec roku nám
nepřipomíná sníh ani mráz, ale předvánoční shon a ubývající stránky kalendáře.
Při rekapitulaci právě končícího roku můžeme konstatovat, že i letos se nám
podařilo dokončit většinu záměrů, které jsme si naplánovali (komunikace v ul. Polní,
parkoviště u obecních bytovek č. p. 589 a 656, chodník do Vinohradské ulice, obnova
kamenných křížů).
Na rozšíření dětských hřišť jsme získali dotaci 500 tis. Kč od Nadace ČEZ. Tyto práce
plánujeme zahájit na jaře roku 2016.
Dne 17. 11. 2015 nabylo účinnosti „Opatření obecné povahy č. 1/2015“, kterým se
vydává Územní plán Dolní Němčí.
Dne 10. 12. 2015 nabylo účinnosti Rozhodnutí Státního pozemkového úřadu
v Uherském Hradišti o schválení návrhu komplexních pozemkových úprav v k.ú.
Dolní Němčí. Následně byly provedeny změny v katastru nemovitostí.
Upozorňuji všechny vlastníky pozemků, které jsou v obvodu pozemkových úprav,
na povinnost podat na Finační úřad v Uherském Brodě daňové přiznání v termínu
do 31. 1. 2016.

Dolněmčanský zpravodaj

Dále je možné začít si podávat na Státní pozemkový úřad v Uherském Hradišti
žádosti o vytýčení pozemků, na které má každý vlastník 1x právo ze zákona.
U všech žádostí je třeba uvádět už pouze nová čísla parcel tak, jak jste je obdrželi
v příloze rozhodní Státního pozemkového úřadu.
Přeji Vám všem klidný adventní čas, šťastné a pokojné vánoční svátky,
hodně zdraví, rodinné i osobní spokojenosti v celém roce 2016.
Ing. František Hajdůch, starosta obce

POZVÁNKA
Obecní úřad zve všechny občany na VII. zasedání
Zastupitelstva obce Dolní Němčí, které se bude konat
ve čtvrtek 17. 12. 2015 v 18.00 hodin v přísálí KD.
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Z jednání Rady obce
Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb. o chraně osobních údajů.

Výpis usnesení 20. schůze Rady obce Dolní Němčí
konané dne 17. 9. 2015 v kanceláři obecního úřadu.
Usnesení č. 20/2015/02
Rada obce Dolní Němčí schvaluje zařazení žádosti p. A. Š.,
Uh. Brod do seznamu žadatelů o byt v DCHB v Dolním Němčí.
Usnesení č. 20/2015/03
Rada obce Dolní Němčí schvaluje prodloužení nájemní
smlouvy na byt č. 7, p. I. P., Dolní Němčí, na dobu od 1. 12.
2015 do 30. 11. 2017.
Usnesení č. 20/2015/04
Rada obce Dolní Němčí zamítá žádost Hospice na Svatém
Kopečku, Olomouc o finanční podporu na rok 2016
Usnesení č. 20/2015/05
Rada obce Dolní Němčí trvá na svém původním rozhodnutí
ze dne 19. 3. 2015 a zamítá žádost ing. L. S., Dolní Němčí
a J. S., Horní Němčí, o souhlas s napojením novostavby RD
na nezpevněnou účelovou komunikaci v ulici Boršická na
pozemek p.č. 2254/2 v k.ú. Dolní Němčí do doby schválení
nového územního plánu a zpracování zastavovací studie
dotčeného území.

Usnesení č. 22/2015/03
Rada obce Dolní Němčí schvaluje pronájem provozu lékárny
v plaveckém pavilonu základní školy od Mgr. Ireny Lavičkové,
28. října 985, Uh. Hradiště 686 01, na období od 1. 1. 2016 do
31. 12. 2020. Roční pronájem pro rok 2016 činí 45.978,- Kč
+ DPH, inflační navýšení od roku 2017.
Usnesení č. 22/2015/04
Rada obce Dolní Němčí schvaluje žádost o pronájem na provoz
dětského zdravotního střediska v plaveckém pavilonu základní
školy od MUDr. Evy Srncové, Vinohradská 606, Dolní Němčí
687 62, na období od 1.1. 2016 do 31. 12. 2020. Roční pronájem
pro rok 2016 činí 34.874,- Kč, inflační navýšení od roku 2017.
Usnesení č. 22/2015/05
Rada obce Dolní Němčí doporučuje zastupitelstvu obce
schválení územního plánu Dolní Němčí.
Usnesení č. 22/2015/06
Rada obce Dolní Němčí doporučuje zastupitelstvu obce schválit
program 6. zasedání zastupitelstva obce dne 22. 10. 2015.
Usnesení č. 22/2015/07
Rada obce Dolní Němčí schvaluje Nařízení obce č.1/2015,
kterým se vydává tržní řád.

Usnesení č. 20/2015/06
Rada obce Dolní Němčí schvaluje změnu výše příspěvku
v případě úmrtí jednoho z rodičů na 5000,- Kč na každé
nezaopatřené dítě.

Usnesení č. 22/2015/08
Rada obce Dolní Němčí doporučuje zastupitelstvu obce schválit
smlouvu o zřízení věcného břemene č. OT-014330034048/001
s firmou E.ON Distribuce a.s. se sídlem F. A. Gerstnerova
2151/6, 37049 České Budějovice na pozemku p.č. 1065/13
v k.ú Dolní Němčí v ul. Zahradní, vyznačenou na GP č.1082441/2015 z 14.9. 2015.

Usnesení č. 20/2015/07
Rada obce Dolní Němčí schvaluje poskytnutí příspěvku ve výši
5 000,- Kč každému nezaopatřenému dítěti zemřelé paní R. H.

Usnesení č. 22/2015/09
Rada obce Dolní Němčí doporučuje zastupitelstvu obce schválit
plán rozvoje obce na roky 2015 – 2019.

Usnesení č. 20/2015/08
Rada obce Dolní Němčí schvaluje prodloužení nájemní
smlouvy na byt č.1, p. T. T., Dolní Němčí, na dobu od 1.10.2015
do 30. 9. 2017.

Usnesení č. 22/2015/10
Rada obce Dolní Němčí doporučuje zastupitelstvu obce schválit
priority plánu společných zařízení v pozemkových úpravách v
k.ú. Dolní Němčí.

Usnesení č. 20/2015/09
Rada obce Dolní Němčí doporučuje zastupitelstvu obce schválit
úpravu rozpočtu č.1.

Usnesení č. 22/2015/11
Rada obce Dolní Němčí schvaluje vyvěšení záměru na prodej
části pozemků p.č. PK 1065/1
a p.č. PK 1066/1v k.ú. Dolní Němčí.

Výpis usnesení 21. schůze Rady obce Dolní Němčí
konané dne 30. 9. 2015 v kanceláři obecního úřadu.

Usnesení č. 22/2015/12
Rada obce Dolní Němčí doporučuje zastupitelstvu obce schválit
smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č.
1040008833/001 s firmou E.ON Distribuce a.s. se sídlem F. A.
Gerstnerova 2151/6, 37049 České Budějovice na pozemcích
v ul. Nivnická a Zahradní, dotčených realizací akce „Dolní
Němčí, Nivnická, kab. NN“.

Usnesení č. 21/2015/02
Rada obce schválila přidělení bytu č.202 v domě s chráněnými
byty p. A. Š., Uh. Brod od 1.10.2015
Výpis usnesení 22. schůze Rady obce Dolní Němčí
konané dne 8. 10. 2015 v kanceláři obecního úřadu.
Usnesení č. 22/2015/02
Rada obce Dolní Němčí schvaluje zařazení žádosti p. A. J.,
Hlučín do seznamu žadatelů o byt v DCHB v Dolním Němčí.
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Usnesení č. 22/2015/13
Rada obce Dolní Němčí doporučuje zastupitelstvu obce schválit
smlouvu o zřízení věcného břemene s Povodím Moravy, s.p.
se sídlem v Brně, Dřevařská 11, 60175 Brno, na pozemek p.č.
2276/25, druh pozemku vodní plocha v k.ú. Dolní Němčí.

Dolněmčanský zpravodaj

Výpis usnesení 23. schůze Rady obce Dolní Němčí
konané dne 19. 10. 2015 v kanceláři obecního úřadu.

Němčí p. O. F. , Dolní Němčí ,pro uspořádání neziskového
koncertu dne 13. 11. 2015

Usnesení č. 23/2015/02
Rada obce Dolní Němčí schvaluje prodloužení nájemní
smlouvy manželům S. na byt č. 2 v ul.Školní 606, Dolní Němčí
na dobu od 1. 11. 2015 do 31. 10. 2017.

Usnesení č. 24/2015/06
Rada obce Dolní Němčí pověřuje starostu a místostarostu
zadáním zpracování studie protipovodňové hráze navržené
v územním plánu podél potoka Okluky a doporučuje
zastupitelstvu obce projednání žádostí o odkup pozemků
v úseku od garáží pod zdravotním střediskem po ulici Zahradní
do doby zpracování této studie odložit.

Usnesení č. 23/2015/03
Rada obce Dolní Němčí doporučuje zastupitelstvu obce nákup
pozemku p.č. 1257/97 o výměře 12 m2, v k.ú. Dolní Němčí,
který vznikl dle GP č. 1068 – 11/2015 ze dne 15. 1. 2015,
za cenu 242 Kč/m2, obec uhradí návrh na vklad do katastru
nemovitostí.
Usnesení č. 23/2015/04
Rada obce Dolní Němčí schvaluje pojištění majetku
a odpovědnosti obce u ČSOB pojišťovny a.s. člen holdingu
ČSOB, Pardubice, zastoupenou společností SATUM CZECH
s.r.o., Moravská Ostrava.
Usnesení č. 23/2015/05
Rada obce Dolní Němčí schválila na základě doporučení
servisního technika z UNIS – JAKOS s.r.o., Uh. Hradiště
vyřazení konvektomatu v restauraci Rozkvět z důvodu
nerentabilní opravy.
Usnesení č. 23/2015/06
Rada obce Dolní Němčí schválila prodej pracovního stroje Stiga
Park Power 4x4 za cenu 44.500,- + DPH, a prodej štěpkovacího
stroje BearCat SC3305 za cenu 10.000,- + DPH, firmě Albera
Morava s.r.o., Brno.

Usnesení č. 24/2015/08
Rada obce Dolní Němčí ruší výběrové řízení na provoz kotelen
v majetku obce a stanovuje zadávací podmínky pro nové
výběrové řízení.
Usnesení č. 24/2015/09
Rada obce Dolní Němčí schvaluje uzavření provozu mateřské
školy v době vánočních prázdnin od 21. 12. 2015 do 3. 1. 2016.
Usnesení č. 24/2015/10
Rada obce Dolní Němčí schvaluje nový název zastávky
„Dolní Němčí,ÚNZ“ na „Dolní Němčí, zdravotní středisko“
a pověřuje starostu zajištěním provedení této změny.
Usnesení č. 24/2015/11
Rada obce Dolní Němčí doporučuje zastupitelstvu obce
vzhledem ke schválení rozpočtových změn delegovat pravomoc
provádět rozpočtové změny radě obce, v rozsahu do 2.000.000,Kč na příjmech i výdajích a to v souladu s ust. § 102, ods. 2
písm. a) zák. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění.

Usnesení č. 23/2015/07
Rada obce Dolní Němčí schválila plán inventur obce Dolní
Němčí za rok 2015.

Usnesení č. 24/2015/12
Rada obce Dolní Němčí doporučuje ZO schválit smlouvu
o zřízení služebnosti s Povodím Moravy na části potoka Okluky
pod lávkou na cyklostezce do Nivnice.

Usnesení č. 23/2015/08
Rada obce Dolní Němčí schválila smlouvu o právu provést
stavbu vjezdu do garáže v ulici Školní přes pozemek p.č. 777/24
s paní G. S..

Usnesení č. 24/2015/13
Rada obce Dolní Němčí doporučuje zastupitelstvu obce
schválit veřejnoprávní smlouvu o výkonu přenesení působnosti
na úseku sociálně-právní ochrany dětí s městem Uherský Brod.

Výpis usnesení 24.schůze Rady obce Dolní Němčí
konané dne 12. 11. 2015 v kanceláři obecního úřadu.

Usnesení č. 24/2015/14
Rada obce Dolní Němčí ruší usnesení Rady obce č.31/08/09
z 12. 6. 2008.

Usnesení č. 24/2015/02
Rada obce Dolní Němčí schvaluje přidělení bytu č. 302 v DCHB
Dolní Němčí paní M. P. bytem Vsetín, od 13. 11. 2015.
Usnesení č. 24/2015/03
Rada obce Dolní Němčí schvaluje zařazení žádosti p. F. S.
bytem Uh. Brod, do seznamu žadatelů o byt v DCHB v Dolním
Němčí.
Usnesení č. 24/2015/04
Rada obce Dolní Němčí schvaluje zařazení žádosti p. A. K.,
bytem Ostrava, do seznamu žadatelů o byt v DCHB v Dolním
Němčí.
Usnesení č. 24/2015/05
Rada obce Dolní Němčí schvaluje výpůjčku přísálí KD Dolní
Dolněmčanský zpravodaj

Usnesení č. 24/2015/15
Rada obce Dolní Němčí schvaluje denní částku 200,- Kč
(za každý i započatý den) za ustájení odchyceného psa v kotci
na dvoře obecního úřadu + další výdaje za jeho odvoz do hotelu
pro psy do Havřic.
Usnesení č. 24/2015/16
Rada obce Dolní Němčí schvaluje bezplatnou výpůjčku Muzea,
Občanskému sdružení národopisný krúžek Dolněmčan dne
21.11.2015.
Usnesení č. 24/2015/17
Rada obce Dolní Němčí souhlasí s napojením připravované
novostavby garáže na pozemku p.č. 1066/17 na nezpevněnou
účelovou komunikaci v lokalitě u potoka Okluky, manželů B.
Dolní Němčí.
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Usnesení č. 24/2015/18
Rada obce Dolní Němčí trvá na svém původním rozhodnutí
ze dne 19.3.2015 a zamítá žádost ing. L. S., DN a J. S., HN,
o souhlas s napojením novostavby RD na nezpevněnou
účelovou komunikaci v ulici Boršická na pozemek p. č. 2254/2
v k.ú. Dolní Němčí do doby zpracování zastavovací studie
dotčeného území.
Usnesení č. 24/2015/19
Rada obce Dolní Němčí schvaluje smlouvu o poskytnutí
nadačního příspěvku č. OH 38 – 15 s Nadací ČEZ na rozšíření
a obnovu dětských hřišť v Dolním Němčí.
Výpis usnesení 25. schůze Rady obce Dolní Němčí
konané dne 30.11.2015 v kanceláři obecního úřadu.
Usnesení č. 25/2015/02
Rada obce Dolní Němčí schvaluje žádost Občanského sdružení
národopisný krúžek Dolněmčan o výpůjčku prostor Muzea
na 20.12.2015 k pořádání Vánočního koledování.
Usnesení č. 25/2015/03
Rada obce Dolní Němčí schvaluje žádost SRPŠ Dolní Němčí
na pronájem KD k uspořádání Rodičovského plesu v termínu
14.1.2017.
Usnesení č. 25/2015/05
Rada obce Dolní Němčí schvaluje program jednání 7.
zastupitelstva obce dne 17.12.2015 v 18.00 v kulturním domě.
Usnesení č. 25/2015/06
Rada obce Dolní Němčí doporučuje ZO schválit Obecně
závaznou vyhlášku č.2/2015 o místním poplatku za provoz
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních odpadů.
Usnesení č. 25/2015/07
Rada obce Dolní Němčí doporučuje ZO schválit úpravu č. 2
rozpočtu na rok 2015.
Usnesení č. 25/2015/08
Rada obce Dolní Němčí doporučuje ZO schválit rozpočet obce
na rok 2016.
Usnesení č. 25/2015/09
Rada obce Dolní Němčí schvaluje odměnu ředitelce MŠ Dolní
Němčí.
Usnesení č. 25/2015/10
Rada obce Dolní Němčí schvaluje dodatek smlouvy o dílo
č. 1 na akci „ Parkoviště a chodník ulice Vinohradská, Dolní
Němčí“ s firmou DAC Těmice s.r.o.
Usnesení č. 25/2015/11
Rada obce Dolní Němčí schvaluje provoz 2 kusů VHP firmě
Auto Games a.s., Praha, v restauraci Na Mlýně, Dolní Němčí,
na období 1.1.2016 – 31.12.2016
Usnesení č. 25/2015/12
Rada obce Dolní Němčí schvaluje provoz 2 kusů VHP firmě
Stardust electronic a.s., Praha 4, v Tipsport Baru, Dolní Němčí,
na období 1.1.2016 – 31.12.2016
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Usnesení č. 25/2015/13
Rada obce Dolní Němčí schvaluje provoz 2 VHP Štístko,
a.s. Praha 4 – Modřany, v Devil Music Baru, Dolní Němčí,
na období 1.1.2016 – 31.12.2016
Usnesení č. 25/2015/14
Rada obce Dolní Němčí schvaluje změnu členů kulturní komise
od 1.1.2016.
Usnesení č. 25/2015/15
Rada obce Dolní Němčí souhlasí s umístěním sídla spolku
Klub stolního tenisu Dolní Němčí, z. s. na adrese Školní 606,
68762 Dolní Němčí.
Usnesení č. 25/2015/16
Rada obce Dolní Němčí schvaluje jako vítěze výběrového
řízení na provoz kotelen obce firmu Ekoenergy Morávia s.r.o.
se sídlem Dubňanech.
Usnesení č. 25/2015/17
Rada obce Dolní Němčí doporučuje zastupitelstvu obce
schválit finanční příspěvek Římskokatolické farnosti Dolní
Němčí na rok 2016 ve výši 200.000,- Kč.
Usnesení č. 25/2015/18
Rada obce Dolní Němčí souhlasí s umístěním sídla spolku
šachový klub ŠK Dolní Němčí z.s., na adrese Hlucká 108,
68762 Dolní Němčí.

Obecní úřad bude od 22. 12. 2015
do 3. 1. 2016 uzavřen.

Informace pro poplatníky daně
z nemovitých věcí v souvislosti
s obnovou katastrálního operátu
Obnova katastrálního operátu, prováděná novým
mapováním nebo na základě pozemkových úprav, anebo
(nejčastěji) digitalizací katastrálních map, je upravena zákonem
č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí, ve znění pozdějších
předpisů. Katastrální úřad vyloží na dobu nejméně 10
pracovních dnů nový soubor geodetických informací a soubor
popisných informací (dále jen "obnovený katastrální operát")
v obci, ve které se obnovuje katastrální operát, k veřejnému
nahlédnutí. Obec způsobem v místě obvyklým oznámí termín
a dobu vyložení obnoveného katastrálního operátu nejméně 30
dnů před jeho vyložením. Vlastníkům a jiným oprávněným,
kteří nemají v obci trvalý pobyt nebo sídlo, zašle katastrální
úřad oznámení o těchto skutečnostech nejméně 30 dnů
před vyložením obnoveného katastrálního operátu na jejich
adresu zapsanou v katastru. Po skončení námitkového řízení
katastrální úřad vyhlásí platnost obnoveného operátu.
Podle ustanovení § 13a zákona č. 338/1992 Sb., o dani
z nemovitých věcí, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„zákon o dani z nemovitých věcí“), je obnova katastrálního
operátu považována za změnu na straně poplatníka, na kterou
se nevztahuje ustanovení § 13a odst. 2 zákona o dani
z nemovitých věcí, které taxativně vymezuje okolnosti, kdy
poplatník nemusí podávat přiznání k dani z nemovitostí,
i když došlo ke změnám ve srovnání s předchozím zdaňovacím
Dolněmčanský zpravodaj

obdobím. Vlastník nemovitosti je tedy po provedené obnově
katastrálního operátu povinen podat úplné nebo dílčí přiznání
k dani z nemovitostí, a to v termínu do 31. ledna zdaňovacího
období. Pokud tak v zákonem stanoveném termínu neučiní,
vznikne mu podle ustanovení § 250 zákona č. 280/2009 Sb.,
daňový řád, ve znění pozdějších předpisů, povinnost uhradit
pokutu. Není-li daň včas zaplacena, je poplatník povinen
uhradit také úrok z prodlení podle § 252 téhož zákona.
Povinnost podat daňové přiznání nebo dílčí daňové
přiznání k dani z nemovitých věcí na rok 2016, a to v termínu
od 2. 1. 2016 do 31. 1. 2016, vzniká všem vlastníkům pozemků
v katastrálním území Dolní Němčí, u nichž došlo ke změně
v souvislosti s dokončením obnovy katastrálního operátu
v roce 2015.

Z činnosti komise ŽP v roce 2015
Obec, jakou je Dolní Němčí, nemá své vlastní úředníky
v oblasti ŽP a o mnohých věcech v této oblasti rozhoduje sama.
I proto si rada obce zřizuje svůj poradní (nikoli rozhodovací)
orgán, kterým je komise životního prostředí. Jistě se ptáte, jaké
podněty rada obce na komisi má, co vše s ní konzultuje? A kdo
v takové komisi zasedá? No, zasedá – většina setkání komise
ŽP probíhá v terénu, takže o nějakém velkém vysedávání se asi
mluvit nedá. Členy komise jsou lidé, pro které je oblast životního
prostředí a environmentalistiky profesně nebo zájmově
blízká. V současné době v ní pracují Pavla Mudráková, Miloš
Šťastný, Radek Dufka a Břetislav Lebloch. Komise většinou
řeší požadavky občanů na kácení dřevin rostoucích mimo les.
Dále se vyjadřuje ke všem předloženým projektům z hlediska
životního prostředí a snaží se ve spolupráci s projektanty
nalézat pro přírodu a krajinu nejideálnější možná řešení.
Komise také sama podává návrhy na činnost obce v oblasti
ŽP. V právě končícím roce jsme iniciovali diskusi k ozelenění
cyklostezek ve směru na Slavkov a Nivnici, prořezávku
větrolamů v katastru naší obce, výběr a vyznačení mladých
stromů v Hájku jako náhradu usychajících borovic, účast při
čištění a úklidu žlebu nad školou, ošetření lípy u kostela včetně
návrhu na její vyhlášení za památný strom ve smyslu zákona
114/92 Sb. o ochraně přírody a krajiny. Členové komise se
také aktivně podíleli na údržbě okrasné zeleně v obci nebo se
účastnili řešení KPÚ.
Rád bych na tomto místě znova připomenul to, co s komisí
při svých pochůzkách často řešíme. Obec Dolní Němčí leží
v kulturní, zemědělské krajině. V takové krajině je každý strom
pokladem, každý větrolam a vsakovací pás nenahraditelným
krajinotvorným prvkem, jehož důležitost lze jen těžko
vystihnout na několika málo řádcích. Zkusme se na celou věc
podívat z hlediska obživy. Abychom měli co jíst, potřebujeme
půdu a vodu. Nebudou-li v krajině a obci stromy, bude krajina
vysychat a my budeme hladovět. Nebudou-li svahy polí
„přerušovat“ pásy zeleně, vodní a větrná eroze nám odnese
veškerou zeminu a my budeme zase hladovět. Možná, že to
nepřijde dnes, možná, že ani zítra, ale pro naše vnuky by to
již mohla být otázka přežití. Proto, prosím, pečlivě přemýšlejte
o nutnosti vykácení každého stromu. Zamést listí z chodníku
nebo vyčistit okap nezabere zase tolik času. Ale aby strom
řádně plnil svou ochranou funkci, musí růst desítky let.
Za komisi ŽP přeje krásné svátky vánoční a mnoho pohody
a pevné zdraví v roce 2016
Mgr. Břetislav Lebloch,
předseda komise ŽP a zastupitel obce
Dolněmčanský zpravodaj

Za půdu
V říjnu se na veřejném zastupitelstvu obce schvalovaly
priority realizace komplexních pozemkových úprav. Mezi
deset nejdůležitějších a nejnákladnějších bylo kromě jiných
(biokoridorů, interakčních prvků,...) schváleny i úpravy
polních cest v návrhu KPÚ s asfaltovým povrchem, kolem
čehož se nýní vedou diskuze.
Ráda bych v tomto ohledu připomněla současné všeobecné
mrhání půdou. Pokud si vezmeme za příklad Dolní Němčí,
zjistíme, že krajina kolem něho je poměrně silně ohrožena erozí.
Eroze znamená odos půdy. Půda znamená živobytí. V současné
době musí (z logických důvodů) Agro Okluky pěstovat kukuřici
(širokořadá plodina) i na místech, která nejsou příliš vhodná.
Toto by se mělo kompenzovat protierozními opatřeními.
Ochrana půdy je prvořadá.
Při procházkách si jistě mnozí všimli erozní rýhy na Gálce,
která je viditelná až z Výsluní. Proto bych ráda vyzvala
k opatrnosti, co se týče zpevňování ploch orné půdy. Úbytek
půdy nepodporuje stabilitu nebo zdraví krajiny, od které se
odvíjí i zdraví jejích obyvatel, fyzické i psychické.
Co platí pro krajinu, platí i pro sídlo, kde je dobré ponechat
spíše volnou půdu než beton do takové míry jak jen je to možné,
protože půda znamená i živobytí v tom ohledu, že zadrží vodu,
která by v budoucnu mohla chybět. Rok 2015 byl rokem půdy.
Pavla Mudráková,
členka komise pro životní prostředí

Míra ohroženosti území vodní erozí pomocí maximální
přípustné hodnoty faktoru ochranného vlivu vegetace (SOWAC
GIS, 2013)

Ohlédnutí za kulturním
děním v naší obci
Ráda bych se spolu s Vámi ohlédla na některými kulturními
akcemi, které v uplynulém období v naší obci proběhly, a které
pro vás připravily členky kulturní komise za vydatné podpory
pana starosty a celé Obce Dolní Němčí.
První z tradičních akcí, která probíhá každoročně, je
lampionový průvod dětí a rodičů. Ten letošní se uskutečnil
ve středu 27. 10. Pokaždé se snažíme pro děti vymyslet jiné
téma, takže letos to bylo putování trpaslíků za Sněhurkou. Sraz
účastníků byl před školou, kde si mohli rodiče zakoupit pro děti
lampiony, a potom už všichni společně vyrazili za doprovodu
Dolněmčanské pětky určenou trasou až k hasičské zbrojnici,
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kde je čekalo občerstvení v bufetu, a hlavně Sněhurka a trpaslíci,
kteří jim rozdávali jablíčka a drobné dárky. Účast na průvodu
byla početná a přálo nám i počasí, takže byli všichni spokojeni.
Další tradiční akcí bývá divadelní představení, letos se
uskutečnilo v sobotu 21. 11. 2015. Představili se nám Kunovští
Komedianti s nastudováním komedie Poprask v blázinci.
Předvedli skvělé herecké výkony, jen nás mrzí malá účast,
přišlo jen okolo 60 platících diváků, což je určitě škoda. I přes
to bychom rádi tyto divadelní spolky podporovali, protože mají
v kulturním dění určitě své místo.
Jako každý rok , tak i letos proběhlo v listopadu setkání
starších spoluobčanů, tentokráte trochu netradičně. V sobotu
28. 11. 2015 jsme uspořádali Společenské odpoledne s Českým
rozhlasem, takovou netradičně tradiční besedu se seniory,
kde vystupovaly děti z mateřské školky, Národopisný krúžek
Dolněmčan, k poslechu i tanci zahrála Dolněmčanská pětka.
Součástí besedy bylo také vystoupení hostů z Českého rozhlasu
Brno. Účast byla hojná, pobavit a posedět si přišlo 140 našich
spoluobčanů, kteří se určitě dobře bavili.
Protože se snažíme kulturní akce v naší obci nadále
rozšiřovat a obohacovat o nové události, rozhodli jsme se
letos uspořádat poprvé Předvánoční jarmark s rozsvěcováním
vánočního stromu. Součástí programu kromě prodejních
stánků s pěkným zbožím, kde si mohli návštěvníci zakoupit
například bylinky, čaje, bytové doplňky, dřevěné ozdoby,
perníčky a cukroví, bylo vystoupení Dětského národopisného
krúžku Dolněmčánku a CM Šáteček, žáků HO ZUŠ, pěvecké
vystoupení ŽPS Tetiček a MPS Dolněmčanů, k dobré pohodě
přispěla také Dolněmčanská pětka. Na závěr jsme si všichni
společně zazpívali koledu a po projevu pana starosty se
rozsvítil vánoční strom. A tak jsme oslavili první adventní
neděli a přivítali blížíce se Vánoce. Doufáme, že se nám touto
akcí podařilo navodit už trochu té předvánoční nálady a první
spokojené ohlasy jsou určitě zárukou toho, že se tato akce stane
tradicí.
Na závěr mi dovolte, abych Vám všem jménem kulturní
komise popřála krásný předvánoční čas, hodně zdraví a pohody
a užijte si vánoční svátky se svými nejbližšími v pohodě a lásce.
Za kulturní komisi Dáša Multánová

Netradiční cukrárna
Jak to začalo? Jednou přišla do naší farnosti mladá žena se
svými dojmy z brněnského misijního setkání. Ty chtěla někomu
předat, a proto se sešla skupinka lidí na faře. Z tohoto setkání
vzešlo rozhodnutí o pořádání netradiční cukrárny, kdy vybrané
peníze budou zaslány dětem v misiích. Nápad se všem líbil.
Byla určena hlavní organizátorka a další pomocníci, kterým
byly rozděleny úkoly. První akce se konala v době postní
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Dolněmčanský zpravodaj

Úkolem dětí je přivítání hostů, představení se, seznámení
s nabídkou, obsloužení, úklid stolku a příprava pro další hosty.
Není to úkol snadný, ale ve dvojicích si vzájemně pomáhají. Pro
nejmenší návštěvníky je ještě připraven dětský koutek, kde si
mohou společně zahrát a malovat.
Zákusků ubývá, v kuchyňce mají plné ruce práce
a v pokladničce přibývají penízky. U východu je slyšet slova
chvály, která potěší. Blíží se pátá hodina a sál se pomalu
vyprazdňuje. Začíná čas úklidu. S pomocí dobrých lidí se vše
zvládne. Dveře se zavírají. A co naše dojmy? Byla to moc pěkná
akce, kdy je dobré v dnešní uspěchané době se zastavit, posedět,
popovídat si, pozdravit lidi, které jsme dlouho neviděli.
S dobrým pocitem na srdci odcházíme domů.
Pokud jste cukrárnu nenavštívili a mrzí Vás to, neváhejte
přijít příště, tj. v neděli 6. 3. 2016.
Na závěr se patří poděkovat. Zásluhu má jak otec Petr, který
vzal nad akcí záštitu, tak hlavní organizátoři, děti, cukrářky,
všechny maminky, mládež, která se připravuje na biřmování
a obec za zapůjčení sálu. Všichni to dělali dobrovolně pro
dobrou věc – pro děti v misiích.
„Pokud práce není protkaná láskou, je zbytečná.“- Matka
Tereza.
Jana Fibichrová a Jarmila Vlková

Kde bylo Lucké pole?
(z knihy Olšava ví svoje)

15. 3. 2015. Přišlo hodně lidí, vládlo velké nadšení, a proto
se rozhodlo o pokračování. Jako vhodné datum byla vybrána
misijní neděle 18. října.
Proč netradiční? Protože všechny cukrářské výrobky byly
s láskou napečeny od ochotných maminek a babiček a obsluhu
na akci s podnázvem „děti dětem“ měly na starosti děti už
od první třídy.
Nastal den „D“. Velký sál je vyzdoben balónky, na stolech se
smějí fialové kytičky a ubrousky v misijních barvách. V předsálí
špitají děti, které už netrpělivě očekávají první hosty. V zákulisí
dění jsou maminky připraveny s 24 druhy domácích zákusků
a další pomocníci. Odbila druhá hodina odpolední a už se
blíží první návštěvníci. Během hodiny je sál zcela zaplněn.
Dolněmčanský zpravodaj

Máme jen nemnoho zpráv o tom, co se dělo v kraji podél
Olšavy ve 12. století. Jedno však víme jistě - odehrála se
zde jedna z velkých bitev, které vstoupily do dějin - bitva
na Luckém poli. Víme to díky kronikáři Kosmovi, který bitvu
vylíčil ve své latinsky psané Kronice české. Díky ní si mohla
Olšava připsat další z pozoruhodných příběhů moravského
středověku. Tu bitvu totiž nikdo neplánoval, nepřipravoval
a nechtěl, a přesto k ní došlo. Byla to krvavá bitva, v níž vítězové
nešetřili poražených. Kosmas píše, že po bitvě na poli leželo
více zabitých Uhrů než v roce 955 u Augšpurku, kde ze sto tisíc
vojáků, kteří do boje vytáhli, se vrátila jen "malá částka".
Kronikář nám však zapomněl povědět, kde vlastně to
Lucké pole mělo být. Přitom to sám dobře věděl, protože ho
osobně navštívil. Možná si šplouchal unavené nohy v Olšavě,
možná ležel natažený v trávě na jejím břehu a přivřenýma
očima pozoroval skrze větve olší modrou oblohu. Zcela určitě
několikrát překročil brod a rozhlížel se po okolní krajině,
která mu musela připadat cizí a nepřátelská, neboť taková
ve skutečnosti i byla.
Řeka Olšava totiž, jak již víme, byla v době Kosmově
pohraniční řekou; pravý břeh patřil Moravě, bylo to území
českého státu, krajinu na levém břehu si nárokoval stát
uherský. Tak vzniklo mezi Olšavou a Bílými Karpatami jakési
nárazníkové pohraniční pásmo, do něhož se jen zřídkakdy
uchyloval člověk. Většinu tohoto kraje pokrýval hustý
lesní porost, narušovaný jen zřídka lidskými sídly. Hranice
byla příliš často dějištěm krvavých střetů a žít na pomezí
znepřátelených sousedů, k tomu bylo zapotřebí hodně odvahy,
a také silný motiv, který opodstatňoval takové riziko. A tak až
do přemyslovské kolonizace ve 13. století byla zdejší krajina
jen velmi řídce osídlena a bezpečí zde nalézali nejčastěji lidé
prchající před zákonem, před světskou nebo církevní mocí.
Což krajině na pověsti nepřidalo. Inu, pohraničí!
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Ani Kosmas se sem v roce 1099 nevydal jen tak z plezíru, ale
z povinnosti. Psal přece kroniku, jíž chtěl oslavit Přemyslovce
a zdůvodnit minulými i současnými ději jejich nároky na český
trůn. Takže chtěl být u všeho důležitého, co mohlo zvýšit jejich
prestiž.
Není proto divu, že sem doprovázel svého panovníka,
knížete Břetislava II., který si tu dal schůzku se svým uherským
protějškem, králem Kolomanem I., aby ukončili období svárů
a válek. Šlo tedy o jakousi mírovou misi. Krajině kronikář
příliš pozornosti nevěnoval, neboť předmětem jeho zájmu byla
sama schůzka. „Setkal se s králem panonským (uherským)
na poli, jež zove Lučsko (v latinském originále ‚in campo
Luczko‘ – na Luckém poli) a dlouho spolu rokovali, dohodujíce
se k dohodě obou stran,“ zapsal do kroniky s dovětkem, že
si panovníci „dali navzájem nesmírné dary, obnovili staré
smlouvy přátelství a míru a stvrdili je přísahami". To sdělení
jen podtrhuje význam uherské cesty – panovníci se jistě sešli
k mírovému jednání na nejvýznamnějším hraničním přechodu
té doby; vždyť šlo o důležitý mezinárodní akt.
Ale jak víme, že byl Kosmas mírovému jednání osobně
přítomen?
Přestože mu bylo již čtyřiapadesát let, nebyl dosud vysvěcen
na kněze. Tehdy kníže Břetislav doporučil Kosmu arcibiskupovi
ostřihomskému Serafinovi, který doprovázel uherského
panovníka, k vysvěcení. Tak se také stalo 11. června, v čase
„kdy se koná svěcení na kněžství“.
Jenomže o Olšavě se přece Kosmas v souvislosti s Luckým
polem nezmiňuje?!
To je sice pravda, ale on o Luckém poli píše ještě jednou,
a to k roku 1116. V tomto druhém záznamu už jednoznačně
přisuzuje campo Lucko k Olšavě.
A právě tehdy došlo k oné nečekané bitvě.
Od první schůzky na konci 11. století plynula léta ve znamení
boje o moc a vliv mezi Přemyslovci. Časem byly zapomenuty
„smlouvy přátelství a míru“ uzavřené kdysi Břetislavem,
naopak, mezi českým a uherským státem opětovně rostlo
napětí, přerůstající v ničivé vpády Uhrů na Moravu a Čechů
do Uher a vzájemná odvetná tažení.
Tak v roce 1007 vpadl do Uher tehdy vládnoucí kníže
Svatopluk, o němž Palacký praví, že válka byla jeho živlem,
a „nenechal v celém kraji na pravém břehu řeky Váhu od Trenčína
až k ústí Váhu do Dunaje jediného místa nevypáleného“.
Na to uherský král Koloman vpadl na Moravu a začal oplácet
stejnou mincí, poté zas Svatopluk kontroval, pokusil se dobýt
Nitru, a když se mu
to nepodařilo, vracel
se aspoň s velkou
kořistí, vozy plnými
zásob a stády dobytka
„hubíc
ohněm
i mečem krajinu
celou".
Situace se změnila
až
se
změnami
na
trůnech.
Po Svatoplukovi usedl
na
přemyslovský
stolec
Vladislav
I.,
zatímco
po Kolomanově smrti
se stal uherským
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králem mladičký, teprve dvanáctiletý Štěpán II. Uherští velmoži
tehdy usoudili, že je vhodný čas k nastolení lepších vztahů se
sousedy a vyzvali Štěpánovým jménem Vladislava ke schůzce,
aby obnovili a stvrdili „starodávný mír a přátelství“.
Kníže jejich žádosti vyhověl a v květnu roku 1116 se vydal
doprovázen vojskem a knížaty Soběslavem a Otou na místo
schůzky. Přijeli „k potoku Olšavě“, který dělí „panství panonské
(uherské) a moravské“, píše Kosmas. „A již lid uherský, nesčíslný
jako písek mořský nebo kapky dešťové, pokryl na poli Lučsku
celý povrch zemský jako kobylky,“ líčí první dojem.
Z čehož vyplývá, že „Lučské pole“ z roku 1116 se rozkládalo
na březích nebo v těsné blízkosti "potoka Olšavy".
A co se tam vlastně událo?
Nechme si o tom vyprávět Františkem Palackým: "Z obou
stran brala se tam knížata s celým vojskem a pompou velikou;
avšak hned při rozbíjení táborů povstaly svády… Uhři bez
vědomí krále svého k ochraně svého ležení kázali střelcům
svým, divokým Bisenům a Sekulům, postaviti se mezi oba
tábory, čehož arci Čechové nemohli vykládati sobě za přátelské
znamení, pročež chopivše se zbraně, v okamžení octli se
v zápasu. Strhl se boj velmi krutý (13. máje) a Uhři zvítězili
na tom místě, zabivše Čechům udatného Juříka, žateckého
kastelána, i větší částku pluku jeho, takže i Vladislav dal se
již na outěk. Zatím ale Ota i Soběslav kopéčkem obešedše
tábor uherský se čtyřmi moravskými a tolikerými též českými
zástupy, obořili se naň stranou. Tak nenadálému outoku
nemohli Uhři (jichžto král právě tehdáž s arcibiskupem
ostřihomským a s pány svými stoloval) odolávati dlouho;
celé vojsko v náramném zmatku rozutíkalo se, takže konečně
i vítězní Sekulové a Biseni prchnouti museli a veliké množství
pánů uherských přišlo o život. Čechové a Moravané stíhali
poražené Uhry až k řece Váhu, ve kteréž také mnozí z nich
utopili se; a celý tábor uherský padl vítězům v kořist."
Jak už to v takových případech bývá, vítězové slavili a měli
proč, neboť ukořistili nepříteli velké poklady, totiž „báječné
množství zlatých a stříbrných nádob“.
Nenadálou, neblahou a předem nerozmyšlenou, krutou
a krvavou nazývá bitvu, k níž došlo 13. května 1116 na Luckém
poli, Kosmas. Původní záměr obnovit přátelství, či spíše
nastolit mír se rozplynul vniveč, a Poolšaví i nadále zůstalo
horkou hranicí.
(dokončení v příštím čísle zpravodaje)

Jiří Jilík

Národopisný krúžek
Dolněmčan
Nadešla doba adventu a příprava na vánoční svátky. Rok
2015 neuvěřitelně uplynul. Toto si člověk uvědomí teprve při
prohlížení fotografií. My v Dolněmčanu jsme letos prožili
velice náročný rok, ale jsme za něj vděční, protože jsme toho
mnoho prožili.
V únoru jsme tradičně začali s fašankovou obchůzkou
obce a následnou zábavou s pochováváním basy. Uspořádání
obchůzky bylo jiné, než byli dolněmčané doposud zvyklí. Měli
jsme přesně stanovený harmonogram i trasu průvodu. K tanci
a poslechu hrála cimbálová muzika Olšava z Uherského Brodu.
V příštím roce se bude fašank konat 6. února.
Postní doba velmi rychle uběhla a mládenci z krúžku
při obchůzce pooblévali a vymrskali děvčice, aby přes rok
nezchřadly a neuschly. Počasí bylo sice velice proměnlivé, ale
Dolněmčanský zpravodaj

to nikomu nevadilo. Všude panovala dobrá nálada a z každého
navštíveného domu zněla veselá písnička.
Letošní rok nebyly hody s právem, a tak jsme si mohli hody
užít bez shánění stárků a dalších organizačních povinností.
Další hody s právem se budou konat 30. dubna až 1. května
2016. Hody v Dolněmčí pořádá Krúžek Dolněmčan za finanční
podpory obce jednou za dva roky. Rádi bychom touto cestou
oslovili ty, kteří by se k nám chtěli přidat - poznáte nové lidi
a naučíte se spoustu nových věcí. Těšíme se na nové tváře,
uvítáme kohokoli, kdo má čas a chuť!

Svatba manželů Ježkových

Velikonoce

Družičky v čepení

Dne 21. června jsme dostali pozvání od Folklorního souboru
Dolňácko z Hluku na akci s názvem "Vitajte u nás, súsedé!". Byl
to příjemný večer s milými lidmi. Jsme rádi, že jsme se mohli
zúčastnit a seznámit se s jinými soubory, zatančit a zazpívat.
O týden později jsme uspořádali zájezd do Bele Crkve
(Srbsko) na Karneval květin (Karneval cveća), kde nás
hudebně doprovodila cimbálová muzika Pentla z Boršic. Název
města Bela Crkva v srbštině znamená bílý kostel. Nachází
se v jihovýchodní části vojvodiny na hranici s Rumunskem
a žije zde přes deset tisíc obyvatel. Historie karnevalu sahá až
do poloviny 19. století. Během těchto oslav se koná vystoupení
domácích i zahraničních souborů na velkém jevišti uprostřed
města a v ulicích je čilý ruch. Hlavním lákadlem je ale pro
turisty především průvod alegorických vozů různě ozdobených
barevnými květinami.
Po návratu ze zájezdu jsme upořádali v pořadí již 8. ročník
Pečení chleba v areálu Muzea Na Mlýně. K chlebu se nabízelo
čerstvé domácí sádlo a škvarky nebo cibulka. Vystoupily
folklorní spolky z Dolního Němčí a jako host Folklorní soubor
Dolňácko z Hluku.
Po pečení chleba jsme se zaměřili na příjezd folklorního
souboru a pěveckého souboru z Bele Crkve, který jsme
pozvali na oplátku k nám, jako poděkování za péči, kterou
nám věnovali při pobytu v Srbsku. Naše přátele ze Srbska jsme
pozvali na Slavnosti vína a otevřených památek do Uherského
Hradiště. V pátek nás jeli podpořit na Slavnostní otevírání,
kde jme vystupovali na hlavním pódiu na Masarykově náměstí
a v neděli jsme společně prošli průvodem z Vinohradské ulice
až na náměstí a vystoupili v Galerii Slováckého muzea.
V říjnu jsme přišli popřát do kostela manželům Ježkovým,
kteří letos oslavili šedesát let společného života. Nemohly
chybět ani začepené družičky a družbové. Dále jsme vystoupili

Srbsko
Dolněmčanský zpravodaj
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na besedě důchodců v Dolním Němčí a Vánoční výstavě
v Dolním Němčí.
Čtvrtou adventní neděli pro Vás připravujeme v prostorách
Muzea Na Mlýně tradiční Vánoční koledování. Srdečně zveme
všechny, kteří si chtějí dotvořit předvánoční atmosféru.
Krúžek děkuje všem, kteří mu v letošním roce finančně či
jakkoliv jinak přispěli. Také Obci Dolní Němčí patří velký dík
za každoroční finanční podporu.
Nakonec bych chtěla za celý krúžek popřát Vám i Vašim
blízkým příjemné prožití vánočních svátků a v novém roce
pevné zdraví a mnoho štěstí a spokojenosti.
Za NK Dolněmčan Mgr. Taťána Milošová

Rok 2015 v Dolněmčánku
Letos se Dolněmčánek zúčastnil akcí především v Dolním
Němčí. Na fašank měly děti krátké vystoupení u Kulturního
domu, kde zatančily podšable a straňanskou ze Strání. V dubnu
jsme uspořádali pěveckou soutěž s názvem "Dolněmčanská
notička". Do soutěže se přihlásilo přes 40 dětí. Všichni
soutěžící byli za svoji odvahu odměněni sladkostmi a drobnými
dárky. Další akcí, na které jste nás mohli vidět, bylo Pečení
chleba na Muzeu nebo Slavnosti vína a otevřených památek
v Uherském Hradišti. V loňském roce jsme vystupovali
u Slovácké búdy, letos jste nás mohli zahlédnout pouze
v průvodu. Dětí nebylo sice mnoho, ale průvod jsme si i tak
užili a děti byly nadšené. Příští rok bychom se chtěli prezentovat
jak v průvodu, tak i na stanovišti Mikroregionu Bílé Karpaty.
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Na konci listopadu děti zazpívaly na Vánočním jarmarku
s rozsvěcováním vánočního stromu, který pořádala komise
kulturní a sociální. Za pozvání členkám komise ještě jednou
moc děkujeme. Na akcích nás hudebně doprovází cimbálová
muzika Šáteček, pod vedením Jakuba Špalka a Jiřího Miloše.
Patří jim velký dík. Chci poděkovat rodičům i prarodičům
za doprovod dětí na zkoušky a dětem za všechna vystoupení,
kterých se zúčastnily. Při rozsvěcování vánočního stromu je
neodradil ani déšť a zima.
Do konce roku nás můžete vidět na Vánoční výstavě v ZŠ
a ZUŠ Dolní Němčí a Předvánočním koledování Na Muzeu.
Přejeme Vám spokojené, láskou a porozuměním naplněné
vánoční svátky, v novém roce všechno dobré, hodně štěstí,
zdraví a úspěchů.
Za Dolněmčánek Mgr. Taťána Milošová

MPS Dolněmčané
Ve druhé půli roku 2015 se mužský sbor (dále MPS) účastnil
převážně tradičních a pro sbor již pravidelných akcí. Ať to bylo
Pečení chleba či Vaření trnek na dolněmčanském muzeu, nebo
účast na slavnostech vína v Uh. Hradišti. Koncem července
byl MPS pozván novým panem starostou obce Lopeník
na 10. Lopenické slavnosti u rozhledny na Velkém Lopeníku.
Zde měl MPS tu čest při zapalování vatry bratrství zazpívat
českou i slovenskou hymnu. Tato akce se odehrávala opět
ve velmi přátelském duchu, kde během celého dne vystoupilo
několik souborů z obou stran moravsko-slovenské hranice.
Koncem září vystupoval MPS vedle řady účinkujících souborů
a skupin na slavnosti durancií v Korytné v rámci konání
svatováclavských hodů. Na oplátku jsme pozvali korytňanský
mužský sbor k nám na Předhodové zpívání 2016, které se
uskuteční 29. dubna. V říjnu se konala „akce“, kterou si MPS
nemohl nechat ujít. Byla to diamantová svatba manželů
Ludvíka a Marie Ježkových. Po slavnostní mši jim sbor
zazpíval před kostelem několik lidových písní a tím vzdal hold
těmto lidem, kteří pro udržení lidové kultury udělali nemálo.
Paní Marii za houževnatou a obětavou práci, kterou pro nás
„folkloráky“ vykonává a panu Ludvíkovi za stálou podporu
své manželky - bez této podpory by to „naša tetina“ měla
mnohem, mnohem těžší. Ještě při návštěvě v Korytné dostal
MPS pozvánku na Kateřinský jarmark, který se uskutečnil
koncem listopadu na náměstí v Uh. Brodě. Tady MPS
vystoupil po slavnostním předání nově opraveného náměstí
občanům Uh. Brodu a rozsvícení vánočního stromu se svým
kateřinským a adventním pásmem. S tímto stejným pásmem
pak MPS vystoupil ještě během prvního ročníku Vánočního
jarmarku s rozsvěcováním vánočního stromu na náměstí
v Dolním Němčí. Doufejme, že tato jistě povedená akce bude
mít i v následujících letech pokračování.

Dolněmčanský zpravodaj

Začátkem prosince sbor vystoupil se svým tradičním
pásmem na Vánoční výstavě v ZŠ Dolní Němčí. Sice v potoku
odteklo hodně vody od doby, kdy jsme seděli ve školních
lavicích, avšak toto pozvání od paní zástupkyně přijímáme
vždy bez váhání. Jsme totiž rádi, že můžeme nejen žákům,
ale i jejich rodičům ukázat, že má smysl věnovat se kultuře.
V našem případě zpěvu převážně lidových písní.
Na sklonku tohoto roku nás ještě čeká vystoupení
na Předvánočním koledování ve zdejším muzeu. MPS se
zde, mimo zpěvu koled, ujme jako každý rok uvaření plného
70 l kotle svařáku. Další dvě akce MPS budou spojeny
s vánočními svátky, kde sbor půjde zazpívat koledy seniorům
a pečovatelkám do domova s chráněnými byty. Na Boží hod
vánoční pak bude MPS zpívat společně se scholou na hrubé
mši v kostele. A konečně poslední akcí letošního roku bude
27. prosince vystoupení na Žehnání vína, které se uskuteční
v dolněmčanském kulturním domě.
Jménem mužského pěveckého sboru Dolněmčané Vám
všem děkuji za dosavadní podporu a přízeň a přeji Vám pokojné
prožití vánočních svátků a do nového roku hodně zdraví, štěstí,
osobních i pracovních úspěchů.
Za MPS Dolněmčané, Ing. Martin Matuš

Tetičky
Jsou akce, které se každoročně opakují. Stejně tak
i hradišťské „Slavnosti vína a otevřených památek“. Tetičky
se těchto slavností pravidelně zúčastňují. Odjezd ráno v půl
osmé sportovním autobusem. Sraz bývá ve Vinohradské ulici.
Do průvodu bylo dost času, stihly jsme si uvázat šátky.
Po průvodu začal program ve dvoře galerie Slováckého
muzea. Tam je stanoviště pro region Bílé Karpaty. Letos obohatil
program i soubor mladých ze Srbska. Pro své účinkující si každá
obec zajišťuje občerstvení, pro nás vždy řízky. Na zpáteční
odvoz jsme museli využít autobusu z Horního Němčí, náš
autobus vezl sportovce. Už je toho celodenního chození pro nás
moc, ale příště stejně zas pojedeme, starosta někde prohlásil
„Tetičky mě nikdy nezklamú“.
O hodech v Dolním Němčí se uskutečnila výstava Karpaty
v Evropě. Tetičky spolu s mužským sborem Dolněmčané
na této výstavě zpívaly. Výstava je putovní, uskutečnila
se i na Velehradě. Tetičky dostaly pozvání zazpívat si i tam.
Zpívaly spolu se sbory z Tupes.
Bylo to příjemné, neoficiální odpoledne. Účinkující dostali
každý flašku výborného vína.
V Uherském Brodě se koná každoročně růžencová pouť.
Na popud otce Petra jely Tetičky už podruhé na tuto pouť
v kroji. Průvod krojovaných vychází od gymnázia a putuje
Dolněmčanský zpravodaj

do klášterní zahrady. Slavnostní mši letos sloužil otec biskup
Josef Hrdlička. Ocenil všechny krojované, moc děkoval.
24. října oslavila členka sboru Tetičky vzácné jubileum
Diamantovou svatbu. V sobotu dopoledne sloužil otec Petr
za jubilanty mši.
Na začátku prohlásil: „Nejsou ani hody, není tu ani biskup
a kostel je plný krojovaných.“
Pro jubilanty to byl obrovský, ale příjemný zážitek. Přišli
členové Národopisného krůžku Dolněmčan, zapentlené dvě
družice, dva družbové, celý krůžek.
Také Tetičky se vyšňořily do svátečního kroje. Mužský
sbor zpíval při mši a pak před kostelem. Odpoledne při oslavě
připravily Tetičky klasické házání do koláča i s říkáním družby
i družice. Dolněmčánek přišel popřát, vyhrávala Dolněmčanská
pětka, bylo to něco neočekávané a krásné.
Letos poprvé v Dolním Němčí, v neděli 29. 11., se uskutečnilo
rozsvěcování vánočního stromu. Na parkovišti u nákupního
střediska byl připraven jarmark i kulturní program.
Zahájily děti z Národopisného krůžku Dolněmčánek,
doprovázela je dětská cimbálová muzika Šáteček. Pak
vystoupily děti ze ZUŠ, Tetičky, mužský sbor Dolněmčané
a Dolněmčanská pětka. K občerstvení se podával čaj i svařák,
také starosta přispěl se štamprlkou slivovice. Bylo to potřeba,
protože drobně pršelo a byla nepříjemná zima.
I přes nepřízeň počasí přišlo hodně diváků a vydrželi až
do rozsvícení stromu.
Svítí krásně.
Marie Ježková
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Pozvánka na připravované akce – prosinec 2015

ZŠ a ZUŠ

19. 12. 2015
17:00 hod. - Vánoční koncert - hraje
		
dechová hudba Vlčnovjanka – kulturní dům
20. 12. 2015
17:00 hod. - Předvánoční koledování 		Muzeum Na Mlýně
24. 12. 2015
14:00 hod. - Otvírání Betléma v kostele
		
sv. Filipa a Jakuba
27. 12. 2015
17:00 hod. - Žehnání vína – kulturní dům

Vážení rodiče a přátelé školy,
opět máte možnost seznámit se alespoň ve stručnosti
s nejdůležitějšími novinkami z činnosti ZŠ a ZUŠ. V uplynulých
měsících jsme pokračovali kromě výuky jak v tradičních, tak
i v nových akcích, které jsme pro naše žáky připravili. Mezi
ty tradiční zajisté patří zejména jubilejní 40. ročník branného
závodu, akce na pomoc postiženým lidem, turnaj ve stolním
tenise, nejrůznější exkurze, burza středních škol, v plném
proudu je nácvik polonézy (srdečně všechny zveme na ples
SRPŠ, který se koná 23. 1. 2016). Minulostí bude i 22. ročník
Vánoční výstavy, nově naopak začal úspěšně působit turistický
kroužek, na hřišti „vyrostl“ domeček, na žádost návštěvníků
sauny jsme přidali středu jako otevírací den a mnozí z vás, kteří
chodíte kolem školy, si všimli podsvíceného nápisu na škole.

Kalendář kulturních, sportovních
a společenských akcí v roce 2016
LEDEN
9. 1. 2016
12. 1. 2016
16. 1. 2016
23. 1. 2016

Tříkrálové koledování
Ples seniorů
Farní ples
Rodičovský ples

ÚNOR
6. 2. 2016
13. 2. 2016
		
27. 2. 2016

Fašanková obchůzka
Šibřinky - Sára rock, Josef Náhlovský
s kapelou Kozí bobky
Dětský karneval

BŘEZEN
6. 3. 2016
13. 3. 2016
19. 3. 2016

Netradiční cukrárna
Velikonoční výstava
Robfest - rockový festival

DUBEN
22. 4. 2016
29. 4. 2016
30. 4. 2016

Pálení čarodějnic
Předhodové zpívání
Hody s právem

KVĚTEN
1. 5. 2016
18. 5. 2016
21. 5. 2016
28. 5. 2016

Hody
Akademie - ZUŠ
Košt vína
Memoriál Karla Bartoše v šachu

ČERVEN
4. 6. 2016
25. 6. 2016

Dětský den
Memoriál J. Přikryla – turnaj starých pánů

ČERVENEC
16. 7. 2016

Červencová noc

ZÁŘÍ
3. 9. 2016

Vaření trnek

ŘÍJEN
23. 10. 2016

Netradiční cukrárna

LISTOPAD
5. 11. 2016

Společenské odpoledne pro seniory

PROSINEC
3.-4. 12. 2016
10. 12. 2016
27. 12. 2016

Vánoční výstava prací žáků ZŠ a ZUŠ
Žákovský Mikulášský turnaj v šachu
Žehnání vína
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Tyto vyjmenované a spoustu dalších akcí, včetně nového
almanachu 2014/2015, můžete podrobně sledovat na
www.zsdolninemci.cz nebo ve vitrínách u školy.
Přeji všem pokojné prožití adventní doby, hodně
zdraví, spokojenosti a také osobních i pracovních úspěchů
v nadcházejícím roce 2016.
Mgr. Milan Kvasnička, ředitel školy

. Sprintérský víceboj – Uherský Brod

V pátek 18. 9. se naše škola zapojila do soutěže
o nejrychlejšího běžce okresu. Celkem se ze školy zúčastnilo 26
žáků. V mladší kategorii dívek jsme získali 3. místo (Kadlčková
Terezie, Marečková Romana, Ježková Eliška, Světinská Adéla)
Další krásné 3. místo získali starší chlapci (Rusman Hynek,
Šimčík Marek, Stojaspal Tomáš, Bílík Tomáš). V soutěži mezi
jednotlivci v mladších žácích skončil druhý Ježek Antonín
a ve starších 3. místo obsadil Rusman Hynek.

Dolněmčanský zpravodaj

Všem zúčastněným děkujeme za reprezentaci školy
a přejeme hodně úspěchů v dalších soutěžích.
Mgr. Jindřich Kvasnička

. Stolní tenis

13. 10. 2015 se konalo školní kolo ve stolním tenisu.
Výborná úroveň většiny zápasů nasvědčovala tomu, že by letos
okresní kolo v Kunovicích mohlo být po delší době opět naše.
V mladších žácích zvítězil Lukáš Schuster, na 2. místě skončil
Přemysl Bobčík, 3. místo obsadil Adrian Uher a 4. příčku
a postup do okresu si zajistil teprve třeťák Matyáš Bobčík.
V kategorii 8. A 9. tříd opět zvítězil Ondřej Kučera ve finále
nad Antonínem Uhrem a v boji o 3. místo porazil Martina
Kvasničku Adam Ďubašík.

15. 10. se naše naděje vyplnily. Mladší i starší chlapci
po vítězstvích nad Kunovicemi, Uherským Ostrohem,
Ostrožskou Novou Vsí a Ostrožskou Lhotou si bez jediné
prohry zajistili titul okresního přeborníka. Na okresní kolo
jely také po dlouhé době dívky Renáta Zimčíková a Natálie
Prachmanová, které si zajistily 4. příčku. Starší chlapci
navíc postoupili do kraje, který se hrál 21. 10.. Tady už byla
konkurence podstatně silnější. Přesto jsme dokázali porazit
Horní Bečvu i Kunovice a po jediné prohře se Zlínem jsme
se stali vicemistry zlínského kraje. Gratulujeme ke skvělým
výsledkům.
Milan Kvasnička

. Třeťáci na obecním úřadě

V letošním školním roce se naši třeťáci s chutí pustili
do celoročního projektu „Znám obec, ve které bydlím“.
Našim cílem je poznat lépe místo, kde žijeme, orientovat se
v místní krajině i v plánku obce a získat informace o minulosti
i současnosti. Dne 19. 10. jsme navštívili obecní úřad. Přivítal
nás pan starosta Ing. František Hajdůch i pan místostarosta

Josef Tinka. Povídali jsme si o jejich práci, o práci dalších
zaměstnanců obecního úřadu, o plánech do budoucnosti a pan
starosta dětem také ochotně odpověděl na všechny jejich otázky.
Na závěr jsme měli možnost prohlédnout si pracovny, obřadní
síň a poznali jsme, jak funguje místní rozhlas. Po návratu
do školy jsme se shodli na tom, že naše obec je moc pěkná,
upravená a hezky se nám zde bydlí. Starat se o ni, ale musíme
všichni svým ohleduplným chováním.
Žáci třetích tříd a jejich třídní učitelky

. Branný závod

Dne 22. 10. 2015 se na naší škole pořádal jubilejní, 40. ročník
branného závodu. Soutěže se zúčastnilo 28 závodníků z 5. – 9.
třídy. V nejmladší kategorii měl nejlepší čas Matěj Stojaspal
15:59. V kategorii 6. – 7. tříd získal velmi těsně nejlepší čas 10:39
Oliver Mikulička. V dívčí kategorii 8. – 9. tříd byla nejrychlejší
závodnicí Lucie Hiblerová s časem 10:32. V chlapecké kategorii
8 – 9. tříd vyhrál Martin Kvasnička s krásným časem 10 minut.
Mgr. Jindřich Kvasnička

. Halloween 2015

Dne 28. 10. 2015 u nás na ZŠ a ZUŠ Dolní Němčí proběhla
oslava amerického svátku s názvem Halloween. Tuto malou
oslavu pořádali žáci a žákyně 9. ročníku, kteří byli převlečeni
do různých masek, buď děsivých, ale taky i hezkých. Pro děti
na 1. stupni měli připravené různé úkoly. Například křížovky,
spojovačky a bludiště, nebo také počítání pavouků. U dětí na 2.
stupni se rozhodli, že jim jenom něco málo řeknou o tomhle
svátku, který se slaví nejvíce v Americe. A taky rozhodně
nesmělo chybět malování obličejů, jak pro první, tak i pro
druhý stupeň. Myslíme si, že si to všechny děti a taky i učitelé
užili.
Tereza Němcová

. Přivezli jsme si z Prahy 1. místo za výuku
etické výchovy

Nadační fond Josefa Luxe vyhlašuje Program podpory
etické výchovy již popatnácté v řadě jako soutěž pro základní
Dolněmčanský zpravodaj
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a střední školy, ve kterých je zaveden předmět etická výchova,
nebo je na nich etická výchova prokazatelně systematicky
a strukturovaně vyučována v rámci jiných předmětů. Finanční
příspěvek získají nadačním fondem nejlépe hodnocené školy.

Ve středu 18. 11. 2015 se v Zrcadlovém sále MŠMT ČR
v Praze konalo slavnostní vyhlášení výsledků a předání ocenění
soutěže Programu podpory etické výchovy pro rok 2015.
Slavnostní vyhlášení je jednou z forem, jak vyjádřit oceněným
školám uznání za jejich práci.
Se zástupci nejúspěšnějších dvanácti škol z celé republiky
se při této příležitosti setkal i náměstek ministryně školství
Mgr. Jaroslav Fidrmuc.

. Výlet na Lopeník

V sobotu jsme šli s panem učitelem Vystrčilem a celým
turistickým kroužkem na Velký Lopeník. Ráno jsme jeli
z autobusového nádraží na Mikulčin vrch. Potom pěšky
na Velký Lopeník, kde se zamykala rozhledna. Seděli jsme
tam u ohně, protože byla strašně velká zima a všude byl sníh.
Rozdával se tam teplý čaj a něco k zakousnutí. Zpátky, když
jsme čekali na autobus na nádraží, sedli jsme si do motorestu
Rasová. Dali jsme si tam výborný oběd, protože jsme byli už
hladoví. Nachodili jsme asi 12 km a všichni se domů vrátili
unavení.
Turisti z 8. A

Dneska je 21. 11. a jedeme se spolužáky na zamykání Velkého
Lopeníku. Cesta tam byla dlouhá a obtížná a velká zima, ale
přežili jsme to. Cesta byla srandovní, takže nám to šlo rychleji.
Došli jsme na rozhlednu, z které nic nešlo vidět, protože byla
mlha. Potom jsme sešli dolů k ohništi, kde jsme se zahřáli
a byla zde hodná paní a dala nám čaj a buchty. Až jsme dojedli,
šli jsme k rozhledně, která se zamykala básničkou, a jak to
skončilo, tak pán, který zamykal velkým klíčem byl převlečený
za Bílého Karpata. Zpátky dolů byla cesta dlouhá 14 km. Říkali
jsme si, že ta cesta nikdy neskončí, ale skončila a byli jsme rádi,
že jsme došli k motorestu Rasová, kde jsme pojedli a zahřáli
jsme se a pak jsme čekali na autobus do Uherského Brodu.
Turisťák byl srandovní a zážitkový, byla jsem ráda, že jsem
u toho byla s kamarády a že tam byl první sníh.
Eva Hanáková

. Londýn

Za uplynulé období byly oceněny desítky škol, které se
věnují výuce etické výchovy. Součástí ocenění je vždy i finanční
dar – nadační příspěvek. Naše škola se zapojila do programu
již popáté a po získání několika třetích a jednoho druhého
místa, přišel v letošním roce zlatý vrchol – 1. místo a s ním
příspěvek 25 000 Kč. Ocenění od předsedkyně Správní
rady a zakladatelky NFJL paní Věry Luxové a koordinátora
Programu podpory etické výchovy Mgr. Jan Šimáčka převzali
ředitel školy Mgr. Milan Kvasnička a vyučující etické výchovy
Mgr. Ľubica Ježková.
Mgr. Ľubica Ježková
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Dne 23. 11.2015 jsme vyjeli se spolužáky na jazykový pobyt
do Londýna.
Začalo to brzkým vstáváním v 6:00 hodin, což se nám vůbec
nechtělo. Po náročné cestě, která trvala 23 hodin, jsme konečně
přijeli do Londýna. Jako první nás ve škole čekali učitelé, kteří
si pro nás připravili výborný program. Po škole jsme se vydali
k nultému poledníku a k hvězdárně, kde byl krásný výhled
na celý Londýn. Večer jsme se seznámili s rodinami, ve kterých
nám připravili večeři. Někde hodně velkou. Další den jsme
měli celodenní výlet do centra Londýna, kde jsme viděli Big
Ben Buckinghamský palác a jiné zajímavosti. Taky jsme se lodí
projeli po řece Temži a projížděli jsme pod mostem Tower
Bridge. Tunelem pod řekou jsme pak pěšky přešli na Psí ostrov.
Nejvíc se nám líbilo ve škole, protože učitelky byly hodně
milé a taky jsme pak měli super rozchod na Oxford street, kde
jsme si nakoupili.
Děkujeme učitelům, že nás na tento zájezd vybrali.
			
Terezie Kadlčková, Sára Ježková,
Kristýna Holzerová
Dolněmčanský zpravodaj

techniku použijí na ztvárnění námětu. Někdo modeloval
z hlíny např. Veronika Martišová /keramická pec s dětmi
a dědečkem/, nebo Julie Cmolová keramika - /dědeček čtoucí
vnučce pohádku/. Adéla Jemelíková si zvolila prostorový
domeček z kartonu a textilu apod. Nejstarší žákyně vytvořily
projekt „Jak to vypadalo dřív v rodině“. Je to námět, kdy babička
peče s dětmi cukroví a dědeček u pece čte pohádky. Všechno
je v životní velikosti, postavy mají hlavy z kašírovaného papíru
a zbytek kulis je malba. Všechny práce a mnoho dalších můžete
vidět na vánoční výstavě.

Z činnosti ZUŠ
Ve školním roce 2015/16 pracuje od měsíce září na ZUŠ
v Dolním Němčí 15 pedagogů, kteří vyučují celkem 239
žáků. Umělecké vzdělávání nabízíme rovněž na odloučených
pracovištích v Horním Němčí, Strání, Vlčnově a Šumicích.
V oboru výtvarném, pod vedením Aleny Růžičkové, pracuje
letos na naší ZUŠ celkem 51 dětí ve 4 odděleních výtvarného
oboru, a to 1 oddělení v Horním Němčí (14 žáků) a 3 v Dolním
Němčí (37 žáků). Září zahájili žáci první prací, a to kresbou
návrhu pozvánky na Vítání občánků pro Obecní úřad. Děti
perokresbou kreslily motivy s dětmi. Vybrané nejlepší náměty
budou realizovány na pozvánkách OÚ.

Měsíc říjen již proběhl ve znamení příprav na Vánoční
výstavu a prací do soutěže Domov, jejímž pořadatelem
a vyhlašovatelem je ZŠ a ZUŠ Dolní Němčí a zúčastní se jí
několik škol. Nejmladší děti 1.- 3. třídy vytvářely keramický
kachel, ať už jako rodinnou fotografii, nebo záznam rodinných
tradic a aktivit. Starší děti se už rozhodovaly samy, jakou
Dolněmčanský zpravodaj

Po Vánoční výstavě čeká žáky VO návštěva výstavy
akademické malířky a ilustrátorky Heleny Zmatlíkové
v Uherském Hradišti s 2. a 3. skupinkou a návštěva galerie
Joži Úprky s nejstaršími žákyněmi. V lednu se chtějí žáci
zapojit do mezinárodní výtvarné soutěže na Slovensku na téma
Rozprávky.
V literárně - dramatickém oboru pracuje celkem 14 žáků,
kteří jsou rozděleni do dvou skupin podle věku. Tento obor
vede od září Klára Tvrdoňová DiS. Dne 14. listopadu proběhlo
v dopoledních hodinách seznamovací soustředění, protože
tento obor vede nová vyučující a vzájemné bližší seznámení
bylo na místě. V průběhu října a listopadu se děti aktivně
připravovaly na svá vystoupení v prosinci (návštěva dětí v MŠ
a důchodců v DPS, Vánoční výstava, Akademie).
Taneční obor navštěvuje od září celkem 33 dětí. Z toho 16
v Dolním Němčí a 17 na odloučeném pracovišti ve Strání.
Vyučující Klára Tvrdoňová DiS. seznamuje své žáky se základy
tanečních technik a rozvíjí jejich taneční praxi. Ve dnech
4. a 28. listopadu 2015 se uskutečnilo v prostorách školy
soustředění žáků tanečního oboru, které se již stává tradicí.
Je to dobrá příležitost, jak doladit vystoupení na plánovanou
Vánoční výstavu a Akademii. Tanečnice z pobočky ve Strání
předvedou svá vystoupení 21. 12. během Vánočních koncertů
v dopoledních hodinách v ZUŠ Strání.
V hudebním oboru je přihlášeno celkem 141 žáků, z toho 53
žáků navštěvuje výuku na odloučených pracovištích ve Strání,
Vlčnově a v Šumicích. Nově začala vyučovat hře na kytaru
Bc. Marie Dufková DiS. ve Strání, kde je velký zájem o tento
nástroj. Z mateřské dovolené se vrátila Aneta Gajdůšková DiS.,
která vyučuje sólovému zpěvu a hudební nauce. Žáci se podílejí
na všech obvyklých akcích školy, jako jsou v nejbližší době:
Vánoční výstava, Akademie, třídní besídky, Vánoční koncert
a koledování v DPS Dolní Němčí.
V neděli 29. listopadu vystoupili vybraní žáci HO
na jarmarku v Dolním Němčí, jehož vyvrcholením bylo
slavnostní rozsvícení Vánočního stromu. Představili se tito žáci:
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zpěv – Kamila Zderčíková a Lucie Bršlicová, klávesy – Pavel
Beníček, zobcová flétna – Sabina Šumšalová a malý dechový
soubor pod vedením p. uč. Antonína Daníčka, ve kterém se
mimo jiných představil začínající trumpetista naší ZUŠ Jakub
Tinka. O klavírní doprovod žáků se postarala p. uč. Jarmila
Hrobařová.

Ve škole pracují dva soubory: kytarový soubor pod vedením
Bc. Marie Dufkové DiS. a smíšený komorní soubor pod
vedením Mgr. Hany Miklášové.
Všichni žáci hudebního oboru navštěvují povinnou hudební
nauku a souborovou nebo komorní hru. Budeme velmi rádi,
když se všech výše uvedených akcí zúčastní také rodiče, bez
jejichž podpory by naše práce nebyla tak úspěšná. Rodičům
stále nabízíme i přímou účast na hodinách žáků. Všichni se
velmi těšíme na další společnou práci ve školním roce 2015/16
a všem přejeme do nového roku 2016 hlavně pevné zdraví.
Mgr. Klára Kolajová

S dětmi zkoušíme různé ruční práce, výtvarné techniky
a snažíme se využít různý výtvarný materiál. Mimo jiné si rádi
zazpíváme, zatancujeme, či vyzkoušíme nějakou dramatickou
činnost.

Mimo aktivity v prostorách školy jsme uspořádali
„Drakiádu“ pro rodiče s dětmi, avšak počasí nám nepřálo
a akci jsme museli zrušit. Kromě této nevydařené „Drakiády“
se nám naopak vydařila třeba návštěva kina Máj v Uherském
Brodě, kde děti zhlédly pohádku „Uuups, Noe zdrhnul“.

. Školní družina

Tři měsíce školního roku uběhly jak voda, začal nám advent,
a my se připravujeme na vánoční výstavu. Ta je momentálně
„prioritou číslo jedna“, ačkoli nám díky velkému množství
kroužků tvoření až tak moc „neodsýpá“. Přičemž bychom
letos chtěli uspořádat „Předvánoční družinový jarmark“, kde si
rodiče budou moci nejen prohlédnout, ale i zakoupit, výrobky
našich dětí.

Hrajeme si, soutěžíme, povídáme, v mnohém se shodujeme,
v mnohém se lišíme, no i přesto jsme spolu kamarádi.
Simona Synčáková, vedoucí ŠD

Střípky z dění v mateřské
škole

Každé oddělení má svůj týdenní rozvrh, v němž se během
týdne vystřídají nejrůznější aktivity. Všechna tři oddělení
navštěvují školní bazén, dle možností i saunu; děti také najdou
sportovní vyžití na školním hřišti, školním dvoře či v některé
z tělocvičen na základní škole.
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Pomalu se blíží nejkrásnější období roku - čas Vánoc
a my bychom vás chtěli touto cestou seznámit s tím, co se
v naší mateřské škole od září událo a co nás ještě do konce
kalendářního roku čeká.
Školní rok jsme zahájili jako každoročně ve 4 třídách
(ve třídě berušek, sluníček, koťátek a motýlků). Toto období
bývá spojeno se spoustou emocí, jak radostných - těšení se
na setkání s kamarády, tak i méně radostných – první větší
odloučení od rodičů, které bývá spojeno se slzami. Během
měsíce září jsme ale vše postupně zvládli a dnes se objeví slzičky
a smutek za maminkou už jen občas a to na malou chvilinku.
Začátkem měsíce září jsme se zúčastnili výstavy ovoce
a zeleniny, kterou tradičně pořádá spolek místních zahrádkářů.
Děti si prohlédly různé druhy ovoce a zeleniny, kterou většina
zná už jen z nákupu v supermarketech a ochutnaly dobroty,
Dolněmčanský zpravodaj

které zahrádkáři sami vypěstovali. V září pořádala TJ Dolní
Němčí akci „Můj první gól“, na kterou jsme byli také pozváni.
Akce byla velmi pěkně zorganizovaná, starší děti plnily různé
úkoly, vyzkoušely si svoje sportovní schopnosti a na závěr
dostaly za své snažení sladkou odměnu. Koncem září do naší
MŠ zavítalo divadlo se svými pohádkami O zvířátkách ze
ZOO. Pohádky se dětem líbily a zvířátkům na závěr radostně
zatleskaly.
V měsíci říjnu se starší děti ze třídy motýlků a koťátek
zúčastnily „Bylinkové školy“, kterou pořádalo Ekocentrum
Pantoflíček z Dolního Němčí. Děti se seznámily s různými
druhy bylin, dozvěděly se k čemu bylinky slouží, jak se
zpracovávají a zároveň mohly přivonět a ochutnat čaj z této
voňavé krásy.
V říjnu jsme se také vydali na výlet do Kněždubu na Selský
dvůr. Počasí nám moc nepřálo, bylo chladno a místy se
objevil i deštík. Nám to ale vůbec nevadilo. Vyzbrojeni teplým
oblečením, velkou svačinou jsme radostně nasedli do autobusu
a vyrazili vstříc očekávanému dobrodružství. Po příjezdu
na statek jsme byli velmi mile překvapeni nejen přivítáním
hodných „tet“ ze statku, ale také množstvím živých zvířátek,
která tu na nás čekala. Děti si hrály na „statkáře“, vozily zvířátkům
seno, vodu, seznamovaly se s jejich životem a užitkem. Zároveň
mohly pozorovat a poznávat život v dřívějších dobách. Výlet se
nám velmi vydařil, všichni byli spokojeni, domů jsme odjížděli
s dobrým pocitem a úsměvem na tváři.
Koncem října jsme se vydali na Mysliveckou chatu sdružení
Lanka. Pan Tinka dětem ukázal lovecké trofeje a seznámil je
názornou ukázkou s výcvikem loveckých psů. Děti pozorovaly
poslušnost a trpělivost pejska při plnění různých úkolů
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a pokynů. Za jeho výkon mu radostně zatleskaly. Pro všechny
to byl velký zážitek. Koncem měsíce října se v Kulturním domě
Rozkvět konala výstava poštovních holubů, které jsme se také
zúčastnili.
Měsíc říjen byl i ve znamení „kouzlení“, kdy do školky zavítal
herec pan Šulaj ze Slováckého divadla Uh. Hradiště. Opět
se potvrdilo, že pan Šulaj je „PAN HEREC“. Školka burácela
smíchem, děti úžasně spolupracovaly a na závěr si odnesly
návod na jedno domácí kouzlo.
A co nás ještě do konce kalendářního roku čeká ? Začátkem
prosince k nám tradičně zavítá „čertovská družina“ s Mikulášem
a anděly. Tato návštěva bývá spojována nejen s radostí
a očekáváním dárků, ale i s drobnými obavami. Děti Mikuláši
a andělům zazpívají, zarecitují, čertíkům slíbí svoji poslušnost
a za odměnu dostanou sladkou mikulášskou nadílku.
V prosinci se jako každoročně zúčastníme Vánoční výstavy
v ZŠ Dolní Němčí, kde si mohou rodiče prohlédnout výrobky
nejen dětí ze všech tříd MŠ, ale také výrobky keramického
kroužku naší mateřské školy. Zároveň zde vystoupí děti
z tanečního kroužku MŠ a tím přispějí ke zpříjemnění vánoční
atmosféry této víkendové akce. V další části měsíce, již naladěni
vánoční atmosférou přivítáme v jednotlivých třídách naší MŠ
rodiče dětí na každoročních vánočních besídkách s dílničkami.
Děti předvedou co se v MŠ již naučily, zazpívají, zarecitují,
své milované pohostí vlastnoručně upečenými perníčky
a společně si vyrobí ozdobu na vánoční stůl. Na toto setkání
se děti vždy velmi těší. Je pro ně radostí přivítat ve své třídě
své nejmilejší a strávit s nimi společné chvíle. Koncem prosince
pojedeme za kulturou do Uh. Brodu, kde na nás čeká Pohádka
vánočního zvonečku. Toto představení nás již pomalu přenese
do kouzelného vánočního času, kdy se všichni budeme těšit
na dárečky a na společné chvíle v kruhu svých rodin.
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Chtěly bychom touto cestou poděkovat rodičům dětí,
partnerům, sponzorům a zřizovateli naší mateřské školy OÚ
Dolní Němčí za vstřícnost a dobrou spolupráci, popřát klidné
a spokojené Vánoce, pevné zdraví a štěstí v nadcházejícím roce
2016.
Za kolektiv mateřské školy Blanka Nováková

Knihovna
přeji všem čtenářům i návštěvníkům knihovny příjemně
prožité vánoční svátky s rodinou, přáteli a v novém roce hodně
zdraví a štěstí.
Přeji, aby Vám vánoční atmosféru zpříjemnily i knihy, které
dostanete od Ježíška pod stromeček, a nebo si je vypůjčíte
v naší knihovně.

která zemřela v důsledku pádu z pavlače, přispěje sám Jakub,
jenž se stal v dětských letech svědkem této tragédie. Jakubovi
se děsivá událost vryla hluboko do paměti, a když po mnoha
letech potká osobu, která u ní také byla přítomna, vybaví se
mu další vzpomínky. Co se vlastně tehdy stalo?Samotný děj
příběhu nezachycuje jen složité pátrání, ale i život dodnes
oblíbeného a uznávaného Jakuba Schikanedera (1855-1924),
jehož známým obrazem je právě Vražda v domě. Neméně
zajímavé jsou i reálie jeho doby – výzdoba Národního divadla,
zakládání a existence vlasteneckých spolků a časopisů, vznik
„národní“ literatury atd. Čtenář tak pozná hlavní představitele
kultury jako lidi s chybami a nedostatky, ovšem i jako ty, kteří
neobyčejnou vůlí, talentem a nadšením pracovat pro vlast
překročili vlastní stín. Pro čtenáře od 12 let
•

Vánoční otevírací doba:

- naposledy otevřeno v pátek 18. prosince
ZAVŘENO od 21. 12. 2015 do 1. 1. 2016
- opět otevřeno v pondělí 4. ledna 2016

Nové knihy,
které Vám
knihovna nabízí:

•

•

Zločin na Starém
Městě pražském /
Daniela Krolupperová

Dobrodružný detektivní
román
odehrávající
se
za
života
významného
českého
malíře
Jakuba
Schikanedera. K pátrání
po původci smrti mladé dívky,
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Vodník Brčálník z rybníka
Hadovce tentokrát zažívá se svými
kamarády vodníky a zvířátky
pořádnou zimu v Jestřábích
horách s mrazem a spoustou
napadlého sněhu. Užívají si
zimní radovánky, ale někdy je to
i nebezpečné, například když se
pod nimi při bruslení prolomí
led na rybníce. Ale Brčálník je
naštěstí u toho a promáčené
kamarády zachrání. Všichni
spolu oslaví Mikuláše a Vánoce
a děti určitě překvapí, jaký dárek
najde vodník pod stromečkem…
Pro nejmenší děti

Příšerné příběhy
vánoční /
Chris Priestley

Praskající oheň v krbu,
plíživé
kroky
křupající
ve sněhu a doslova mrazivé
tušení hrůzy. Ano, opět jsou
tu tolik oblíbené Příšerné
příběhy britského autora
Chrise Priestleyho, kterého při
návštěvě Prahy u příležitosti
vydání českých překladů
jeho knih město natolik
nadchlo, že uvažuje umístit
sem děj některého ze svých
dalších děl. V sedmi příbězích
prodchnutých
tajuplnou,
strašidelnou
atmosférou
čeká na čtenáře spousta
geniálně nečekaných zvratů
a samozřejmě nezbytné,
hrůzu nahánějící poučení, že
není radno porušovat pravidla
ani psané či nepsané zákony
a že zlé, zlomyslné chování
je po zásluze potrestáno.
Pro čtenáře od 10 let

Vodník Brčálník a zimní
radovánky /
Simona Petrová

• Jezevec Chrujda staví

nejdřív urychlovač a pak
zase pomalič /
Petr Stančík

Pokračování dobrodružství jezevce Chrujdy a jeho přátel
z lesa Habřince. Chrujda se tentokrát pustí do vynalézání
a spolu s kamarádkou, vozíčkářkou sůvičkou Stáňou, sestrojí
tajemný urychlovač. Do přístroje ale omylem vleze hlemýžď
a jeho „urychlení“ způsobí řadu veselých příhod. Chrujdovi
se nakonec všechny zmatky podaří uvést do původního stavu
a v lese Habřinci znovu zavládne klid. Napínavý pohádkový
příběh přináší malým čtenářům nejen zábavu, ale také poučení,
že i tělesně znevýhodněné bytosti jsou platnými a velmi
přínosnými členy společnosti. A snad v nich také podpoří
zájem o fyziku, kterou – alespoň podle zkušeností autora –
většina školáků k vlastní škodě považuje za nudný předmět.
Pro děti a mládež
•

Sbohem, armádo! / Hemingway

Slavný protiválečný román, ve kterém se prolínají
hrůzy první světové války s tragickým příběhem lásky
mladého Američana - dobrovolníka v italské armádě a anglické ošetřovatelky, nese výrazné autobiografické rysy.
Beletrie pro dospělé
Dolněmčanský zpravodaj

•

Zpověď: z děcáku až
na přehlídková mola /
Veronika Kašáková

Tato zpověď byla napsána
z touhy změnit svět k lepšímu.
Pokusit se alespoň maličkou
troškou přispět k tomu,
aby třeba i jen pár dětí bylo
šťastnějších, a to je zatraceně
dobrý důvod, proč tuhle knihu
vydat a číst. A vlastními slovy
autorky: „Jsem přesvědčená,
že jsem byla v dětském
domově a prožila všechny ty
okamžiky právě proto, abych
dnes mohla pochopit ostatní opuštěné děti a abych jim mohla
nabídnout pomoc, jsem jedna z nich, a i když existují nepochybně
děti, které mají silnější příběhy nebo smutnější, tak věřím v to,
že má kniha zvedne ze židle třeba i jen jedno dítě a řekne si:
‚Nezáleží na tom, kdo je má matka či otec, záleží na tom, KDO
JSEM JÁ!‘“ Veronika je dnes mladou ženou, na které byste jen
těžko poznali, jakým životem si prošla. Po několika krušných
letech s matkou narkomankou se ocitla v dětském domově,
kde prožila celé dětství i dospívání. Umíte si představit, jaké
to je? Být neustále v kolektivu dalších dětí, čekat, jestli si pro
vás máma nebo táta nepřijde, pochybovat, jestli vás má vůbec
někdo rád, pochybovat o sobě a jestli to, že jste v dětském
domově, jste náhodou nezavinili vy sami? Ale tahle kniha
není jen o tom, jak to mají opuštěné děti těžké, je také o naději
a o tom, že když víte, co chcete, můžou se vám sny splnit,
protože Veronika si své sny plní, i když měla čtyřku z fyziky.
Beletrie pro dospělé

Ve spolupráci s restaurací Rozkvět se podávaly zvěřinové
speciality za velmi rozumnou cenu, a ke všemu byl vstup, jak
bylo dopředu avizováno zdarma. Jelikož se tato akce konala
poprvé, tak účast ze strany veřejnosti nebyla až taková, jak jsme
očekávali, tak doufám že příští rok to bude o něco lepší. Přesto
dle ohlasů těch, kteří se zůčastnili to byla zdařilá akce. Na závěr
mě dovolte abych všem našim členům, ale i jejich drahým
polovičkám poděkoval za trpělivost, za celoroční kolikrát
nelehkou práci, a do blížících se svátků vánočních a nového
roku popřál hodně zdraví, ale i trochu toho štěstíčka, to přeji i
všem našim spoluobčanům , kteří do přírody chodí a chovají
se tak jak mají.
Josef Tinka, předseda MS, místostarosta obce

Další novinky naleznete na internetových stránkách naší
knihovny: www.dolni-nemci.cz/knihovna.php v on-line
katalogu.
Marie Milošová

Hlavní hon
Myslivecký spolek Lanka uspořádal dne 7. 11. 2015 hlavní
hon na zajíce. Sraz všech účastníků byl v 8 hod. v restauraci
Rozkvět. Sjeli se sem naši kamarádi, dá se říct ze všech koutů
naší republiky a dokonce i ze zahraničí. Naše hony jsou
celkem atraktivní, a je o ně velký zájem hlavně mezi našima
kamarádama. Po raní kávičce v restauraci, jsme všichni nasedli
do přistaveného autobusu, který nás odvezl na horní konec,
za což bych chtěl řidiči TJ p. Josefu Ružičkovi poděkovat,
protože jak se později ukázalo, každý ušetřený krok byl jenom
dobrý, hlavně pro naše starší členy. Po zahájení honu bylo
počasí velmi slušné, ale kolem jedenácté hodiny se to zvrtlo
a začalo pršet, jelikož hon se koná za každého počasí, tak i když
nám teklo za za krk, muselo se to vydržet. Výřad (ukončení
honu), který probíhá vždy na chatě, jsme stihli ještě za světla.
Na závěr honu myslivecký hospodář p. Jaroslav Cmol ml.
oznámil, že se ulovilo 98 ks zajíců, což se řadíme mezi ty lepší
honitby v rámci celé republiky. Po skončení honu následovala
poslední leč, která se uskutečnila poprvé v sále KZ, a byla i pro
veřejnost.K tanci hrála Dolněmčanská pětka.
Dolněmčanský zpravodaj

záběry z fotopastí v naší honitbě
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Chovatelé poštovních
holubů
Po krátké odmlce jsme se rozhodli informovat naše
spoluobčany o naši činnosti chovatelů poštovních holubů
Dolní Němčí.
Ale ještě než začnu o naši činnosti, tak musím říct proč tato
odmlka. Jsou mezi našimi občany Dolního Němčí lidé, kteří
našim chovatelům tuto činnost znepříjemňují a proto také
úspěchy holubů našich chovatelů mají velký útlum, a proto
nemohou opakovat tyto vynikající úspěchy z minulých let, aby
mohli tito holubi a chovatelé reprezentovat naši obec Dolní
Němčí, okres, kraj a taky naši Českou republiku ve světě. O naší
překrásné vesnici věděli lidé na celém světě, protože ji proslavili
holubi našich chovatelů na Olympiádách a Evropských
výstavách.
A teď k té naši chovatelské činnosti v roce 2015. Pořádalo
se 21 závodů a to 13 tuzemských závodů do 400 km, 4 závody
550 km a 4 závody od 750 km do 1100 km. Dále se pořádali 4
závody holoubat z České republiky. Všechny závody pořádalo
Oblastní sdružení spolků Uh. Hradiště, do kterého patří
i spolek chovatelů Dolní Němčí.
Závodní sezóna 2015 nebyla nijak lehká, napřed bylo chladné
a deštivé počasí a potom zase velká vedra, což způsobuje velké
zatížení holubům, jak po psychické, tak po fyzické stránce, ale
i tak se museli vypořádat s těmito problémy.
V pásmu 2 ze 122 chovatelů, do kterého patříme, se
umístnili naši chovatelé následovně: na 4. místě KADLČEK
Josef, na 7. místě KADLČEK Jaroslav, na 17. místě DOHNAL
Václav, na 29. místě JEŽEK Antonín, na 35. místě KARAFIÁT
Stanislav, na 49. místě JAKUBČÍK Petr, na 58. místě STEHLÍK
Tibor, na 64. místě SVĚTINSKÝ Štěpán, na 83. místě KUBEŠ
Karel a na 91. místě BARTOŠ Radek.
V celkovém pořadí Oblastního sdružení, které má 222
chovatelů, se umístnili naši chovatelé následovně: na 19. místě

nasazování holubů

návštěva u pana Gleißnera v Německu

návštěva u pana Roodhoofta v Belgii
KADLČEK Jaroslav, na 23. místě KADLČEK Josef, na 33. místě
DOHNAL Václav, na 61. místě JEŽEK Antonín, na 75. místě
KARAFIÁT Stanislav, na 102. místě JAKUBČÍK Petr, na 115.
místě STEHLÍK Tibor atd.
V Generálním mistrovství se umístnili následovně: na 17.
místě KADLČEK Jaroslav, na 31. místě KADLČEK Josef, na 45.
místě DOHNAL Václav, na 60. místě JEŽEK Antonín atd.

mezinárodní školení posuzovatelů v Dolním Němčí
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Dolněmčanský zpravodaj

Mistrovství krátkých a středních tratí se umístnili
následovně: na 2. místě KADLČEK Josef,
na 7. místě
KADLČEK Jaroslav, na 32. místě DOHNAL Václav atd.
V celkovém pořadí ročních holubů: na 2. místě KADLČEK
Josef, na 11. místě KADLČEK Jaroslav, na 37. místě JEŽEK
Antonín, na 45. místě DOHNAL Václav atd.
Ve výkonu za rok: 8. místo Kadlček Jaroslav a 4500,83 km,
21. místo Kadlček Josef a 4073,69 km, 24. místo Kadlček
Jaroslav a 4029,94 km, 32. místo Kadlček Jaroslav a 3921,55 km,
37. místo Kadlček Josef a 3876,06 km, 41. místo Kadlček
Jaroslav a 3816,02 km atd.
Ve výkonu za 2 roky to je za 2014 a 2015: 3. místo Kadlček
Jaroslav a 9202,53 km, 12. místo Kadlček Jaroslav a 8317,98 km,
16. místo Kadlček Jaroslav a 8207,11 km, 40. místo Kadlček
Jaroslav a 7025,09 km, 46. místo Kadlček Josef a 6904,91 km
atd.
Ve výkonu za život: 1.místo KADLČEK Jaroslav, 60 cen
a 23 050 km, 4. místo KADLČEK Jaroslav 54 cen a 20 817 km,
16. místo Kadlček Josef 39 cen a 15 709 km.
Mistrovství ročních holubů : 2. místo Kadlček Josef, 11.
místo Kadlček Jaroslav, 37. místo Ježek Antonín atd.
V Olymp. kateg. G: 1. místo, 3. místo, 5. místo Kadlček
Josef, 10. místo Kadlček Jaroslav atd.
V Olymp. kateg. H : 1. místo Kadlček Josef, 16. místo
Kadlček Jaroslav, 24. místo Kadlček Josef, 29. místo Kadlček
Jaroslav.
V holoubatech se umístnil na 20. místě KADLČEK Josef,
na 44.místě JEŽEK Antonín a na 70.místě KARAFIÁT Stanislav.
Ve dnech 26. 8. až 31. 8. 2015 navštívili Kadlček Jaroslav
s manželkou několik špičkových chovatelů v Německu, Belgii
a Holandsku. Cesta byla pohodová a ve zdraví. Bylo zajímavé si
s nimi povídat jak o holubech, jejich práci s holubama, jejich
úspěších, ale také i o jejich rodinách. Byli jsme mile přivítáni
u všech chovatelů a jejich rodin. Najeli jsme 4500 km.
Ve dnech v pátek 2. 10. a v sobotu 3. 10. 2015 se konalo
Mezinárodní školení posuzovatelů za účasti
Českých,
Polských a Slovenských posuzovatelů. Tohoto školení se
zúčastnili i posuzovatelé z Dolního Němčí a to Kadlček Jaroslav
a Pěrka Jaroslav. Také byl pozván i starosta Dolního Němčí
Ing. František Hajdůch a toto pozvání přijal a zúčastnil se ho
a byl odměněn velkým potleskem po jeho výkladu o naši obci
a také o našem okolí a jeho historii.
Dne 13. a 14. 11. 2015 pořádala Slovenská republika sbor
posuzovatelů školení, na které byli pozváni i posuzovatelé
z České republiky. Tohoto školení za Českomoravský sbor
posuzovatelů se zúčastnili posuzovatelé KADLČEK Jaroslav
a VOJTĚŠEK Ladislav. Konalo se v Terchové na Slovensku.
Dne 20. 11. 2015 v pátek pořádal místní spolek chovatelů
poštovních holubů Dolní Němčí výstavu poštovních holubů
v přísálí Kulturního domu od 10:00 hod. do 17:00 hod. Vstup
byl zdarma. Náš místní spolek chovatelů poštovních holubů
Dolní Němčí bude vystavovat na Oblastní výstavě 28. 11. 2015
v Babicích v Kulturním domě 12 nejlepších holubů a to Kadlček
Josef 5 holubů a Kadlček Jaroslav
7 holubů. Dva holubi
z těchto výstav půjdou 11. - 12. 12. 2015 na Celostátní výstavu
do Hluku a to holub Kadlčka Josefa v Olymp. kategorii „H„,
který je nejlepším holubem České republiky v této kategorii
a z této výstavy půjde na Evropskou výstavu do Bukurešti
v Rumunsku, která se koná 27. - 31. 1. 2016. Dalším holubem,
který půjde na Celostátní výstavu do Hluku 11. – 12. 12. 2015
bude holub Kadlčka Jaroslava ve výkonu za život, který má 60
cen a má nalétáno 23 050 km a je nejlepším holubem celého
Dolněmčanský zpravodaj

Oblastního sdružení chovatelů poštovních holubů Uherské
Hradiště.
Na tuto výstavu se přišla podívat i celá mateřská školka
i s pani učitelkami, děti si chtěly pohladit holoubky, což se
jim vyhovělo, dostaly pamlsek a spokojené odcházely zpět
do školky.
Po této výstavě od 18:00 hod. se pořádala výroční schůze
místního spolku chovatelů poštovních holubů Dolní Němčí,
na kterou byli pozváni starosta obce Ing. František Hajdůch
a místostarosta pan Josef Tinka. Oba dva toto pozvání přijali
a přišli, také byly pozvány i manželky našich chovatelů a taky
přišly. Starosta obce Ing. František Hajdůch, když byl požádán
o zhodnocení naši činnosti, tak ji zhodnotil jako velmi dobrou
za úspěchy, které jsme dosáhli a popřál našim chovatelům
hodně dalších vynikajících úspěchů i v příštích sezónách.Také
zástupce obce pan Josef Tinka, když byl vyzván, aby zhodnotil
naši činnost, tak taky se vyjádřil kladně k naší činnosti a popřál
nám také mnoho vynikajících úspěchů i v dalších chovatelských
a závodních sezonách, aby se vědělo i ve světě o naší obci Dolní
Němčí z výsledků našich chovatelů na vrcholových výstavách
jako jsou Evropské a Olympijské výstavy, tak jak to bylo
doposud. Po této výroční schůzi bylo připraveno pohoštění.
Dne 21. 11. 2015 se v Kulturním domě v Babicích konala
Zemská výstava poštovních holubů celé Moravy.
Místní spolek chovatelů poštovních holubů přeje všem
spoluobčanům radostné prožití svátků vánočních a do celého
roku 2016 hodně zdraví, štěstí a spokojenosti a rodinné pohody.
Za chovatele poštovních holubů
Kadlček Jaroslav.

mateřská školka na výstavě holubů

ocenění na výstavě ZO CHPH
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Zahrádkářský podzim
Poslední čtvrtletí tohoto roku bylo pro zahrádkáře
ve znamení sklizně a úrody. Letošní horké a suché léto
způsobilo, že byla sklizeň opožděná a úroda malá, protože
rostlinám chyběla tak potřebná voda. Ale i přes to jsme v září
uspořádali plánovanou Výstavu ovoce, zeleniny a květin.
Část našich vystavovaných produktů, plus ovoce z okolních
Základních organizací zahrádkářů, jsme pak začátkem října
převezli do Olomouce. Zde jsme naaranžovali výstavní stánek
za US ČZS Uherské Hradiště v rámci konání celostátní výstavy
zahrádkářů Hortikomplex 2015. Všechny územní sdružení
krajů z celé ČR zde prezentovaly práci svých členů. My jsme náš
kraj reprezentovali bohatou úrodou švestek, česneku, jablek
a dýní. Za kolekci vyřezávaných dýní jsme obdrželi Čestné
uznání ČZS. Vedle zahrádkářů zde vystavovali i potravinářské
a zemědělské firmy a podniky. Ve venkovních prostorách
probíhaly zahradnické trhy.
V říjnu se rovněž konal náš každoroční tématický zájezd,
a kam jinam než na výstavu do Olomouce. Ale to nebylo vše.
Dopoledne jsme sice strávili na výstavišti, ale pak jsme se
vydali autobusem do Javořických jeskyní. Po krátkém výšlapu
do kopce, kde byl vchod do jeskyní, nás čekala asi hodinová
procházka malebným krápníkovým podzemím. Mnozí z nás
si zavzpomínali na školní léta, kdy jsme jezdívali na podobné
výlety. A abychom i něco dobrého a voňavého ochutnali,
poté náš autobus zamířil do Loštic na tvarůžky. Nejdříve
do tvarůžkové cukrárny, pak do podnikové prodejny koupit
i něco domů. A nakonec i v místní hospůdce nám nabídli
tvarůžkové speciality. Nakonec jsme ještě udělali společné foto
na Loštickém náměstí, a pak jsme už zamířili k domovům. Tak
jako na všech našich zájezdech, vládla spokojenost i nyní.
To byla letos poslední naše velká akce, následovaly jen
brigády: podzimní úklid areálu, řezání dřeva na zimu, stříhání
stromků v sadu pod hřbitovem a úprava Losku.
Nezbývá jen popřát: Krásné a radostné prožití svátků
Vánočních všem našim členům i všem spoluobčanům!
A. A. SVĚTINSKÁ
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Z činnosti FK Dolní Němčí
Po skončení podzimní části mistrovských soutěží ročníku
2015/16, které zahrnovalo kompletní program podzimu
a v některých soutěžích i jednu jarní předehrávku, přichází
krátké zhodnocení účinkování našeho fotbalového klubu.
A-mužstvo dospělých vstoupilo do nové sezóny s úplně
novým realizačním týmem a do jarních odvet I.A třídy půjde z 8.
místa s bodovým ziskem 20 bodů ze 14. utkání a vyrovnaným
skóre 25:25. Více se dařilo v domácím prostředí, kde tento tým
vybojoval 13. bodů (skóre19:12), z venkovních hřišť přivezl 7
bodů při skóre 6:13. Pokračujícím trendem z minulého ročníku
je neúspěšné zvládání penaltových rozstřelů po nerozhodném
stavu v základní hrací době. O góly se nejvíce postarali Tomáš
Kadlček se 7 zásahy a Pavel Krchňáček s 6 trefami.
I náš další zástupce v kategorii mužů okupuje po podzimní
části okresního přeboru 8. příčku mistrovské tabulky.
B-družstvo mužů získalo v 13 zápasech celkem 18 bodů se
záporným skóre 31:43. V domácím prostředí se naší dospělé
záloze dařilo, z vítězství se radovala celkem 5x s bilancí 22
vstřelených gólů a 12 inkasovaných. Venkovní příspěvek
do tabulky je ale slabý, pouhé jedno vítězství a hrozivé skóre
9:31. Nejpilnějšími střelci podzimu byli Robin Kadlček a Vít
Ježek s 5 góly.
Dorostenecké družstvo po pádu z krajského přeboru
nastupovalo proti soupeřům v krajské soutěži a taky ono
po podzimu obsadilo střed tabulky. 21 bodů při skóre 32:25 ze
14. utkání znamenalo 7. příčku. I dorostenci vytěžili více bodů
v domácím prostředí, bylo jich celkem 14 (skóre 24:11). Bodový
zisk ze hřišť soupeřů byl jen poloviční, tedy 7 bodů a skóre 8:14.
Mezi hráči této kategorie v našem týmu dominoval Richard
Krchňáček, autor 7 gólů.
Bude to už znít jako evergreen, ale i žákovská družstva
přezimují ve středu tabulky krajské soutěže. Starší žáci
vybojovali na podzim v11 utkáních celkem 18 bodů při
skóre 24:21. Překvapivě se nedařilo před domácím publikem,
domácí bilance je jen 6 bodů a skóre10:14. Kluci byli úspěšnější
na půdě soupeřů, tam vybojovali 12 bodů (skóre14:7), když
odešli poraženi jen jedenkrát. O góly se nejvíce zasloužili Adam
Horňák a David Nemrava, oba rozvlnili síť 8x.
Mladší žáci byli bodově úspěšnější, ale i tak bilance 23
bodů a skóre 56:41 stačily jen na 5. příčku mistrovské tabulky.
Na domácím hřišti kluci excelovali a připsali si 17 bodů
a výborné skóre 41:17 v 6 zápasech, venkovní příspěvek
do tabulky byl 6 bodů (skóre15:24). O bohatou úrodu gólů se
nejvíce přičinili Tomáš Hibler se 17 góly a David Tinka, autor
15 vstřelených branek.
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B-družstvo žáků, účastník okresní soutěže, nastupuje
v domácích utkáních na hřišti ve Slavkově. V devíti zápasech
tento tým získal 18 bodů při skóre 43:33 a patří mu 5. místo
tabulky. Domácí bilance je 12 bodů a skóre 20:16, z venkovních
hřišť přivezli naši hráči 6 bodů při skóre 23:17. Nejlepšími
střelci týmu se stali Martin Kvasnička Radim Sípek, oba se
postarali o 9 gólů.
V soutěžích máme ještě starší a mladší žákovskou přípravku,
účastníky okresního přeboru. Starší přípravka ze sedmi utkání
4x zvítězila, vstřelila celkem 53 gólů a 60x inkasovala. Mladší
přípravka všech 7 zápasů prohrála, konto soupeřů zatížila
pouhými 7 góly,obdržela 96 branek. V kategorii přípravek se
nevedou výsledkové tabulky a body se nepřidělují, proto jen
tyto strohé informace.
Během letošního podzimu žádný náš tým od žákovské
kategorie až po muže neexceloval a ani by ho neměl čekat
v jarních odvetách boj o záchranu, všechna družstva přezimují
v klidném středu tabulky. Doufejme, že na jaře ubude
průměrnosti a některá družstva se vyšvihnou výše k čelu
tabulky.
Náš fotbalový klub by se rád na tomto místě pochlubil
vydařenou akcí mimo rámec soutěžních utkání. Dne 17. září se
za hezkého počasí na našem hřišti uskutečnil Měsíc náborů pod
patronací FAČR za účasti velkého množství dětí z mateřských
škol a základních škol z širokého okolí. Akci podpořili svou
účastí také zástupci prvoligového klubu 1.FC Slovácko, KFS
Zlín a místního obecního úřadu. Na celé hrací ploše našeho
stadionu byly rozmístěny stanoviště, kde děti plnily různé
soutěže. Po absolvování všech stanovišť byly dětem předány
dárkové balíčky. Děti i jejich učitelky byly nadšené z celého
tohoto sportovního dopoledne, které bylo přínosem i pro náš
klub. Podařilo se nám podchytit zájem některých dětí, které
projevily zájem posílit
naše řady v družstvech
přípravky. Tato akce
splnila naše očekávání
a
byla
skvělou
prezentací
celého
fotbalového hnutí.
Z důvodu nového
občanského zákoníku
se musí spolky znovu
registrovat, a proto
proběhla v listopadu
mimořádná
valná
hromada našeho oddílu.
Zde došlo ke změně
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názvu spolku na stávající FK Dolní Němčí, z.s., odloučení
šachového oddílu a schválení nových stanov.
Závěrem mi dovolte pozvat všechny sportovní fanoušky
na halové turnaje žáků a žákovských přípravek v kategoriích
mladší i starší, které pořádáme o víkendu 13. a 14. února 2016
ve sportovní hale v Hluku za mezinárodní účasti.
FK Dolní Němčí přeje všem svým členům, příznivcům,
sponzorům a spoluobčanům příjemné prožití vánočních
svátků a hodně úspěchů v nastávajícím roce 2016.
Antonín Macků, člen výboru FK Dolní Němčí, z.s.

KST Dolní Němčí
– soutěžní ročník 2015/2016
Stejně jako v předcházejících letech vstoupilo do soutěžního
ročníku 2015/2016 celkem 9 mužstev našeho oddílu stolního
tenisu. V mužských kategoriích zahájilo mistrovské boje
7 družstev mužů („A“ až „G“) a 2 žákovská družstva. Před
posledními 2 zápasy první poloviny soutěžního ročníku začalo
výborně naše družstva mužů „D“ a obě družstva žáků, kteří
okupují první příčky svých soutěží. Dovolte mi, abych Vás
krátce informoval o dosavadních vystoupeních našich mužstev.
Naše „A“ družstvo mužů po neúspěšném pokusu o návrat
do 3. ligy v minulé sezóně nastoupilo do nového ročníku
s cílem bojovat o první příčky divizní soutěže. Jako jednomu
z kandidátů na postup patří tomuto družstvu 3. příčka
divizní soutěže (30 bodů, 7 výher), kdy prozatím okusilo
porážku ve 2 mistrovských utkáních. V letošní sezóně se
nevyhnula zranění ani našim hráčům, proto i 2 prohry lze
přičítat k nekompletní základní sestavě. Výtečně se daří
Karlu Orlovskému, který doposud vyhrál všech 30 utkání
a patří mu první příčka v úspěšnosti divizních hráčů. Další
hráči nastupující za „A“ mužstvo jsou Dušan Kubeš – 68 %
(procentuální úspěšnost vyhraných utkání), nadějný junior
Miroslav Bičan – 63,33 % a Luděk Jančář – 52,63 %.
„B“ družstvo mužů, rovněž tradiční účastník divizní soutěže,
nezahájilo sezónu dobře a prozatím mu patří 10. příčka za 2
výhry (15 bodů, 7 porážek). Druhé vítězné utkání bylo pod
taktovkou navrátilce Pavla Daňka, který však mužstvu chyběl
od počátku sezóny a má naplánováno v několika mistrovských
utkáních pomoci k potřebným bodům před jeho návratem
do zahraničí. Právě poslední 2 domácí zápasy s TJ Kunovice „A“
a TJ Sokol Kostelec „A“ budou důležité pro druhou polovinu
soutěže a pro konečné zúčtování. Za „B“ mužstvo nastupují
tito hráči Jan Sadílek – 55 %, Martin Kučera – 50 %, Jan Ježek –
30,77 %, Jakub Matějíček 17,65 %.
„C“ družstvo mužů hraje druhou sezónu druhou nejvyšší
krajskou soutěž - KS I. třídy. Ani tomuto mužstvo se nevyhnulo
zranění jejího lídra Jiřího Borýska. Prozatím mužstvu patří
10. místo (19 bodů – 3 výhry, 1 remíza). Mrzí zejména
domácí porážky s SK Spartak Hulín a Sport centrum Bylnice.
Výbornými výkony se prezentuje starší žák Ondřej Kučera,
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který dostává příležitost ve vyšší soutěži. Stejně jako naše „B“
družstvo čekají naše hráče (Zdeněk Fibichr, Jakub Matějíček,
Miroslav Bartoš, Ondřej Kučera, Milan Ježek) záchranářské
boje.
V regionálních soutěžích nastupují celkem 4 naše družstva.
Nejvyšší regionální soutěž – RP I. třídy hraje naše „D“ družstvo
mužů, kterému patří v dosavadní tabulce 1. místo. Jako
dosavadní lídr soutěže prohrál pouze 1 z 9 utkání. K vysněnému
postupu vypomáhá i zkušený Zdeněk Fibichr, se kterým se
snad podaří dovést „D“ družstvo po mnohaletých pokusech
k postupu do krajské soutěže. Stejnou soutěž jako „D“ mužstvo
hraje i naše „E“ družstvo, kterému jako nováčku soutěže
patří výborné 6. místo za zisk 20 bodů (3 výhry, 2 remízy, 4
prohry). „F“ družstvu hrající RP III. třídy patří 10. příčka a „G“
družstvu hrající základní soutěž RP V. třídy 6. příčka. V těchto
družstvech dostávají příležitost především junioři a nadějní
žáci našeho oddílu, kteří sbírají cenné zkušenosti v mužských
soutěžích.
Velmi slibně zahájili soutěžní ročník i naši žáci, kteří
tradičně patří k nejlepším mužstvům regionální soutěže žáků,
která je rozdělena do tří výkonnostních skupin – 1. až 3. liga
s možností postupů v průběhu sezóny. Starší žáci („A“ – Kučera
Ondřej, Bobčík Přemysl, Uher Adrian) v základní části soutěže
(skupina 1. liga) ani jednou nezaváhali a obsadili první příčku.
V právě probíhající nadstavbě soutěže je čekají boje k obhajobě
titulu regionálního přeborníka. Výborně si v základní části
vedli i naši mladší žáci („B“ - Bobčík Matyáš, Baroň Martin,
Hibler Tomáš, Němeček Václav, Kolář Jiří), kteří v základní
části soutěže nastupovali ve skupině 2. ligy, ve které obsadili
2. místo a zajistili si tak postup do nadstavbové části v 1. lize.
Zde nabírají cenné zkušenosti s dalšími 5 nejlepšími mužstvy
včetně našich starších žáků.
Žáci a junioři se rovněž pravidelně účastní krajských
bodovacích turnajů, kde se vůbec neztrácí. V průběžném
pořadí Ondrovi Kučerovi patří ve starších žácích 3. příčka.
Do posledních zápasů první poloviny soutěže a odvetných
utkání svých mistrovských soutěží budou mužstva našeho
oddílu vstupovat s cílem udržet postupovou první příčku „D“
mužstva, zasáhnout do bojů o postup našeho „A“ mužstva včetně
dosavadního postavení ostatních mužstev. V neposlední řadě
je cílem obhajoba žákovského titulu regionálního přeborníka.
Výsledky mistrovských soutěží lze sledovat na internetových
stránkách www.ping-pong.cz (krajské soutěže) a www.pinec.net
(regionální soutěže včetně regionálního přeboru žáků).
Oddíl stolního tenisu KST Dolní Němčí si dovoluje pozvat
všechny příznivce stolního tenisu na již tradiční „Vánoční
turnaje“ ve stolním tenise, jenž proběhnou v tělocvičně ZŠ
Dolní Němčí:
- ve středu dne 23. 12. 2015 ve 14.00 hod. se uskuteční
turnaj neregistrovaných žáků a žákyň,
- ve čtvrtek dne 24. 12. 2015 v 09.00 hod. se uskuteční
turnaj neregistrovaných mužů a veteránů,
- v pondělí dne 28. 12. 2015 v 17.00 hod. bude zahájen
již 16. ročník turnaje „O NEJLEPŠÍHO DOLNĚMČANA“
pod záštitou starosty obce Dolní Němčí za účasti ligových
odchovanců a nejlepších současných hráčů.
Na výše plánované akce, jakož i na další soutěžní utkání
všech mužstev našeho oddílu, jste srdečně zváni. Závěrem
mi dovolte popřát našim příznivcům, sponzorům a všem
spoluobčanům příjemné prožití svátků vánočních a úspěšný
celý nový rok 2015.
za KST Dolní Němčí, Dušan Kubeš
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Vánoční čas ve farnosti

Snad každý z nás má rád Vánoce a každý je
prožívá po svém. Začínáme již prvními dny
prosince adventem. Je to doba čtyř týdnů před
slavením narození děťátka Ježíška. Doma si
zapalujeme svíčky na adventních věncích.
Ve farnosti přicházejí děti každé sobotní
ráno s lucerničkami do kostela na roráty
a po mši společně posnídají ve dvoraně. V pondělí 21. 12.
v 18.30 hodin můžete přijít do kostela a chválit Ducha svatého
na Večeru chval, který připravily holky ze scholy. Pomalu, ale
jistě odpočítáváme dny, kdy se blíží den „D“. Na Štědrý den
ve 14 hodin proběhne tradiční Otvírání betléma a schola pro
nás připravuje divadelní představení – Vánoční vypravování.
V tuto dobu si můžete odnést domů Betlémské světlo. Večer
nás doma čeká překvapení u stromečku, ale taky v jesličkách.
V chrámu Páně od 22 hodin se budou zpívat koledy a ve 22.30
hodin začíná slavnostní mše svatá, při které zazpívá kostelní
sbor. Na Boží hod vánoční 25. 12. slavíme narození Spasitele.
Mše svatá je v 7.30 hodin a na „hrubé“ v 10.30 hodin zpívá
schola spolu s mužským pěveckým sborem. V neděli 27. 12.
na sv. Jána v 17 hodin proběhne Žehnání vína v sále Kulturního
domu s pásmem Vesele o víně, na kterém se vám představí schola
Nekonečno, sbory Tetičky a Dolněmčané a Ondřej Fibichr.
Svá vína zde budou prezentovat místní vinaři a k poslechu
zahraje cimbálová muzika Babica z Hluku. Poslední den roku
na Silvestra v 17.30 hodin společně poděkujeme za uplynulý
rok a nový rok přivítáme v kostele mší svatou na ranní mši
v 7.30 a na „hrubé“ v 10.30 hodin. Vánoční dobu ukončíme
Tříkrálovou sbírkou v sobotu 9.1.2016, kdy vás navštíví
a zazpívají děti z farnosti.
I tak se dá prožít vánoční čas – čas klidu a pohody.

Výukové programy
ekocentra Pantoflíček
Díky finanční podpoře Zlínského kraje vytvořilo
Ekocentrum Pantoflíček, které je součástí ZŠ a ZUŠ Dolní
Němčí, nové výukové programy s ekologickou tématikou.
Tyto programy jsou určeny žákům mateřských škol a žákům 1.
stupně základní školy. V říjnu také žáci dolněmčanské mateřské
školy absolvovali výukový program, ve kterých se dozvěděli
mnoho zajímavého o léčivých bylinkách a žáci prvních tříd
základní školy měli výukový program zaměřený na ptačí svět.
Mgr. Jana Trtková, vedoucí Ekocentra Pantoflíček

Dotace, které obec obdržela v roce 2015
Poskytovatel
Účel
Částka
ROP Střední Morava
Cyklostezka D.N. – Nivnice – dopl.
		
544 187,98 Kč
OPŽP
Zateplení VÚZ – dopl.		
		
149 790,67 Kč
MMR
Oprava kamenných křížů
		
300 000,- Kč
OPŽP
Zkvalitnění nakládání s bioodpady
		
2 221 560,- Kč
Nadace ČEZ
Rozšíření a obnova dětských hřišť		
		
500 000,- Kč
Celkem		
3 715 538,65 Kč

P. Petr Hofírek a Jana Fibichrová

PF 2016
Děkujeme za přízeň, kterou jste nám po celý
rok věnovali a přejeme Vám příjemné prožití
svátků vánočních a šťastný nový rok.
Redakce zpravodaje

• Informace o svozu TKO
Letošní poslední svoz bude ve čtvrtek 31.12. 2015 a první
v roce 2016 bude ve čtvrtek 14.1. a pak každý sudý týden.
• Termíny svozu plastů v roce 2016
19.1., 16.2., 15.3., 19.4., 17.5., 21.6., 26.7., 16.8., 20.9.,
18.10., 15.11., 20.12.
Dolněmčanský zpravodaj

PLASTOVÁ OKNA,
HLINÍKOVÁ OKNA A DVEŘE
výroba, prodej, montáž
ul.: Naardenská 2282 (dříve ul. Široká)
688 01 Uherský Brod, objekt České pojišťovny
tel.: 777 048 173, e-mail: uhbrod@abxokna.cz

e
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www.abxokna.cz
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Ceník a podmínky pro zveřejnění inzerce v obecním
zpravodaji od 1. 1. 2016 (ceny jsou včetně DPH)

Hledám ke koupi rodinný dům v této
lokalitě, se zahrádkou.T: 739 823 546.
Uzávěrka příštího čísla
Zpravodaje bude 29. 2. 2016.
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celá stránka - BA
celá stránka - ČB
1/2 stránky		
1/4 stránky		
řádková inzerce

(180 x 265 mm) 2 500,- Kč
(180 x 265 mm) 1 500,- Kč
(180 x 130 mm) 750,- Kč
( 88 x 130 mm) 380,- Kč
(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.
Dolněmčanský zpravodaj

Dolněmčanský zpravodaj
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Vánoční výstava v ZŠ
Beseda se seniory

Podzim v ZŠ

Netradiční cukrárna

Děti z MŠ na selském statku

Lampionový průvod

Vánoční jarmark

Mikulášská nadílka v MŠ

Periodický tisk územního samosprávného celku vydává čtvrtletně nákladem 950 výtisků obec Dolní Němčí, Nivnická 82. Vyšlo 14. 12. 2015. Registrováno Ministerstvem kultury č. MK ČR E 13136.
• LK print, Nivnická 178, Dolní Němčí • Výroba reklamy • Laser • Velkoformátový tisk • Laminace • Razítka • Potisk textilu a výšivka • 3D nápisy • Vazba dokumentů a diplomových
prací • www.lkprint.cz
•
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