Vážení spoluobčané,
letošní adventní období je už ve své druhé polovině,
vánoční čas se nezadržitelně blíží a my všichni spěcháme
a přemýšlíme, co ještě máme do štědrého dne udělat.
Je tomu stejně i v naší obecní činnosti. V těchto
dnech finišují práce na největší podzimní akci - Lávka
a komunikace v ulicích Zahradní a Na Okluku. Podařilo
se provést část prací na Polní cestě C11, stejně tak
na výstavbě travnatého hřiště.
Obě stavby předpokládáme dokončit do poloviny
příštího roku. Rybník za hřištěm je stavebně dokončen,
na jaře provedeme ještě výsadbu zeleně. Provedli jsme
výsadbu stromů podél cyklostezky do Slavkova na našem
úseku, Slavkov zase na svém. Pracujeme na přípravě
studie úprav náměstí, jejíž návrh najdete na webových
stránkách obce. Dne 29. listopadu 2017 proběhlo veřejné
projednání. Náměty z něj budou zapracovány do návrhu,
který opět zveřejníme na webu a poté svoláme další
jednání.
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Začátkem nového roku proběhnou výběrová řízení
na výstavbu inženýrských sítí v ulici Boršické a na výsadbu
zeleně v extravilánu. Obě akce chceme zahájit na jaře.
Zahájili jsme projektovou přípravu některých staveb
na příští rok – dokončení komunikace v ulicích Na Okluku
a Příční, dále v ulici Vinohradské a navazujících částí
ulic Komenského a Školní. Dokončujeme i projektovou
dokumentaci pro územní rozhodnutí na inženýrské sítě
v ulici Vinohradské.
Do konce roku se uskuteční několik kulturních akcí,
jejich pořad najdete uvnitř Zpravodaje.
Zastupitelstvo obce děkuje všem, kteří se podílejí
v celém roce na kulturním, společenském a sportovním
životě v naší obci a věříme, že i v novém roce tomu bude
stejně.
Přeji Vám klidný průběh předvánočních příprav, pěkné
a veselé vánoční svátky a pevné zdraví v novém roce 2018.
Ing. František Hajdůch, starosta obce
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Z jednání Rady obce
Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů.

Výpis usnesení 63. schůze Rady obce
konané dne 30. 8. 2017 v kanceláři obecního úřadu
Usnesení č. 63/2017/03
Rada obce Dolní Němčí schvaluje zařazení žádosti p. M. K., Uh.
Brod o pronájem bytu v DCHB D. Němčí do seznamu žadatelů.
Usnesení č. 63/2017/04
Rada obce Dolní Němčí schvaluje zařazení žádosti p. M. K., Uh.
Brod o pronájem bytu v DCHB D. Němčí do seznamu žadatelů.
Usnesení č. 63/2017/05
Rada obce Dolní Němčí schvaluje zařazení žádosti pí. L. Š., D.
Němčí o pronájem bytu v DCHB Dolní Němčí do seznamu
žadatelů.

Usnesení č. 63/2017/18
Rada obce Dolní Němčí schvaluje Zásady provozního řádu
v MŠ Dolní Němčí ve školním roce 2017- 2018, dle přílohy.
Usnesení č. 63/2017/19
Rada obce D. Němčí schvaluje cenovou nabídku firmy Florstyl
s.r.o., Kunovice na výsadbu aleje podél cyklostezky do Slavkova.
Usnesení č. 63/2017/21
Rada obce Dolní Němčí schvaluje přijetí účelově určeného
daru od Nadace Synot, Uh. Hradiště pro ZŠ a ZUŠ Dolní
Němčí ve výši 16.000,- Kč.
Usnesení č. 63/2017/22
Rada obce Dolní Němčí schvaluje žádost ZŠ a ZUŠ Dolní
Němčí o povolení výjimky z nejvyššího počtu žáků, dle přílohy.
Výpis usnesení 64. schůze Rady obce
konané dne 25. 9. 2017 v kanceláři obecního úřadu

Usnesení č. 63/2017/06
Rada obce Dolní Němčí schvaluje zařazení žádosti p. F. H.,
Nezdenice o pronájem bytu v DCHB Dolní Němčí do seznamu
žadatelů.

Usnesení č. 64/2017/02
Rada obce D. Němčí schvaluje zařazení žádosti p. D. K., Pitín
o pronájem bytu v DCHB Dolní Němčí do seznamu žadatelů.

Usnesení č. 63/2017/07
Rada obce D. Němčí schvaluje prodloužení nájemní smlouvy
na byt č. 6, p. S. M. D. Němčí od 1. 9. 2017 do 31. 8. 2019.

Usnesení č. 64/2017/03
Rada obce D. Němčí schvaluje zařazení žádosti pí. A. J., Pašovice
o pronájem bytu v DCHB Dolní Němčí do seznamu žadatelů.

Usnesení č. 63/2017/08
Rada obce Dolní Němčí schvaluje prodloužení nájemní
smlouvy na byt č. 12, p. K. B., Školní 606, Dolní Němčí od 1. 9.
2017 do 31. 8. 2019.

Usnesení č. 64/2017/04
Rada obce Dolní Němčí schvaluje zařazení žádosti p. M. J.,
Dolní Němčí a pí. K. P., Strání do seznamu žadatelů o přidělení
obecního bytu.

Usnesení č. 63/2017/09
Rada obce Dolní Němčí schvaluje prodloužení nájemní
smlouvy na byt č. 10, p. J. B., Školní 606, Dolní Němčí od 1. 9.
2017 do 31. 8. 2019.

Usnesení č. 64/2017/05
Rada obce Dolní Němčí schvaluje zařazení žádosti p. D. V., Uh.
Hradiště do seznamu žadatelů o přidělení obecního bytu.

Usnesení č. 63/2017/11
Rada obce Dolní Němčí schvaluje žádost Mateřské školy
Dolní Němčí o povolení výjimky z počtu dětí pro školní rok
2017/2018, dle přílohy.
Usnesení č. 63/2017/13
Rada obce Dolní Němčí schvaluje přidělení bytu č. 302 v DCHB
Dolní Němčí p. E. S., bytem Dolní Němčí od 7. 9. 2017.
Usnesení č. 63/2017/14
Rada obce Dolní Němčí schvaluje výzvu a zadávací podmínky
pro výběrové řízení na realizaci prvků ÚSES.
Usnesení č. 63/2017/15
Rada obce Dolní Němčí schvaluje cenovou nabídku firmy IS
Projekt s.r.o., Uh. Brod na výkon zadavatelské činnosti pro
veřejnou zakázku „Realizace prvků ÚSES“.
Usnesení č. 63/2017/16
Rada obce Dolní Němčí schvaluje napojení připravované
novostavby RD na pozemku p. č. 3079 na účelovou komunikaci
na pozemku obce p.č. 3090 v k.ú. Dolní Němčí, stavebníků L.
M. a M. K., Dolní Němčí .
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Usnesení č. 64/2017/06
Rada obce Dolní Němčí zamítá žádost Hospice na Svatém
Kopečku, Olomouc o finanční podporu na rok 2017.
Usnesení č. 64/2017/07
Rada obce Dolní Němčí schvaluje plán inventur obce Dolní
Němčí za rok 2017.
Usnesení č. 64/2017/08
Rada obce Dolní Němčí schvaluje nabídku na prezentaci obce
v knižní publikaci u SBS Nakladatelství s.r.o., Zlín.
Usnesení č. 64/2017/09
Rada obce Dolní Němčí schvaluje dodatek č.1 s fy. KAVYL spol.
s r.o., Mohelno 563, na akci Revitalizace vodní nádrže u hřiště.
Usnesení č. 64/2017/10
Rada obce Dolní Němčí schvaluje cenovou nabídku fy. KAVYL
spol. s r.o., Mohelno 563 na provedení udržovacích prací
na rybníku v areálu MS Lanka.
Usnesení č. 64/2017/11
Rada obce Dolní Němčí doporučuje Zastupitelstvu obce prodej
pozemků p.č.3053 o výměře 863 m2 p. M. K., Dolní Němčí
a p.č. 1198/1 o výměře 61 m2 pí. B. T., Pezinok (SK) a nákup
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pozemků p.č. 2653 o výměře 3488 m2 od p. M. K., D. Němčí a
p. č. 3991 o výměře 2457 m2 od paní B. T., Pezinok (SK).
Usnesení č. 64/2017/13
Rada obce Dolní Němčí schvaluje dodatek č.1 ke smlouvě
o dílo č. 170019 s firmou Sanizo spol. s r.o., Uh. Brod.
Usnesení č. 64/2017/14
Rada obce Dolní Němčí schvaluje dodatek č.1 ke smlouvě
o dílo č. S18-035-045 s firmou Swietelski stavební s.r.o., Brno.
Usnesení č. 64/2017/15
Rada obce Dolní Němčí schvaluje plánovací smlouvu s Ing. T.
S., Dolní Němčí na stavbu rodinného domu na p.č 3563 ,3637,
3636 v k.ú Dolní Němčí.

nájemného restaurace Rozkvět nájemkyni p. Petře Tibenské,
Uh. Hradiště na období od 1. 11. 2017 do 31. 3. 2018 o 30%
z měsíčního nájmu za nemovitost.
Usnesení č. 65/2017/08
Rada obce Dolní Němčí schvaluje program 16. zasedání
zastupitelstva obce Dolní Němčí dne 26. 10. 2017.
Usnesení č. 65/2017/09
Rada obce Dolní Němčí schvaluje dodatek č.2 smlouvy o dílo
mezi obcí Dolní Němčí a fy. KAVYL, spol. s.r.o., Mohelno 563.
Usnesení č. 65/2017/10
Rada obce Dolní Němčí schvaluje nabídku fy. Moel Šumice
na realizaci části rozvodů veřejného osvětlení v ulici Na Okluku.

Usnesení č. 64/2017/16
Rada obce Dolní Němčí schvaluje prodloužení nájemní
smlouvy na byt č. 2, Školní 606, Dolní Němčí manž. S., od 1.
11. 2017 do 31.10. 2019.

Usnesení č. 65/2017/11
Rada obce Dolní Němčí schvaluje žádost MS Lanka Dolní
Němčí na výpůjčku KD na uspořádání veřejné poslední leče
dne 11. 11. 2017.

Usnesení č. 64/2017/17
Rada obce Dolní Němčí schvaluje výši celkového poplatku
za hrobová místa na rok 2018 ve výši 44,- Kč/ m2.

Usnesení č. 65/2017/12
Rada obce Dolní Němčí schvaluje vybudování nového oplocení
a večerní zamykání dětského hřiště u hasičské zbrojnice.

Usnesení č. 64/2017/18
Rada obce Dolní Němčí schvaluje nabídku fy. IS Projekt, s.r.o.,
Uh. Brod na výkon funkce technického dozoru stavebníka
a koordinátora BOZP pro stavby Místní komunikace
Na Okluku, Rekonstrukce tréninkové plochy fotbalového
hřiště a Polní cesta C11.

Usnesení č. 65/2017/14
Rada obce Dolní Němčí doporučuje zastupitelstvu obce schválit
vzájemný prodej a nákup pozemků mezi obcí a Povodím
Moravy.

Výpis usnesení 65. schůze Rady obce
konané dne 16. 10. 2017 v kanceláři obecního úřadu

Usnesení č. 65/2017/16
Rada obce Dolní Němčí schvaluje zadávací dokumentaci
k výběrovému řízení na vybudování ZTV v ulici Boršická.

Usnesení č. 65/2017/02
Rada obce Dolní Němčí schvaluje zařazení žádosti p. L.
V., Dolní Němčí o pronájem bytu v DCHB Dolní Němčí
do seznamu žadatelů.
Usnesení č. 65/2017/03
Rada obce Dolní Němčí schvaluje žádost p. M. M., Dolní
Němčí o pronájem bytu č. 308, jako spolubydlící s manželem
v DCHB Dolní Němčí od 1. 11. 2017.
Usnesení č. 65/2017/04
Rada obce Dolní Němčí schvaluje p. T. T. prodloužení nájemní
smlouvy na byt č.1, v ul.Školní 606, Dolní Němčí 1. 10. 2017
do 30. 9. 2019.
Usnesení č. 65/2017/05
Rada obce Dolní Němčí schvaluje p. I. P. prodloužení nájemní
smlouvy na byt č. 7, v ul.Školní 606, Dolní Němčí 1. 12. 2017
do 30. 11. 2019.

Usnesení č. 65/2017/15
Rada obce D. Němčí schvaluje úpravu č. 5 rozpočtu obce 2017.

Usnesení č. 65/2017/18
Rada obce Dolní Němčí schvaluje změnu smluvních podmínek
s BUREAU- VERITAS, spol.s.r.o., Praha a pověřuje starostu
podpisem smlouvy.
Usnesení č. 65/2017/19
Rada obce Dolní Němčí schvaluje cenovou nabídku firmy IS
Projekt s.r.o., Uh. Brod na výkon zadavatelské činnosti pro
veřejnou zakázku „ZTV v ulici Boršická“.
Usnesení č. 65/2017/20
Rada obce Dolní Němčí schvaluje dohodu o budoucím převzetí
objektů společných zařízení KPÚ ,, Hlavní polní cesta C11, k.ú.
Dolní Němčí“ mezi obcí a SPÚ, Praha 3.
Výpis usnesení 66. schůze Rady obce
konané dne 13. 11. 2017 v kanceláři obecního úřadu

Usnesení č. 65/2017/06
Rada obce Dolní Němčí schvaluje dodatek č. 4 ke smlouvě
o spolupráci při tvorbě, aktualizaci a správě digitální technické
mapy obce mezi obcí Dolní Němčí a Zlínským krajem.

Usnesení č. 66/2017/03
Rada obce Dolní Němčí schvaluje zařazení žádosti p. Z. K.,
Buchlovice o pronájem bytu v DCHB Dolní Němčí do seznamu
žadatelů.

Usnesení č. 65/2017/07
Rada obce Dolní Němčí schvaluje dočasné snížení výše

Usnesení č. 66/2017/04
Rada obce Dolní Němčí schvaluje prodloužení nájemní
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smlouvy na byt č. 14,
do 31. 10. 2019.

p.M. K. Dolní Němčí od 1. 11. 2017

Usnesení č. 66/2017/05
Rada obce Dolní Němčí schvaluje dočasné snížení výše
nájemného společnosti zumm s.r.o., na provozovnu Devil
music bar, na období od 1. 11. 2017 do 31. 3. 2018 o 30%
z měsíčního nájmu za nemovitost.
Usnesení č. 66/2017/06
Rada obce Dolní Němčí schvaluje dočasné snížení výše
nájemného na hospůdku Muzeum p. Iloně Pitnerové, Dolní
Němčí, na období od 1. 11. 2017 do 31. 3. 2018 o 30%
z měsíčního nájmu za nemovitost.
Usnesení č. 66/2017/07
Rada obce Dolní Němčí schvaluje dočasné snížení výše
nájemného na provozovnu Pivnice a kavárny Na Mlýně, Dolní
Němčí, spol. VEROJE – DN s.r.o, Mgr. Veronice Ježkové,
Dolní Němčí, na období od 1. 11. 2017 do 31. 3. 2018 o 30%
z měsíčního nájmu za nemovitost.

Usnesení č. 66/2017/19
Rada obce Dolní Němčí rozhodla svolat veřejnou diskusi
k projednání architektonické studie - Úpravy centra obce
na termín 29. 11. 2017 od 18.00 hodin v přísálí KD.
Usnesení č. 66/2017/20
Rada obce Dolní Němčí schvaluje žádost MŠ D. Němčí o převod
částky 81.540,- Kč z rezervního fondu do investičního fondu.
Usnesení č. 66/2017/21
Rada obce Dolní Němčí schvaluje uzavření provozu MŠ D.
Němčí v době vánočních prázdnin od 22. 12. 2017 do 2. 1. 2018.
Usnesení č. 66/2017/22
Rada obce Dolní Němčí schvaluje střednědobý výhled rozpočtu
MŠ Dolní Němčí na roky 2018 – 2020.
Usnesení č. 66/2017/23
Rada obce Dolní Němčí schvaluje dohodu o provedení
archeologického výzkumu mezi obcí Dolní Němčí a Slováckým
muzeem Uh. Hradiště, Uh. Hradiště na stavbě Polní cesta C11.

Usnesení č. 66/2017/08
Rada obce Dolní Němčí schvaluje výpůjčku KD Dolní Němčí
ženskému pěveckému sboru Tetičky na ples seniorů dne 23. 1.
2018.

Usnesení č. 66/2017/24
Rada obce Dolní Němčí doporučuje zastupitelstvu obce schválit
střednědobý výhled rozpočtu obce Dolní Němčí na roky 2018
– 2022.

Usnesení č. 66/2017/09
Rada obce Dolní Němčí schvaluje výpůjčku KD Dolní Němčí,
Římskokatolické farnosti Dolní Němčí, na akci Žehnání vína
ve středu 27. 12. 2017.

Usnesení č. 66/2017/25
Rada obce Dolní Němčí schvaluje nákup 25 stolů a 130
židlí do Kulturního domu od fy. Nábytek Strakoš, Ostrava –
Vítkovice.

Usnesení č. 66/2017/10
Rada obce Dolní Němčí schvaluje dohodu o úpravě vzájemných
práv a povinností mezi obcí Dolní Němčí a Slováckými
vodárnami a kanalizacemi, a.s. Uh. Hradiště.

Usnesení č. 66/2017/26
Rada obce Dolní Němčí doporučuje ZO schválit návrh
odměňování neuvolněných členů zastupitelstva obce od 1. 1.
2018, dle přílohy.

Usnesení č. 66/2017/11
Rada obce Dolní Němčí schvaluje smlouvu č. 1030040684/002
o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene mezi obcí Dolní
Němčí a E.ON Distribuce a.s. České Budějovice.
Usnesení č. 66/2017/12
Rada obce Dolní Němčí schvaluje darovací smlouvu se
společností STATIM, Praha na výměnu BabyBoxu v Krajské
nemocnici Tomáše Bati ve Zlíně.
Usnesení č. 66/2017/14
Rada obce Dolní Němčí schvaluje smlouvu o zřízení věcného
břemene na pozemku p.č.1064/54 vyznačeném na GP č. 1260393/2017 s J. a D. K. , a M. P., Dolní Němčí.
Usnesení č. 66/2017/15
Rada obce Dolní Němčí schvaluje výpůjčku prostor Muzea
Na Mlýně dne 25. 11. 2017 Národopisnému krúžku Dolněmčan.
Usnesení č. 66/2017/16
Rada obce Dolní Němčí schvaluje Místní akční plán vzdělávání
ORP Uh. Brod.
Usnesení č. 66/2017/18
Rada obce Dolní Němčí schvaluje darovací smlouvu
s folklorním souborem Oldněmčan Dolní Němčí.
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Nové kontejnery
na elektrozařízení a baterie
v obci
Červené kontejnery společnosti ASEKOL a.s. na sběr
drobného vyřazeného elektrozařízení a baterií budou nyní
našim občanům k dispozici na těchto místech:
1.
Na náměstí u nákupního střediska
2.
Na Výsluní II (vedle kontejnerů)
3.
V ul. Vinohradské za základní školou
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Do kontejnerů nepatří: zářivky a úsporky, tonery a velké
domácí spotřebiče včetně televizí a počítačových monitorů
(odevzdejte zdarma na sběrný dvůr).
Kontejnery usnadní občanům odevzdávání vysloužilých
spotřebičů v blízkosti jejich bydliště.
Až 70 % drobného elektrozařízení po ukončení životnosti
končí ve směsném komunálním odpadu, tedy následně bez
využití buď na skládce nebo ve spalovně. Bohužel, nejde o malé
množství, ale o stovky tun.Tento materiál lze přitom využít
a recyklovat stejně jako např. plast, sklo a papír – pomozte nám
to napravit !
Josef Tinka, místostarosta

Digitální mapa tradiční
kultury
Členové krúžku Dolněmčan, manželé Hana a Petr Kleinovi
(taneční pár), Martin Matuš (heligonka) a Cimbálová muzika
Šáteček se zúčastnili společného projektu Centra tradičnej
kultúry v Myjave a Slováckého muzea v Uherském Hradišti.
Projekt je financován z Evropského fondu regionálního
rozvoje. Akce se uskutečnila v neděli 22. října 2017 v Klubu
sportu a kultury ve Vlčnově.
Hlavním cílem projektu je zpřístupnit laické veřejnosti
vybrané jevy tradiční lidové kultury – lidový oděv, hudební
i taneční projev vybraných lokalit moravsko-slovenského
pomezí na území Zlínského, Jihomoravského a Trenčianského
kraje.
V první fázi projektu bylo na obou stranách moravskoslovenské hranice vybráno osm lokalit. V současné době
pracovníci prezentují další lokality a regiony tak, aby se
postupně složil ucelený obraz jedinečné kulturní diverzity obcí
v národopisných oblastech Slovácka a západního Slovenska.
Naši reprezentanti zde ukázali několik variant
dolněmčanského kroje a tance dolněmčanská sedlcká
a verbuňk. Všem děkujeme za výbornou prezentaci souboru
a celé obce!

Hody s právem v Dolním Němčí 2018

V příštím roce nastane rok, kdy by se měly po dvou
letech uskutečnit další hody s právem. Opět do ulic vyjde
pestrobarevný průvod krojovaných "nadšenců", večer se
uskuteční hodová zábava a v neděli ráno mše v kostele.
Všechno bude tak, jako vždycky a vše se zdá velmi jednoduché.
"Šak hody zase budú, ono sa to nejak udělá..." Bohužel to tak
vypadá pouze na první pohled. Škoda,že ubývá "nadšenců",
kteří jednou za čas vytáhnou kroj. Pokud čtete regionální
deníky a celkově se zajímáte o dění okolo Vás, jistě si všimnete
toho, že v jiných vesnicích (převážně na Uherskohradišťku, ale
i ostatních částech Slovácka), je o hody velký zájem. Na stárky
se tvoří pořadníky. Sály na hodových zábavách praskají
ve švech i tři dny po sobě. Není zde zábava pouze v sobotu, ale
i v neděli. V Dolněmčí je to ale vždy problém (a to nejenom
na hodech). Kromě rodinných příslušníků, účastníků hodů
a pár zvědavců, nemá o tradiční krojové hody prakticky zájem
nikdo další. Přitom se jedná o dlouholetou lidovou tradici
a oslavu vysvěcení kostela. Žijeme na Slovácku, máme dobré
víno i slivovici, jsou zde šikovné děvčice aj kluci... Apeluji teď
hlavně na rodiče a prarodiče, kteří mají v rodině děcka ve věku
minimálně 14 let a více. Na děcka, které nikam nechodí a sedí
jenom doma. Dále pak na „bývalé“ krúžkaře a jejich potomky.
6

Přijďte podpořit tuto krásnou tradici. Dva měsíce před hodama
začneme opět s osmitýdenním seminářem (rychlokurzem),
kde se děcka naučí základní tance a určí se, kdo budou stárci.
Z tohoto se secvičí nenáročné pásmo na hody (samozřejmě
za pomocí děcek z krúžku). Podmínkou bude pouze účast
v hodovém průvodu a zábavě - nikoliv pravidelné docházení
do krúžku. Chtěli bychom, aby se tradiční hody staly opravdu
oslavou celé vesnice a ne jenom úzkého okruhu lidí.

Předvánoční zpívání Na Muzeu

Dále bych chtěla pozvat všechny občany na Předvánoční
zpívání na muzeu, které se uskuteční v sobotu 16. prosince 2017
od 17 hodin. Zároveň proběhne i výstava betlémů. Na zahřátí
bude připraven čaj a svařák.
Radostné a poklidné prožití vánočních svátků a mnoho
úspěchů a pevné zdraví v novém roce za Národopisný krúžek
Dolněmčan přeje Mgr. Taťána Milošová

漀搀 㜀 栀漀搀椀渀

Mužský pěvecký sbor
Dolněmčané
Letos je to již po deváté, kdy hodnotíme činnost sboru. Když
jsem prolistoval závěrečné Zpravodaje naší obce, tak jsem
dospěl k názoru, že je to téměř skoro stejné, jen s částečnými
změnami. Ale začněme od začátku roku. Již po třetí jsme
uspořádali pro členy sboru zabijačkové speciality, které jsme
udělali sami, nechyběl ovar, ovarová polévka, jitrnicový
i jelítkový prejt, tlačenka, vysmažené škvarky a sádlo.
Po ochutnání, samozřejmě i zapití patřičným mokem a při
heligonce Martina a zpěvu jsme se ve večerních hodinách
rozcházeli s pocitem dobře vykonané práce. Další, byl košt
vína v Blatnici pod Sv.Antoníčkem, kde chodíme pomáhat při
vinobraní a vinař nás pak pozve na ochutnávku nových vín,
která jsme mu pomáhali sklízet.
A to již přichází na řadu naše Předhodové zpívání, jako
vždy dobře připravené, ale s jediným nedostatkem, slabá účast
návštěvníků, snad se to 28. dubna příští rok zlepší, ale nevíme,
co pro toto udělat, aby návštěva byla větší.
Potom následovalo zpívání ve Starém Hrozenkově na oslavě
obcí našeho regionu, které proběhlo v amfiteátru, kde probíhají
Kopaničářské slavnosti. Pečení chleba na muzeu provedené
Národopisným krúžkem Dolněmčan, kde jsme zpěvem přispěli
k dobré pohodě.
Poté nás zastihla smutná zpráva o úmrtí nejstaršího člena
sboru Josefa Kadlčka, což nás zarmoutilo. Rozloučili jsme se
Dolněmčanský zpravodaj

Děkujeme všem našim fanouškům a podporovatelům a chtěli
bychom všem popřát k blížícím se svátkům a novému roku:
My Vánoce vinšujeme šťastné
a nový rok též,
štěstí, zdraví, dlúhá léta,
a všecko co chceš
					 Jana Fibichrová

s Josefem při pohřbu na hřbitově. K tomu musím napsat, že
před několika týdny, jsme na jeho pozvání zpívali v jeho domě
a později jsme to chápali, že se tím loučil se sborem.
Po této smutné události následovalo Medové zpívání
v Kudlovicích, kde jsme diváky (v hojném počtu) zaujali
pěsničkami z Dolněmčí. Následovali dožínky u nás,kde jsme
zpěvem podpořili žence a vystoupením na podiu na hřišti.
Potom jsme zpívali při vaření trnek na muzeu u nás. Druhá
sobota měsíce září je vyhrazena pro slavnosti vína v Uherském
Hradišti, kde jako vždy se účastníme průvodu městem
a vystoupením u galerie.
Na krátkou dobu byl klid, ale to jsem se připravovali zpívání
při víně, které proběhlo v kulturním domě v Bojkovicích,
kde jsme podle pořadatelů byli oživením. A rovněž jsme se
připravovali do Boršic u Blatnice na Predkaterinské zpívání,
které pojali poněkud nezvykle a to po zazpívání v sále nás
vyvezli do nejvzdálenější ulice a za zpěvu jsme se vraceli
ke kulturáku. Naštěstí ještě nebyla nějaká zima i když na zahřátí
jsme si mohli něco vzít.
V současné době nás čeká vystoupení při rozsvěcování
stromu na náměstí u nás, vystoupení v základní škole, což se
pro nás stává již tradicí, koledování na muzeu před Vánocemi,
jako vždy koledování v domově pro důchodce, koledování se
Scholou a při žehnání vína v kulturáku u nás, což bude naše
poslední letošní vystoupení.
A jsem na konci našeho článku do Zpravodaje obce. Jménem
mužského sboru Dolněmčané Vám všem děkuji za dosavadní
přízeň a podporu naší činnosti. Přeji Vám pokojné a radostné
prožití vánočních svátku a do nového roku hodně zdraví, štěstí,
osobních i pracovních úspěchů.
		

Za MPS Dolněmčané, Jaroslav Matůš

FS OLDNĚMČAN
Nevídáno, neslýcháno - rok svého působení máme za sebou.
Jako znovuzačínající soubor jsme museli oprášit své znalosti
a zkušenosti z předchozích let. Jenže doba je pokročilá a je
potřeba se ještě více zdokonalovat. Proto jsme se zúčastnili
několika kurzů zaměřených na folklorní tance. Nejprve jsme
na jaře letošního roku zajeli na seminář „Učíme se lidové tance“
do Uherského Brodu. Na podzim proběhla v Kunovicích „Škola
lidových tanců“, kde jsme se po celý týden učili tance nejen
z našeho, ale i širokého okolí. Poslední v řadě se konal ve Zlíně
jednodenní kurz zaměřený na kopaničářské tance a čardáše. Je
pořád co se učit a zdokonalovat. Folklor je bohatý a pestrý.
Naši chuť a radost z tance jste mohli vidět u našeho
posledního vystoupení na Společenském dni pro důchodce
za hudebního doprovodu Martina Matúše. A tím jsme vpluli
do dalšího roku našeho působení. Plánů do budoucna je hodně.
Je třeba vstřebat nabyté zkušenosti a zúročit je v dalších letech.
Dolněmčanský zpravodaj

Muzeum na Mlýně
Muzeum vzniklo na usedlosti bývalého vodního mlýna,
který začátkem minulého století vyhořel a už mu nebyla
obnovena koncese. Poslední majitel usedlosti č.105 Jan
Stojaspal se zabýval už jenom polnohospodářstvím. Po jeho
smrti zde dožívala jeho žena Kateřina. Usedlost pomalu upadala
a v roce 1987 ji potomci prodali MNV. Po sametové revoluci,
za starostování Františka Baroně, bylo přistoupeno k renovaci
usedlosti za odborné, ale i finanční spoluúčasti památkářů,
kteří tuto obnovu přísně sledovali. Konečně v roce 1999 byly
práce ukončeny a prostory obydlí bývalého majitele mlýna
otevřeny veřejnosti. To už byl starostou Ing. František Hajdůch.
Před hodama toho roku se slavnostně otvíralo „Muzeum.“
Za dva dny prošlo prostorami bezpočet zvědavců. Ohlasy byly
více než příznivé, nejen od občanů, ale hlavně od odborníků.
Muzeum navštěvovaly hojně děti ze školy, které nechápaly
tehdejší uspořádání obydlí, ale ani život, zejména dětí, bez
dnešních vymožeností. Také panely s fotografiemi jednotlivých
životních situací budí zájem i u dospělých, kteří tam
nacházejí své předky. Prostory muzea začali využívat členové
národopisného krúžku Dolněmčan. Uspořádali první vánoce,
při stromku nazdobeném tradičně jenom pečivem a jablíčky.
Pomalu se prostory začaly využívat i pro jiné akce. Hned další
rok, na popud pana starosty, byl vyzkoušen komín a zkusila
se uvařit první povidla. A tak se z vaření trnek stala známá
a oblíbená akce nejenom u zdejších občanů, ale navštěvuje ji
čím dál víc přespolních lidí. Po zjištění, že se v objektu nachází
chlebová pec v původním stavu, zkusili členové kroužku upéci
první chléb. Zprvu nesmělá akce se pomalu stávala známá pro
širší veřejnost. I tato akce je velmi oblíbená a navštěvovaná
i lidmi ze širokého okolí. Z obou akcí se už stala tradice, kulturní
odpoledne se zpěvy, tanci a muzikou. Každá z těchto akcí byla
několikrát natáčena Českou televizí i Český rozhlas vysílal
zajímavé reportáže. Zprvu nesmělé vánoční besedy se stala
dost veliká akce. Krůžek organizuje předvánoční koledování
a v podvečer už za stmívání se na dvoře zpívají koledy. Účinkují
všechny sbory tvořící kulturu v obci. Večer pak už v jizbě
u rozpálené pece pokračuje příjemná předvánoční atmosféra.
I tento večer byl natáčen Českou televizí. Nejenom naši občané,
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ale často i větší skupiny cizích lidí se objednávají k prohlídce
muzea. Vysoce hodnotí velice citlivé zachování obydlí i vnitřní
původní vybavení. V knize návštěv se nacházejí zápisy vysoce
hodnotící zachovaný objekt, dosvědčující způsob života našich
předků.
Marie Ježková

Události z mateřské školy…
Rok se pomalu chýlí ke konci, čeká nás nejkrásnější období
- čas Vánoc a my bychom vás chtěli touto cestou seznámit
s tím, co se doposud v naší mateřské škole událo a co nás ještě
do konce kalendářního roku čeká.
V měsíci září jsme se s dětmi vydali do Archeoskanzenu
Modrá. Děti nejvíce zaujala zvířátka, která se v areálu volně
pohybují a hned při příchodu nás přiběhla přivítat. Společně
jsme si prohlédli dřevěná roubená obydlí, která v dávné době
obývali naši předkové a poté jsme navštívili „vodní svět“
Živá voda. Paní průvodkyně dětem velmi přijatelnou formou
vyprávěla o životě ryb, vysvětlovala mnohé neznáme - např.
„proč mají ryby kníry“, „čím se živí“, „jak se jednotlivé druhy
jmenují“. Výlet se nám všem velmi líbil, počasí nám přálo,
domů jsme se vraceli s pocitem příjemně prožitého dne.
V tomto měsíci jsme se zúčastnili výstavy ovoce a zeleniny,
kterou tradičně pořádá spolek místních zahrádkářů. Děti
měly možnosti prohlédnout si různé druhy ovoce a zeleniny,
květinovou výzdobu a velké množství barevných a zajímavě
tvarovaných dýní.
Měsíc říjen byl v naší MŠ ve znamení „kouzlení“, kdy k nám
zavítalo Duo Waldini se svým kouzelnickým vystoupením.
Děti byly nadšené a „čarování“ pana kouzelníka odměňovaly
bouřlivým potleskem. Další pěknou akcí pro předškoláky byla
návštěva místní knihovny. Paní knihovnice Jana Daňková
dětem přečetla pěknou pohádku a poté si mohly prohlédnout
prostory knihovny a „nasát „tak atmosféru kouzelného
prostředí knih, které na ně již brzy čeká.
V měsíci říjnu jsme uskutečnili exkurzi na mysliveckou
chatu sdružení Lanka. Děti se dozvěděly mnoho informací
o výcviku loveckého psa, měly možnost pozorovat psa v akci
jako je aportování, plavání a plnění různých pokynů. Rovněž
jsme měly možnost prohlédnout si trofeje různých volně žijících
zvířat. Za odměnu děti dostaly opečené špekáčky, na kterých
si velmi pochutnaly. Tímto organizátorům – myslivcům
velmi děkujeme za krásně vydařenou akci. V říjnu do MŠ
zavítalo divadlo Šikulka se svými etickými pohádkami, které
děti nenásilnou formou vedly k úklidu a udržování pořádku
ve svých věcech.
V měsíci listopadu děti z tanečního kroužku pod vedením
paní učitelky Veroniky Dufkové a Jarmily Vlkové zatančily
a zazpívaly v kulturním domě Rozkvět na besedě s důchodci.
Tato akce byla velmi pěkná, dojemná a mnohým babičkách
a dědečkům se v oku zaleskla slza. Koncem měsíce listopadu se
v kulturním domě Rozkvět konala výstava holubů, které jsme se
také zúčastnily. Děti i paní učitelky měly možnost prohlédnout
si holuby „šampiony“ a dozvědět se zajímavé informace o jejich
sportovních úspěších.
A co nás ještě do konce kalendářního roku čeká? Začátkem
prosince pojedeme do Uh. Brodu na čertovské pohádky. Poté
si prohlédneme na Masarykově náměstí nádherný vyřezávaný
Betlém a krásně nazdobený vánoční stromek, čímž se pomalu
přesuneme do adventního času a očekávání. Brzy na to k nám
jako každoročně zavítá „čertovská družina“ s Mikulášem
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a anděly. Tato návštěva bývá spojována nejen s radostí ale
i s obavami. Děti Mikuláši zazpívají, zarecitují, slíbí svoji
poslušnost a za odměnu dostanou sladkou mikulášskou
nadílku.
V měsíci prosinci se opět zapojíme svými výtvarnými
výrobky do akce - vánoční výstavy, kterou pořádá Základní
a umělecká škola Dolní Němčí. Zde vystoupí děti z tanečního
kroužku a tím zpříjemní sváteční předvánoční atmosféru.
Rodiče si na této výstavě mohou prohlédnout nejen výrobky
dětí z jednotlivých tříd MŠ ale i výrobky z keramického
kroužku.
V tomto měsíci, již naladěni vánoční atmosférou, se
uskuteční v jednotlivých třídách naší MŠ vánoční setkání
s rodiči. Na tomto setkání děti předvedou co se v MŠ již
naučily, zazpívají, zarecitují, zatančí a předají tak vánoční
náladu a očekávání svým rodičům.
Tyto besídky nás pomalu přenesou do vánočního času
a všichni se již budeme těšit na Vánoce a společně prožité chvíle
v kruhu svých rodin.
Chtěly bychom touto cestou poděkovat rodičům dětí,
partnerům 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 2018.
Za kolektiv zaměstnanců mateřské školy
Blanka Nováková

Dolněmčanský zpravodaj

ZŠ a ZUŠ
Vážení rodiče a přátelé školy,
když píši tento úvodník, všechno kolem je bílé, hustě sněží,
nefouká vítr – zkrátka krásná, až bych řekl ladovská zima.
Ve škole „řádí“ Mikuláš s anděly a čerty a do zahájení 24. ročníku
Vánoční výstavy zbývá již jen několik dní. Většina učitelů má
už nějakou tu pracovní sobotu či neděli ve škole za sebou
a ve vzduchu je cítit, že se tato největší aktivita nezadržitelně
blíží. Věřím, že vše proběhne tak, jak má a návštěvníci budou
odcházet spokojeni. Letos bude tato tradiční akce spojena
se vzpomínkou na zahájení činnosti naší ZUŠky, která si
připomíná 20. výročí svého vzniku.
Protože si v minulém čísle tohoto zpravodaje zalaškoval
s článkem o činnosti školy tiskařský šotek, dovolím si alespoň
stručně shrnout, o čem jsme vás chtěli informovat. Zahájení
nového školního roku proběhlo za příjemného počasí na hřišti
u školy. Kromě našich tradičních hostů starosty Dolního Němčí
Ing. Františka Hajdůcha, místostarosty Josefa Tinky, starosty
Boršic u Blatnice Bohuslava Vávry, Mgr. Libora Švardaly, starosty
ze Slavkova, přišla i spousta rodičů a dalších příbuzných žáků.
Samozřejmě zejména těch, kteří měli poprvé vkročit do školy.
Pod vedením třídních učitelek Jany Staňové a Mgr. Ludmily
Beníčkové nastoupilo do dvou prvních tříd 30 dívek a hochů,
kteří se asi nejvíc z nás těšili na tento den. Novou třídní
učitelkou páťáků se stala Mgr. Jana Špaňhelová. Šesťáky, kteří
odjeli ihned po zahájení na Lopeník na adaptační kurz, vedou
Mgr. Lucie Šišáková a Mgr. Igor Hrdlík. Do VIII. B přišla jako
třídní Mgr. Jana Stojaspalová. Dalšími změnami v personálním
složení učitelského sboru základní školy po odchodu
Mgr. Bahulové na mateřskou dovolenou, Mgr. Hájkové
do důchodu a ukončení pracovního poměru Mgr. Sukané
a sestry Milady, je nástup Mgr. Markéty Horňákové na výuku
Z, Ing. Jitky Bartošové na chemii, Mgr. Michaely Kročové
na matematiku, Mgr. Kláry Stojaspalové na náboženství a dále
pokračuje i Mgr. Kristýna Kočí. V rámci projektu Vzdělávání
pro konkurenceschopnost pracuje na pozici speciálního
pedagoga Mgr. Monika Fojtáchová a nově jako asistentka
pedagoga Miriam Borýsková a Ivana Simandlová. Celkově se
vzdělává v 15 třídách 307 žáků.
Jako každé prázdniny, ani letos jsme nelenili. Pokračovali
jsme v rekonstrukci sociálního zařízení, tentokrát v prostorách
mimoškolního pavilonu. Významnou událostí prázdninových
měsíců bylo zakoupení nového klavíru – křídla značky
YAMAHA téměř za čtvrt milionu Kč, který od září zdobí
hudební sál, další investicí byla výměna posledních dřevěných
tabulí v základní škole za keramické s magnetickým povrchem.
Pro 90 dětí ve školní družině jsme otevřeli 3 oddělení a svoji
možnost navštěvovat 17 kroužků školního klubu využilo 275
žáků.
Níže si můžete přečíst podrobnosti o aktivitách
od začátku školního roku. Veškeré podrobnosti i se spoustou
fotografií včetně nového almanachu naleznete jako vždy na
www.zsdolninemci.cz.
Dovolte mně, abych závěrem Vám i Vašim blízkým popřál
příjemné prožití vánočních svátků a hodně zdraví a štěstí
v novém roce 2018.
Mgr. Milan Kvasnička

. Náš adaptační kurz

V pondělí 4. září jsme odjeli na adapťák. Jeli jsme krásnou
přírodou směrem na Lopeník. Ubytovali jsme se na chatě, která
Dolněmčanský zpravodaj

se jmenovala Lopata. Když jsme dorazili na místo, všechny
zaujal nádherný výhled do okolní krajiny.

Na kurzu s námi byla paní zástupkyně Ľubica Ježková, paní
učitelka Stojaspalová a Šišáková a pan učitel Hrdlík. Z celého
pobytu se mi nejvíc líbilo utíkání po svahu pod chatou, hry,
bezvadní kamarádi a také večerní blbnutí na pokoji. Adapťák
jsem si já i spolužáci moc užili. Jsem ráda, že mám nové
kamarády a že se nikomu nic nestalo. Klidně bych si to celé
zopakovala. Prostě bylo to tam krásné a super!
Kristýna Švardalová, Adéla Dufková VI. B

. Praha

Na 9. 10. nám škola přichystala krásný výlet do Prahy.
Vyjeli jsme ze Starého Města v 6:27 Leo Expressem. Byla
to příjemná cesta. Dostali jsme občerstvení a ve vlaku bylo
dokonce i připojení na wifi. Do Prahy jsme dorazili, ani jsme
se nenadáli. Z hlavního nádraží jsme jeli metrem na Pražský
hrad. Navštívili jsme Zlatou uličku, Vladislavský sál, Katedrálu
sv. Víta a Daliborku. Nejvíce mě zaujala Katedrála sv. Víta,
která patří údajně mezi jednu z nejvyhledávanějších památek
v Evropě. Podařilo se nám natrefit i na střídání hradní stráže.
Pak následovala procházka po Karlově mostě, který vede přes
Vltavu. Na Staroměstském náměstí jsme obdivovali Pražský
orloj, který právě zvonil, a my jsme mohli sledovat pohybující
se apoštoly. Poslední zastávka byla na Václavském náměstí, kde
je socha sv. Václava. Výlet se mi moc líbil.
Nicole Švardalová V. B

Mám ráda jakékoliv výlety, ale tenhle byl nejlepší. Náš
průvodce byl moc milý, dozvěděla jsem se spoustu nových věcí.
Líbila se mi Zlatá ulička, Chrám sv. Víta byl uvnitř nádherný.
Dozvěděla jsem se, že když je pan prezident ve své kanceláři,
tak vlaje prezidentská vlajka. Viděli jsme i střídání hradní
stráže. Prošli jsme se po Karlově mostě, prohlédli jsme si
Staroměstské a Václavské náměstí. Mohli jsme si koupit nějaké
věci. V pondělí jsme měli prostě štěstí, vyšlo nám i počasí
a všechno bylo akorát.
Valerie Škařupová V. B
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. Exkurze 9. A do Prahy

Ve dnech 10. - 12. 10. 2017 se žáci 9. A zúčastnili exkurze
do muzea a závodu Škoda Mladá Boleslav a Prahy. Ve Škodovce
jsme viděli lisovnu plechů a montáž Octávií. Našim cílem
v úterý se ještě stala rozhledna na Petříně, odkud byl skutečně
parádní rozhled na Prahu a zrcadlové bludiště, kde jsme viděli
naše postavy v nezvyklých obrazech. Středa patřila prohlídce
historického centra města a návštěvě Národního technického
muzea. A ve čtvrtek po snídani jsme spěchali do Leteckého
muzea ve Kbelích a pak již na vlakové nádraží a domů.
Ubytování v hotelu Fortuna West bylo výborné, můžeme
doporučit, a cestování po matičce Praze bylo díky metru rychlé
a bezproblémové. Počasí nám taktéž přálo, takže můžeme
konstatovat, fajn výlet.

. Branný závod

Dne 16. 10. 2017 se za krásného podzimního počasí na naší
škole pořádal oblíbený 41. ročník branného závodu. Soutěže
se letos zúčastnilo 24 závodníků ze 4. až 9. tříd. V nejmladší
kategorii chlapců 4. až 5. tříd měl nejlepší čas Matyáš Bobčík
13:05. V kategorii 6. až 7. tříd získal nejlepší čas 12:20 Štěpán
Fibichr. V nejstarší kategorii 8. až 9. tříd doběhl na prvním
místě s časem 8:20 Jakub Straňák. Ve starší kategorii dívek 6. až
7. tříd vyhrála Tereza Jemelíková s časem 12:42.

A nejstarší kategorii 8. až 9. tříd ovládla o dvě desetiny
sekundy Tereza Ševčíková s časem 14:04. Všem děkujeme
za jejich účast, asistentům za jejich velkou pomoc a vítězům
gratulujeme a těšíme se na další sportovní akce.
Mgr. Igor Hrdlík
Lucie Bršlicová, IX. A

. Den stromů v 2. třídě

Na Den stromů jsme nezapomněli ani v letošním roce.
Do naší třídy přišla opět paní Pavla Mudráková, která vede
přírodovědné kroužky na naší škole. Nejdříve jsme se společně
prošli parkem i školním dvorem a poznávali jsme stromy,
které zde rostou. Všichni už známe např. břízy, lípy, javor,
habr, jinan dvoulaločný, dub, lísku a další listnaté i jehličnaté
stromy. Druhým úkolem bylo nasadit malé duby do květináčků
a připravit stromečky hrušní na zimu. Hrušně jsme zasadili
na podzim v minulém školním roce. Všichni jsme je tedy pečlivě
přikryli peřinou z listů, které jsme společně nasbírali. Na závěr
nechyběla ani soutěž. Úkolem bylo vypátrat na školní zahradě
listy nakreslené na papíře a najít strom, ke kterému patří. V naší
třídě jsme si nové vědomosti o stromech zopakovali i doplnili.
Ve výtvarné výchově jsme stromy také namalovali a ve třídě si
je vystavili.
Mgr. Jana Pacholová

. Stolní tenis – školní, okresní a krajské kolo

18. října se konalo školní kolo ve stolním tenisu.
Výbornou úroveň většiny zápasů nijak neovlivnil nízký počet
přihlášených. Celkem 11 účastníků včetně 2 dívek (Renáty
Zimčíkové a Natálie Prachmanové), svádělo mezi sebou líté
boje. V mladších žácích zvítězil Matyáš Bobčík, na 2. místě
skončil Jan Machalík, a 3. místo obsadil Václav Němeček.
V kategorii starších žáků zvítězil Lukáš Schuster, 2. místo
obsadil Adrian Uher a 3. skončil Přemysl Bobčík.

Pěsti v okresním kole, které se letos hrálo v naší tělocvičně,
jsme drželi určitě dobře, protože mladší žáci skončili druzí,
starší dívky třetí a starší chlapci prošli celou soutěží jako nůž
máslem a po zisku 1. místa postoupili do krajského kola, které
se hrálo 7. listopadu opět u nás. Po jediné prohře se ZŠ Bratrství
Čechů a Slováků Bystřice pod Hostýnem jsme skončili stejně
jako vloni druzí, s tím rozdílem, že jsme tenkrát tuto školu
porazili.
Mgr. Milan Kvasnička
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. Ocenění etické výchovy

Projekt etické výchovy je program, který má za cíl vychovávat
z žáků silnou osobnost, schopnou postarat se o sebe a přitom
brát ohled na jiné. Žáci se učí lépe komunikovat, dbát na pocity
jiných a respektovat je. Program etické výchovy přispívá taky
ke zlepšení klimatu ve škole a představuje i nástroj primární
prevence sociálně nežádoucích jevů.

V úterý 31. 10. 2017 se v budově Ministerstva školství v Praze
konalo slavnostní vyhlášení výsledků a předání ocenění této
soutěže. Ocenění od předsedkyně Správní rady a zakladatelky
fondu paní Věry Luxové a koordinátorky Programu podpory
etické výchovy Marie Novákové převzala vyučující etické
výchovy Mgr. Ľubica Ježková. Naše škola v letošním roce
získala příspěvek 15 000 Kč.
Slavnostní vyhlášení je jednou z forem, jak vyjádřit oceněným
školám uznání za jejich práci. Se zástupci úspěšných škol se při
této příležitosti setkal náměstek ministra školství Mgr. Jaroslav
Fidrmuc a europoslankyně Ing. Michaela Šojdrová.
Mgr. Ľubica Ježková

na kolonádu, kde jsme si dali asi hodinu volno. Mohli jsme
si jít koupit, co jsme chtěli. Někdo si šel na lázeňské oplatky
a na pramen Vincentka nebo na pohár. A poté jsme už jeli
vlakem do Uh. Brodu a to byl našeho turisťáku konec.
Jakub Kučera VII. B

. Slavnost Slabikáře v I. B

Na středu 22. 11. 2017 odpoledne jsme pozvali rodiče
a sourozence prvňáčků, aby se zúčastnili slavnostního
předávání Slabikáře. Ve tři hodiny se sešli hosté naší slavnosti,
aby se přesvědčili, co všechno se prvňáčci za necelé tři měsíce
již naučili. Děti musely splnit šest úkolů, aby vysvobodily
princeznu, které čarodějnice zakázala učit se číst, protože to
sama neuměla. Recitovaly básničky, četly slabiky z padajících
jablíček, přiřazovaly slabiky k obrázkům, skládaly slova ze
slabik a vodníčkovi vracely rybičky do rybníka, psaly perem
do písanky a vybarvovaly slabiky podle diktátu. Za každý
splněný úkol musela čarodějnice dát princezně klíč od truhlice.
Dětem se hravě podařilo pro princeznu získat všech šest klíčů
a za velkou snahu je čekala v truhlicích odměna v podobě
novotou vonícího Slabikáře a pracovního sešitu. Jako památku
na tento den si také odnesly Pamětní list, který jim bude
připomínat den, kdy se z nich začali stávat čtenáři.
Mgr. Ludmila Beníčková

. 2. turisťák – Luhačovice

Dne 4. 11. jsem jel s panem učitelem a spolužáky na turisťák.
Sraz byl v Uh. Brodě 8:45 a vlak nám jel v 9:02. Jeli jsme vlakem
přibližně půl hodiny. Jak jsme dojeli, tak tam byla spousta dětí
z jiné školy. Hned jsme se vydali na cestu a na prameny. První
pramen se jmenoval pramen sv. Josefa. Potom jsme šli nějakou
dlouhou cestou do hor. Tam jsme našli další pramen Marie.
Hned, až každý ochutnal, tak jsme se vydali do Pozlovic. Tam
jsme narazili na koně, tak jsme si je šli pohladit. Hned potom
jsme šli k nádrži. Jak jsme šli do kopce tak jsem se lekl psa
na střeše. Po té jsme už byli blízko nádrže, uviděli jsme hřiště
tak jsme tam utíkali. Měli jsme čas na jídlo a na odpočinek.
Po 20 minutách jsme vyrazili do Luhačovic kolem nádrže
a poté na cyklostezku. Jakmile jsme dorazili do Luhačovic, tak
jsme šli na pramen Ottovka, který byl mimo provoz. Potom
jsme šli na poslední pramen dr. Šťastného. Po té jsme vyrazili

. Slavnost slabikáře v I. A

Ve středu 22. 11. se v odpoledních hodinách konalo v 1.
A slavnostní předávání Slabikářů. Na akci jsme pozvali i rodiče,
aby byli součástí tohoto výjimečného okamžiku a viděli, jak
jsou děti pilné, pracovité a co už všechno umí. Protože od září
se učíme s Ferdou a Beruškou, nechyběly tyto postavičky ani
na předávání. Pomohly dětem najít Slabikáře, které ukradl
Šnek, protože se sám chtěl taky učit číst. Děti se moc těšily
nejen na Slabikář, ale i na psaní perem, které od tohoto dne
mohou používat.
Jana Staňová

. Školní družina

Od začátku školního roku uběhly tři měsíce a z našich
malých vyplašených prváčků se stali bezva „parťáci“ do pohody
i nepohody. Se vším prostředím se perfektně sžili – tvoří,
sportují, hrají si i „lumpačí“ se staršími kamarády.
Společně už jsme si zajeli do kina na pohádku „Já, padouch!“,
zařádili jsme si ve Smajlíkově, no a momentálně žijeme vánoční
výstavou, na které bychom se měli kromě našich výrobků
prezentovat i krátkým divadelním vystoupením. Nácvik je
trošku komplikovanější nejen díky mnoha kroužkům, do nichž
Dolněmčanský zpravodaj
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nám děti odchází, ale i díky tomu, že pro většinu dětí je to
prvotní zkušenost s „herectvím“ a vystupováním před diváky.
Každopádně věříme, že budete tolerantní publikum a naši
snahu oceníte J.

Jinak se spolu po vánoční výstavě můžeme vidět
i na družinovém vánočním jarmarku, který bychom opět rádi
zopakovali, a pak už „Hurá! Vánoce!“. Kéž jsou pro nás všechny
šťastné a spokojené a ve zdraví se opět sejdeme v novém roce.
Mgr. Jiřina Tomancová

. Z činnosti ZUŠ od září do prosince 2017

Ve školním roce 2017/18 pracuje od měsíce září na ZUŠ
v Dolním Němčí 20 pedagogů, kteří vyučují celkem 228
žáků. Umělecké vzdělávání nabízíme rovněž na odloučených
pracovištích v Boršicích u Blatnice, Horním Němčí, Strání,
Vlčnově a Šumicích.
V oboru výtvarném, pod vedením Aleny Růžičkové, pracuje
letos na naší ZUŠ celkem 57 dětí ve 4 odděleních výtvarného
oboru, a to 1 oddělení v Horním Němčí (11 žáků) a 3 v Dolním
Němčí (46 žáků). Nejmenší děti se od září učí základům kresby,
malby a modelování. Na vánoční soutěž děti modelovaly klauny.
Zkusily si i techniku kašírovaného papíru, touto technikou
vytvářely krmítka pro ptáčky. Akvarelovou malbou k nim
namalovaly i ptáčky podle svojí fantazie. Při malbě si měly
vyzkoušet, jak reagují barvy a jak se dají míchat dohromady.
Děti 3. - 5. třídy toho zvládly hodně a jsou moc šikovné.
Do soutěže vytvořily loutky, které mají hlavy z keramiky,
tělo je z kartonu a textilu. Dále využily přírodních materiálů
dřeva a kamínků a vytvořily romantické obrázky. Z kamínků
malbou vytvořily ptáčky, které lepily na dřevěná kola, kde také
domalovávaly pozadí, každý podle své fantazie.
Nejstarší děvčata měla úkol zpracovat výtvarně prostor
u hlavního vchodu školy. Vzhledem k tomu, že máme téma
vánoční soutěže „Hudba, tanec, divadlo a výtvarné umění“ k 20.
výročí založení ZUŠ, rozhodla se pro téma balet. Jako předloha
jim sloužil balet Labutí jezero. Baletky v životní velikosti jsou
vytvořeny z kašírovaného papíru a zbytek je malba temperou.
Každá z žákyň si také
zkusila toto téma
zpracovat v keramice
a vytvořila můzy.
Do vánoc je ještě čeká
zvládnout techniku
skleněné vitráže, kdy si
musí nakreslit vlastní
návrh vitráže. Poté si
musí vybrat speciální
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barevné tabulky skla a z nich nařezat kousky. Tyto kousky
skla olepí měděnou páskou a potom je pájkou a cínem budou
spájet dohromady. V Horním Němčí jsme se také zapojili
do soutěže, a to keramickými plackami kašpárků. Zkusili
jsme vytvořit hudební hrkací nástroj z krabiček a kartonu,
vše jsme dekorativně pomalovali. V literárně - dramatickém
oboru pracuje celkem 13 žáků, kteří jsou rozděleni do dvou
skupin podle věku. Tento obor vede již druhým rokem
Mgr. BcA. Irena Cigánková. V průběhu října a listopadu se děti
společně s paní učitelkou aktivně připravovaly nejen na svá
vystoupení v prosinci (Vánoční výstava, Akademie), ale hlavně
na přehlídku LDO Žebřiňák a účast na Zlínském filmovém
festivalu.
Taneční obor navštěvuje od září celkem 24 dětí. Jsou
rozděleny na tři skupiny. Taneční obor je vyučován pouze
v Dolním Němčí. Již druhým rokem vyučuje taneční obor
Milina Veprentsova, DiS., která velmi intenzivně rozvíjí své
žáky v tanečních technikách a obohacuje jejich taneční praxi.
I v tomto oboru probíhal měsíc říjen a listopad ve znamení
příprav na Vánoční výstavu a Akademii.
V hudebním oboru je přihlášeno celkem 134 žáků, z toho
59 žáků navštěvuje výuku na odloučených pracovištích
v Boršicích, Strání, Vlčnově a v Šumicích. Žáci se podílejí
na všech obvyklých akcích školy, jako jsou v nejbližší době:
Týden otevřených dveří, Vánoční výstava, Akademie, třídní
besídky, Koncert k 20. výročí ZUŠ a koledování v DPS Dolní
Němčí.
V neděli 3. prosince 2017 vystoupili vybraní žáci HO
na jarmarku v Dolním Němčí, jehož vyvrcholením bylo
slavnostní rozsvícení Vánočního stromu. Představili se tito
žáci: zpěv – Kamila Zderčíková, Lucie Zimčíková, Sabina
Vondráková, klávesy – Sabina Šumšalová, Martin Baroň;
zobcová flétna - Tobiáš Kučera a trubka – Jakub Tinka.
O klavírní doprovod žáků se postaral p. uč. David Štefaník.
Vzpomínkový večer, věnovaný 20. výročí zahájení činnosti
ZUŠ v Dolním Němčí proběhne 8. prosince, za účasti bývalých
a současných pedagogických pracovníků a pozvaných hostů.
Při této příležitosti zazní hudba na Slavnostním koncertě, který
připravili žáci a učitelé ZUŠ.
Všichni žáci hudebního oboru navštěvují povinnou hudební
nauku a souborovou nebo komorní hru. Ve škole pracují dva
soubory: kytarový a smíšený komorní soubor.
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 2017/18 a všem přejeme do nového roku
2018 hlavně pevné zdraví.
Mgr. Klára Kolajová a Alena Růžičková
Dolněmčanský zpravodaj

Knihovna
Na začátku října proběhla v knihovně
každoroční akce Týden knihoven, na které
bylo hlavním tématem předčítání předškolním
dětem. Opět jsme připravili bohatý program.
První zahajovací den byl věnován hlavnímu
tématu, a tak se celý den v knihovně četly
pohádky. Ve večerních hodinách nás navštívila
Česká televize a živým vstupem odvysílala
reportáž do Jihomoravského večerníku.
V úterý se uskutečnila beseda o bylinkách
s ochutnávkou čajů, kterou přednášela paní
Vlasta Ondrová. Povídání o bylinkách si přišlo
poslechnout bezmála třicet lidí. Ve středu
dopoledne naši knihovnu navštívily děti
aby se tam lidé cítili dobře. Hosté si taky prohlédli rozšířenou
knihovnu, kde se lidé vedle půjčování knih, mohou i setkávat.
Ve středu 20. 12. 2017 půjdeme s dětmi číst našim
seniorům do pečovatelského domu. Kdo z dětí by rád potěšil
naše spoluobčany, nechť přijde v tento den ve 14.30 hodin
do knihovny.
Ve čtvrtek 21. 12. 2017 v 15 hodin zveme všechny děti a jejich
rodiče na vánoční tvoření. Přijďte za námi do knihovny strávit
příjemné předvánoční chvíle nad výrobou různých vánočních
ozdob, ale taky nad knihou. Chtěli bychom, aby naše knihovna
byla příjemným místem k setkávání všech věkových kategorií.

. NOVÉ KNIHY V KNIHOVNĚ
z mateřské školy, se kterými jsme si zpívali a hráli se včelími
medvídky. Odpoledne jsme se s dětmi, které navštěvují
knihovnu pravidelně, vydali do pečovatelského domu, kde jsme
seniorům na pokojích četli z pohádkových knížek. Všichni,
děti i senioři, byli nadšení a chtěli bychom v této aktivitě
pokračovat a alespoň jednou za měsíc jít mezi naše nejstarší
spoluobčany a potěšit je svou přítomností. Ve čtvrtek a v pátek
dopoledne jsme v knihovně pořádali setkání s šálkem teplého
čaje a kávy nad knihou. Tyto dny bylo každému návštěvníku
čítárny nabídnuto pohoštění. V odpoledních hodinách patřila
knihovna opět dětem, ale i jejich rodičům, a uspořádali jsme
pro ně akci s názvem „Zvedni zadek od PC“. Byly připraveny
různé hry, mimo jiné, osadníci, piškvorky, šachy, pexeso.
Velmi mile nás potěšila účast a zájem dětí. Deskové hry jsou
v knihovně kdykoliv k dispozici. Rovněž bylo v tyto dny opět
zahájeno Cvičení maminek s dětmi – Žížalky se nám rozrostly
o další členy a momentálně je přihlášeno 10 dětí. Cvičíme
každé úterý dopoledne od 10 hodin.
Ve čtvrtek 16. 11. 2017 jsme společně s občanskou
a osvětovou komisí pořádali besedu o zdravém stravování
s názvem Jez, jak sa patří s výživovým poradcem panem
Markem Smetanou. Ohlasy na tuto akci byly velmi příjemné
a i účast 45 lidí potvrzuje, že tato akce byla velmi úspěšná.
V úterý 21. 11. 2017 se v prostorech Obecního úřadu
uskutečnilo Setkání starostů a knihovníků z celého Slovácka.
Tato neformální setkání se pořádají v našem regionu už 14 let.
Tentokrát mohli návštěvníci zjistit, že v knihovnách nemusí
být prach ani nuda, anebo taky jak vytvořit bezpečný prostor,
Dolněmčanský zpravodaj

Beletrie:
Peréz-Reverte Arturo – Obléhání
Třeštíková Radka – Osm
Ekman Kerstin – Stírací losy
Gillerová-Brezníková Katarína – Zvláštní příběh
Dostál Aleš – Pytlácké povídky
Třeštíková Radka – Bábovky
Cole Daniel – Hadrový panák
Váňová Magda – Já hlupák
Kubátová Táňa – Záruční list na život
Byrneová Lorna – Andělé na dosah
Hawkins Paula – Do vody
Person Gioloto Malin – Tekutý písek
Brown Sandra – Pomsta
Dětská literatura:
Bass Eduard – Koráb pohádek
Linhart Oto – Princ Jůtůber
Končinský Tomáš S. - Překlep a Škraloup
Březinová Ivona – Řvi potichu brácho
Naučná literatura:
Pichlerová Dita – Jak zhubnout a už nikdy nepřibrat
Koníčková Mirka – Levandule
Knight Sarah – Zázračný úklid v hlavě
Příběhy hrdinů 20. století
Přeji všem čtenářům a návštěvníkům knihovny
krásné a pohodové Vánoce a do Nového roku 2018
hodně štěstí a zdraví.
Jana Daňková, knihovnice
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Myslivecký spolek LANKA
v roce 2017
Myslivci se i v letošním roce angažovali jak do dění
v obci, tak, a to hlavně co je pro ně nejdůležitější činnost,
starost o pronajatou honitbu, a o svůj areál. Svým prostředím
a vybavením se areál našeho spolku řadí mezi ty lepší v rámci
našeho okresu, možná i kraje. To s sebou přináší i mnoho
povinností a udržovacích prací. Hlavní činností myslivců
je starost o pronajatou honitbu, kterou, i když ne velkou
rozlohou, máme na velice dobré úrovni. Jak svojí vybaveností
(přikrmovací zařízení), tak rozmanitostí, hlavně rozložením
remízků. Blýská se nám na lepší časy, co se týká vodních ploch
vybudováním jedné vodní nádrže na Loukách a dvou větších
mokřadů ve Dřincích. Abychom se nebavili jenom o práci,
většina našich členů se dokáže v rámci spolku i pobavit. Dne
8. 7. 2017 jsme uspořádali malorážkové střelby na naší uznané
střelnici, které byly zakončeny výborným gulášem. Vítězem
střeleb se stal Mlýnek J. ml z Kuželova, na druhém místě skončil
Dufka Radek a na třetím Šimčík Antonín.
Dne 22. 7. 2017 se konala tradiční Červencová noc, která
se již tradičně velmi dobře vydařila, ale co bylo hlavní, že
nám tentokrát vyšlo počasí, i když pro tento případ jsme již
dobře zabezpečeni. Červencová noc v roce 2018 se uskuteční
21. 7. Další akcí dne 9. 9. 2017 byly střelby na asfaltové holuby
na střelnici ve Vlčnově a tady se střílelo o pohár starosty obce.
Vítězem se stal Dufka J. ml, na druhém místě se umístil Mlýnek J.
ml, třetí Stojaspal P. Po závodu jsme se přestěhovali do našeho
areálu na chatu, kde se dostavil i sám starosta k předání
poháru ještě v doněmčanském kroji, který se právě vracel ze
Slavností vína v Uh. Hradišti. Tuto akci můžeme hodnotit
jako velmi zdařilou. V měsíci září započalo čištění rybníka
i na myslivecké chatě, tak nezbývá už jen doufat, že nedojde
v brzké době opět k jeho zanesení. Náš spolek je dobře znám
úrovní naší kynologie, což potvrdil
i předseda spolku na všestranných
zkouškách dne 23. – 24. 9. 2017
(memoriálu Jaromíra Dostála) v Senici
na Hané na Olomoucku, kde se umístil
se svou fenkou českého fouska ,,Hedou
z Citoňských luk“ na pěkném 2. místě.
Již tradičně naši členové pořádají pro
MŠ den na myslivecké chatě.
Letos se to uskutečnilo 12. 10. 2017
a spolu se mnou se toho zúčastnil
i Ing. Kadlček Jaroslav a náš kamarád
nečlen Bartoš Jaroslav. Dětem byla
předvedena ukázka výcviku loveckých
psů a prohlídka myslivecké chaty
a trofejí. Již tradičně si děti mohou
opéct špekáček. Na závěr děti dostanou
od myslivců ještě nějaké ty sladkosti,
na které se nejvíc těší. V letošním roce
jsme se dohodli, že nebudeme v naší
honitbě lovit zajíce, ne že by nebyli, ale
zdálo se nám, že nastal nějaký úbytek
pro nás z neznámého důvodu (možná
sucho!!!!!). Na plánovaný termín
honu 11. 11. 2017 a s tím spojenou
veřejnou poslední leč, jsme museli
improvizovat, a tak jsme zakoupili
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50 ks bažantů kohoutů, takže hon mohl v klidu proběhnout.
Trošku nás zarazilo, že jsme se snažili uspořádat pro veřejnost
večerní zábavu se zvěřinovými specialitami a s dobrovolným
vstupným, ale nějak se to nechytlo. Za poslední tři roky jsme to
zkusili, ale zřejmě od veřejných poslední lečí ustoupíme, není
ze strany občanů zájem.
Na závěr mně dovolte, abych Vám jménem Mysliveckého
spolku Lanka popřál klidné a pohodové Vánoce a do nového
roku 2018 hlavně zdravíčko a trochu toho štěstíčka.
předseda MS Lanka - Josef Tinka

Dolněmčanský zpravodaj

Problematika pso-lidských vztahů
O tom, že pes má stále místo v lidské společnosti snad
není nutné nikoho přesvědčovat. Nemusí se jednat jen o psy,
které člověk potřebuje při výkonu nějaké činnosti, jako jsou
např. psi lovečtí nebo psi , jejichž služeb využívá policie nebo
armáda. Stále více narůstá i počet psů, které si jejich majitelé
pořizují z důvodů dalo by se říci sociálních. Dnešní člověk
hledá v souvislosti se stoupající kriminalitou psa schopného
ochránit majetek, dnešní člověk také hledá psa - přítele
schopného neutralizovat problémy, které život v nevyrovnané
a mezilidským vztahům příliš nepřející době provázejí. To
všechno v praxi znamená narůstající počty psů. Soužití člověka
a psa není jen idylickou procházkou růžovým parkem, ale
provází jej řada více či méně závažných potíží. Majitelé psů
by si měli přiznat, že v souvislosti s jejich čtyřnohým přítelem
se mohou vyskytnout problémy, které je třeba pojmenovat,
uvědomit si proč vznikají a najít cestu, jak se jim bránit.
Důležitý je určitě nejen pohled majitelů psů, ale i lidí žijících
v jejich okolí.Obecně se dají problémy související s chovem
psů rozdělit do dvou kategorií , na ty závažnější a leckdy
ohrožující lidi,ostatní psy a další zvířata a na ty, které nejsou
nebezpečné, ale velmi znepříjemňují živost nejen lidí obecně,
ale i samotných majitelů psů.
Do první kategorie patří:
- ojedinělé případy vrozené agresivity, tedy takové případy,
kdy se narodí pes s vrozenou poruchou chování. Je nutno
konstatovat, že je to záležitost ojedinělá a že takový pes většinou
končí utracením.
- pes v rukou asociálních lidí jako donucovací prostředek.
Tato záležitost je spíše teoretickou možností spadající do oblasti
kriminální, kde by také měla být řešena. Vyskytnout se spíše
mohou lidé, kterým pes dává pocit moci a síly a kteří tuto sílu
rádi na úkor druhých demonstrují. To ovšem není problém psa,
ale poruchy lidské osobnosti, tedy případ patřící do ordinace
psychiatra.
- problémy může dělat pes, který je v rukou lidí neschopných
mu vštípit postavení ve smečce nebo-li pes nevychovaný.
Dolněmčanský zpravodaj
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- nepříjemnosti dělají dominantní jedinci - rváči, kteří
napadají psy ve svém okolí. Výsledkem jsou obavy ostatních
majitelů psů, poranění psi a často také poranění lidé, protože
peroucí se pes v zápalu boje občas nerozeznává, kdo je čtyřnohý
sok a kdo člověk.
- speciální kategorii tvoří toulaví, volně pobíhající psi bez
dozoru, s tendencí obtěžovat a v případě, že se cítí ohroženi
i schopní člověka ohrožovat. Do této kategorie patří také psi
- pytláci.
Druhá část, dalo by se říci méně závažných problémů,
spadá do kategorie soužití nebo spíše mezilidských vztahů
a dala by se označit jako problémy sekundární. Jako příklad
lze uvést:
- obtěžování okolí (štěkot atd), problém, který může
obtěžovat lidi ve městě stejně jako na venkově
- znečišťování prostředí. Přesto, že se hovoří o agresivitě psů
a pokousání lidí, lze asi konstatovat, že právě pokálené ulice,
parky a dětská hřiště vyvolávají největší nevoli v nekynologické
i kynologické veřejnosti.
- volné pobíhání psů na nevhodných místech. Do této
kategorie patří nejen výše zmíněná dětská hřiště, ale řada
dalších míst, ulice s velkým dopravním ruchem nevyjímaje.
Jako příklad může dobře posloužit pes volně pobíhající
na dálnici.
Leckdo si myslí, že pes je jeho majetkem a že nikdo
nemá právo ho omezovat v tom, co se svým majetkem dělá.
Skutečnost je trochu jiná, protože existují předpisy, které
upravují podmínky související s držením psů. Následující
povídání by na některé z nich mělo upozornit.
- na základě Zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích
může být pokutou ve výši až 20.000,- potrestán ten, kdo se
dopustí přestupku proti veřejnému pořádku a např. neuklidí
exkrementy svého psa. Při opakovaném přestupku může být
pokuta ještě vyšší.
- existuje povinnost platit poplatek ze psa. Opírá se o Zákon č.
565/1990 Sb., o místních poplatcích. Dle ustanovení § 2 tohoto
zákona se poplatek platí ze psů starších 3 měsíců. Osvobozeni
jsou např. psi, kteří jsou v majetku osob nevidomých,
bezmocných, s těžkým postižením a také psi, jejichž držení
stanovuje nějaký právní předpis, např. psi lovečtí. Uvedený
zákon neurčuje přímo výši poplatku, stanovení konkrétní
částky je v pravomoci obcí a měst. Prováděcí vyhláška k zákonu
pak dává možnost v případě neplacení poplatků vymáhat
poměrně přísné finanční sankce.
Zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, dává
obcím právo vydávat obecně závazné vyhlášky, stanovující
pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství a zároveň
vymezující prostory pro volné pobíhání psů. Při porušování
takového předpisu může být dle znění zákona uložena pokuta
až do výše 50.000,- Kč. Pokud obec takovou závaznou vyhlášku
přijme, znamená to, že psi mimo přesně určených prostor, musí
být voděni na vodítku.
- obce mohou v závazných vyhláškách zakotvit povinnost
identifikačního označení psů. V praxi to znamená pro obec
snížení nákladů investovaných do toulavých psů, pro majitele
rychlejší návrat zaběhlého psa a pro všechny zúčastněné
snadnější identifikace psa, který něco provede (pes na silnici,
pes pytlák, pes, kterého se bojí majitelé jiných psů a někdy
i lidé). Je třeba si uvědomit, že zodpovědnost za psa i za jeho
nekorektní chování nese jeho majitel. Ten se zodpovídá
a na něm bude vymáhána náhrada škody
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- pes je považován za tak zvané zájmové zvíře. Dotýká se jej
tedy i Zákon č. 449/2001 Sb o myslivosti, který říká že je zakázáno
vlastníkům domácích zvířat, včetně zvířat ze zájmových chovů
a zvířat z farmových chovů zvěře, nechat je volně pobíhat
v honitbě mimo vliv svého majitele nebo vedoucího. Hodně
lidí si myslí, že malý pes v honitbě nic neudělá. Zvěř nestrhne,
jen ji možná prožene a přitom se krásně proběhne. Myslivci
určitě vysvětlí, jak velkým problémem pobíhání psů v honitně
je a jak velkou škodu působí rušení zvěře a to zvláště v době
kladení mláďat. Kdyby takovém náruživému zastánci volného
pohybu psa v přírodě někdo pustil cizího psa mezi květinové
záhony nebo do okolí domácího chovu slepic a králíků, asi by
jeho názor byl trochu jiný.
- na majitele psů a to zvláště ty, kteří mají více psů nebo
přesněji řečeno fen myslí Veterinární zákon (Zákon č. 166/1999
Sb.). S plaností od 1.11.2017 platí ustanovení požadující,
aby ten, kdo má 5 a více psů samičího pohlaví hlásil tuto
skutečnost příslušné krajské nebo městské veterinární správě.
I tady, v případě nedodržení požadavků, hrozí finanční pokuta.
I v tomto případě ale existují výjimky velmi podobné těm,
které jsou uvedeny v případě poplatků ze psů. Předkladatelé
uvedeného požadavku si slibovali, že bude jednodušší kontrola
velkochovů a hlavně tak zvaných množíren. Zda tomu tak bude
či ne, ukáže čas.
V zákonech a vyhláškách uvedené a leckdy pro majitele
psa značně finančně náročné sankce nebývají často využívány
a problémy se spíše řeší okamžitě vybíranou nepříliš vysokou
blokovou pokutou. Je ale třeba vědět, že existují daleko přísnější
možnosti. Sankce jsou jistě výchovné, neméně výchovné by
mohlo být vzdělávání pejskařů i nepejskařů. Rozumní majitelé
psů si uvědomují, že to, že mají psa, z kterého mají radost
neznamená, že tu radost s nimi sdílejí i ostatní lidé a to zvláště
ti, kteří psa nemají. Existuje i pohled z druhé strany. Leckdy
je slušný pejskař i jeho čtyřnohý přítel zdrojem neoprávněné
kritiky. I v pso-lidských vztazích totiž platí, že tam, kde začíná
svoboda jednoho, končí svoboda druhého, že stavět svůj
soukromý zájem nad zájem jiných lidí není rozumné, slušné
a určitě to vztahům mezi lidmi a psy neprospívá.
Zpracovatelé:
Bc. Vladimíra Tichá, KK ČMMJ Praha a ČMKU
Josef Tinka, místostarosta, KK ČMMJ Praha

KST Dolní Němčí – soutěžní
ročník 2017/2018
Oproti minulých soutěžním ročníkům přihlásil náš oddíl
stolního tenisu do mistrovských soutěží 8 mužstev. V mužských
kategoriích zahájilo mistrovské boje 6 družstev mužů („A“
až „F“), kdy právě oproti předcházejících sezónám nebylo
přihlášeno družstvo mužů „G“, a to z kapacitních důvodů
a současného stavu naší hráčské základny. Tradičně zahájila
sezónu i 2 žákovská družstva, hrající nejvyšší regionální soutěž
žáků. K datu sepsání tohoto příspěvku přitom krajské soutěže
dospěly k její polovině, regionální soutěže mají v prosincových
víkendech na programu ještě 3 kola. Dovolte mi, abych Vás
krátce informoval o dosavadních vystoupeních našich mužstev.
Našemu „A“ družstvo mužů po polovině divizní soutěže
patří 2. příčka s bilancí 10 výher a 1 porážky. Letošní soutěžní
ročník přitom započal netradičně již v polovině září 2017.
Kvůli rekonstrukci šaten a sociálních zařízení v tělocvičně
Dolněmčanský zpravodaj

ZŠ a ZUŠ absolvovalo naše mužstvo první trénink těsně před
prvním utkáním, které navíc bylo sehráno s favoritem divizní
soutěže mužstvem Orel Zlín. I díky tomuto faktu utrpělo naše
„A“ mužstvo jedinou porážku právě v tomto úvodním utkání.
Ovšem i přes tuto porážku dokazují hráči tohoto mužstva svou
sílu a ve zbývajících 10 utkáních suverénně vyhráli a proto
figurují na 2. místě těsně za Orel Zlín. Navíc koncem první
poloviny soutěže posílil mužstvo navrátilec Ivo Mikulec, který
jistě pomůže mužstvu i v odvetných utkáních počátkem roku
2018. Výtečně se daří Karlu Orlovskému, který doposud vyhrál
31 utkání ze 30 (97,06 %) a patří mu první příčka v úspěšnosti
divizních hráčů. Další hráči nastupující za „A“ mužstvo jsou
Pavel Daněk – 72,73 % (procentuální úspěšnost vyhraných
utkání), Dušan Kubeš – 56 %, Luděk Jančář – 50 %, Zdeněk
Fibichr – 26,67 %.
U „B“ družstva mužů se po sestupu z divizní soutěže dalo
očekávat poklidné působení v krajské soutěži 1. třídy. Ovšem
z tohoto mužstva musel být doplňován „A“ tým, proto první
polovinu nehráli v kompletní základní sestavě. Úvod sezóny
rovněž tomuto mužstvo nevyšel, když prohrál 2 utkání.
Nepodařený vstup do sezóny napravili naši hráči následnou
šňůrou 4 vítězných utkání. V posledních utkáních první půlky
soutěže si dokonce vyšlápli na druhý TJ Holešov a silný tým
z Otrokovic „B“. Po polovině soutěže patří našemu mužstvu
výborná 5. příčka (6 výher, 5 proher, 29 bodů) s minimální
ztrátou na druhé postupové místo. Za „B“ mužstvo nastupují
tito hráči Jan Sadílek – 84,38 %, Luděk Jančář – 77,78 %,
Zdeněk Fibichr – 41,67 %, Ondřej Kučera – 41,67 %, Jan Ježek
– 38,46 %.

výher, 1 prohra). V tomto mužstvu potvrzuje výtečnou formu
Antonín Uher, ml., který v dosavadních 27 utkáních neokusil
hořkost porážky. Tento tým v osmém mistrovském kole
dokonce porazil na domácích stolech favorita celé soutěže TJ
Drslavice – Veletiny „A“, které má v mužstvu 2 hráče s divizními
zkušenostmi. Na skvělých výsledcích se dále podíleli Vít Ježek –
68,42 %, Miroslav Ježek – 65,22 %, Jaroslav Uher – 50 %. Dalším
družstvem hrající regionální soutěž RP III. třídy „F“ družstvu
mužů patří 10. příčka (14 bodů, 1 výhra, 3 remízy, 4 porážky.
V tomto družstvu 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 2 výkonnostních skupin – 1. a 2. liga s možností
postupu v průběhu sezóny. „A“ mužstvo žáků (Bobčík Přemysl,
Bobčík Matyáš, Uher Adrian) v základní části soutěže (skupina
1. liga) v pěti mistrovských utkáních ani jednou nezaváhali
a prozatím jim patří 1. příčka. Po roční pauze je tedy čeká boj
titul regionálního přeborníka. V nejvyšší žákovské soutěži
(rovněž skupina 1. liga) nastupuje i naše „B“ mužstvo žáků
(Baroň Martin, Němeček Václav, Machalík Jan, Brencus Pavel),
kde jim patří 6 příčka. Zde nabírají cenné zkušenosti s dalšími
7 nejlepšími mužstvy včetně našich „A“ družstva žáků.
Žáci a junioři se rovněž pravidelně účastní krajských
bodovacích turnajů, kde se vůbec neztrácí. Ze tří bodovaných
turnajů dosáhli na 2. místo v kategorii open – juniorů, jak
Antonín Uher, ml., tak Ondřej Kučera.

„C“ družstvo mužů zaujímá výborné 3. místo v Krajské
soutěži 2. třídy sk. A. Přes problémy se sestavou a doplňováním
hráčů našeho „B“ mužstva patří tým mezi žhavé kandidáty
na postup do vyšší soutěže. Mrzí smolná porážka na závěr
1. poloviny na stolech TJ Vlčnov „A“, kdy na první příčku
ztrácí náš tým pouhé 3 body. Ve druhé polovině mistrovské
soutěže se dá očekávat boj o postupové místo. Za „C“ družstvo
nastupují tito hráči: Milan Ježek – 80 %, Jiří Borýsek – 78,13 %,
Miroslav Bartoš – 67,74 %, Jakub Matějíček – 57,14 %, Vít Ježek
– 52,78 %.

Do posledních zápasů první poloviny soutěže a odvetných
utkání svých mistrovských soutěží budou mužstva našeho
oddílu vstupovat s cílem udržet postupovou první příčku „E“
mužstva, zasáhnout do bojů o postup našeho „A“ a „C“ mužstva
včetně dosavadního postavení ostatních mužstev. V neposlední
řadě je cílem přes roční pauzu vítězství v regionálním přeboru
žáků.

„D“ družstvu mužů hrající Krajskou soutěž 2. třídy sk. B
patří prozatím 9. příčka mistrovské tabulky za 23 bodů (4 výhry,
7 proher). Toto mužstvo asi nejvíce doplatilo na zaskakování
hráčů ve vyšších soutěžích. Oslabováno bylo zejména o Ondru
Kučeru, který nastupoval především za „B“ tým. Tohoto však
výborně nahrazoval nadějný junior Antonín Uher, ml., který
se stal postupně lídrem celého mužstva s bilancí 23 výher a 17
proher (57,50 %), což lze z pohledu jeho premiérové sezóny
v krajské soutěži hodnotit velmi kladně. Jako nevydařená se
dá označit zejména série proher mezi třetím až osmým kolem.
Naopak mužstvo zabralo v posledních kolech, kdy získalo 3
cenné výhry. Cílem tohoto mužstva je do odvetných utkání
udržení se v krajské soutěži. Další hráči, kteří nastupovali
za „D“ mužstvo byli Jan Salát – 57,14 %, Ondřej Kučera –
55,56 %, Miroslav Ježek – 41,38 % a Josef Kolísek – 41,18 %.

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:

V regionálních soutěžích nastupují zbylá 2 družstva mužů.
Nejvyšší regionální soutěž – RP I. třídy hraje naše „E“ družstvo
mužů, kterému patří v dosavadní tabulce 1. místo. Po osmi
kolech patří tomuto mužstvo senzační 1. příčka (29 bodů, 7
Dolněmčanský zpravodaj

Výsledky mistrovských soutěží (krajské, regionální včetně
regionálního přeboru žáků) lze sledovat na internetových
stránkách www.stis.ping-pong.cz.

- v sobotu dne 23. 12. 2017 ve 14.00 hod. se uskuteční turnaj
neregistrovaných žáků a žákyň,
- v neděli dne 24. 12. 2017 v 09.00 hod. se uskuteční turnaj
neregistrovaných mužů a veteránů,
- ve čtvrtek dne 28. 12. 2017 v 17.00 hod. bude zahájen
již 18. 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. V tento
předvánoční čas mi závěrem dovolte popřát našim příznivcům,
sponzorům a všem spoluobčanům naší obce příjemné prožití
svátků vánočních a úspěšný celý nový rok 2018.
							
			
za KST Dolní Němčí, Dušan Kubeš
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Vítězná klobása

Máme tady zimní přestávku, ve které si určitě hráči
i realizační týmy chtějí užít trochu volna a po Vánocích se
pustit do zimní přípravy na jarní část ročníku 2017/2018. Teď
můžeme zhodnotit podzim jednotlivých družstev.

V první polovině měsíce října měla naše rodinná firma
Řeznictví Kadlček s.r.o. tu čest se zúčastnit prvního ročníku
soutěže s názvem „Podhájske dni klobás a tradičných
špecialít“. Jak už sám název napovídá, soutěž probíhala v areálu
Termálního koupaliště na Slovensku. Celá akce se konala
pod záštitou ředitele lázní pana Ing. Jozefa Barcaje, který se
inspiroval z obdobných festivalů konajících se v Maďarsku.
Všech 80 zúčastněnych týmů z 5ti zemí Evropy mělo stejný
úkol, a to z daných surovin (každý tým dostal 10kg masa a 20m
střev) na místě připravit dle vlastní receptury a za použití svých
vlastní strojů co nejlepší klobásku.
Celý festival zpestřovala celá řada doprovodných akcí, jako
vaření gulášů, příprava zabíjačkovych specialit, pečení koláčů,
štrůdlů a mnoho jiných voňavých a oku lahodících pochutin.
Hlavním cílem celé akce bylo přiblížení tradičního
řeznického řemesla mladé generaci a také dokázat, že
stejně dobrou klobásku jako umí udělat v Maďarsku, umí
i na Slovensku.
O to větší překvapení nastalo při vyhlašování celkových
výsledků, kdy absolutním vítězem „sa stala naša Sváteční
klobáska z Dolněmčí“. Nejen směs koření, historická
narážka, mlýnek masa, ale taky prezentace našeho týmu
v dolněmčanském pracovním kroji se podepsaly za úspěchem
tohoto velkolepého gastronomického festivalu.
Sváteční klobásku si můžete zakoupit na fotbalových
utkáních v Dolním Němčí, ve Slavkově, na burze a hřišti
v Nivnici, na Strání, ve Starém Městě i jiných místech, ale také
v prodejně v Dolním Němčí.

A-mužstvo pod vedením Roberta Zemana je po odehraných
13ti kolech I. A třídy sk. B na velmi dobrém 5. místě se ziskem
22 bodů a skórem 26:23. Takže po několika sezónách přezimuje
v první polovině tabulky. K tomuto umístění určitě dopomohli
6ti góloví střelci Lubo Poruban a Pavel Krchňáček.
B-mužstvo je po reorganizaci okresních soutěží a výměně
trenérů (Marka Pochylého nahradil Miroslav Richtr)
ve své Okresní soutěži sk. B na 7. místě se ziskem 15 bodů
a vyrovnaným skórem 25:24. Za B mužstvo jsou nejlepšími
střelci David Richtr se 6 -ti góly a Toník Světinský s 5ti góly.
Dorost pod vedením Davida Juráska a Ladislava Horňáka
přezimuje v Krajské soutěži sk. B na 11. místě se ziskem 16
bodů a skórem 21:29. Nejlepším střelcem je Radek Bobčík se
6ti góly. Dorost v jarní části určitě postoupí tabulkou výše,
jelikož ke konci podzimu bylo vidět velké zlepšení.
Žákovská mužstva se pod vedením Luďka Hrbáče, Mirka
Vlka a Tomáše Kadlčka umístily v Krajské soutěži sk. B
následovně: starší žáci na 6. místě se ziskem 13 bodů a skórem
12:18, mladší žáci rovněž na 6. místě se ziskem taky 13 bodů
a skórem 25:33. Nejlepším střelcem starších žáků je Tomáš
Hibler se 6ti brankami, u mladších žáků jsou nejlepšími střelci
Matyáš Bobčík a Patrik Marčík s 5ti brankami.
Přípravek se tento ročník ujali Petr Ježek, Ludvík Zimčík,
Radek Kadlček a Petr Baroň. V tabulce Okresního přeboru se
starší přípravka umístila na 12. místě se ziskem 3 bodů a skórem
35:116 a mladší přípravka na 8. místě s 15 body a skórem 53:82.
O vstřelené branky starší přípravky se podělili Rožnovský T.6, Baroň F.- 8, Hrbáč M.- 6, Špaček D.- 5, Ježek P.- 3, Dufka J.
a Horák A.- 1. U mladší přípravky to byli Ježek P.- 17, Dufka J.14. Zimčík J.- 7, Pochylý A.- 6, Antl J.- 4, Vsetínský M.- 3, Chladil
P.- 2, Hrbáč M. a Zimčíková Simona- 1. V příští sezóně, možná
již na jaře, se u přípravek nebude hrát na výsledky a tabulky,
aby hráči nebyli zbytečně zatěžováni výsledkem a hrálo se jen
pro radost.

Všem našim zákazníkům přejeme požehnané vánoční
svátky a šťastný nový rok 2018.
Kadlčkovi

FK
Dolní
Němčí
Vám
přeje příjemné
p r o ž i t í
vánočních
svátků a těší se
na Vaši účast jak
v přípravných
utkáních,
tak
i v následujících
j a r n í c h
m i s t rov s k ý c h
utkáních.
Za FK
Marek Cmol
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Aranžování u zahrádkářů
Aranžování u zahrádkářů už má své zapálené nadšence.
Poprvé jsme tuto akci uspořádali v roce 2014.Od té doby se
vytvořila skupinka žen, které toto tvoření chytlo a nenechají
si žádnou další akci ujít. Poslední aranžování proběhlo
na sklonku srpna. Vyráběly jsme obrázky z dřevěných bedínek
a sušiny a výsledné práce byly úžasné. Začátkem léta bylo
zadáno téma tvoření, na které si účastnice během prázdnin
nasbíraly a nasušily různé plody, trávy a květiny. Jedna naše
členka to vzala tak vážně, že na naše srpnové odpoledne přišla
i s pěti hotovými výrobky. Její nadšení je fascinující. Jen pro
zajímavost - nejmladší účastnici bylo 12 let a nejstarší 80 let.
Hotové práce jsme vystavili v září na Výstavě ovoce a zeleniny
v Dolním Němčí a následně v říjnu na Okresní výstavě ČZS
v Uherském Hradišti. Další aranžování, tentokrát s Vánoční
tématikou, se uskuteční v sobotu 2. prosince 2017.
Poslední léta pokaždé řešíme na schůzi členů jestli letos
uspořádat Výstavu ovoce a zeleniny či ne. Důvodem je opět
počasí, tentokrát letní sucho. Vždycky každý říká ,že ničeho
není, že nic nenarostlo, uschlo nebo zmrzlo. Ale paradoxně
míváme na výstavě vždy plné stoly. A tak tomu bylo i letos
i v hojném počtu návštěvníků. Děkujeme všem občanům, co
se přišli podívat. Část výstavy jsme první týden v říjnu odvezli
do Uherského Hradiště na Okresní výstavu v Redutě. V měsíci
Záři vyrazili zahrádkáři na zájezd na Floru do Olomouce
a následně do muzea Historických kočárů v obci Čechy pod
Kosířem. V Listopadu proběhla brigáda na úklid a zazimování
našeho areálu. A už se nám zase blíží konec roku. Příští rok
bude pro nás ve znamení oslav, jelikož tomu bude 50 let co se
v obci Dolním Němčí založila organizace zahrádkářů. Tak se
těšíme ,že to s námi oslavíte.
Za zahrádkáře Alena Angelína Světinská

Paní Olga Pavlicová oslavila krásných 80 let, je členem ČZS
od roku 1982 a aktivně se zapojuje při všech našich akcích,
a také se několik let podílela na zápisech do kroniky zahrádkářů.
Pan Štěpán Kadlček je zakládajícím členem organizace
od roku 1968 a slaví také krásných 80 let. Dosud je
aktivním členem, jak při brigádách a tak i při pořádání akcí
a za posledních 50 let byl přítomen u každého velkého díla
zahrádkářů.
Pan Antonín Krhovský je členem od roku 1981 a slaví
v těchto dnech 70 let. Také je velmi aktivním členem, hlavně
při stavebních úpravách areálu.
Oslavencům blahopřejeme a přejeme mnoho zdraví
do dalších let a děkujeme za dosavadní odvedenou práci pro
organizaci ČZS Dolní Němčí.

Vánoční pozdrav
z Pečovatelské služby Dolní Němčí
Posledních pár týdnů do konce roku. Uteklo to jako voda.
Jelikož nám Vánoce už neodbytně klepou na dveře, je na čase
bilancovat.
Rok 2017 znamenal pro každého z nás něco jiného. Pro
někoho to byl rok plný úspěchů, pro někoho pádů, a někdo
možná ani nepostřehl, že už je ve svém závěru. Jsou však
mezi námi taky lidé, kteří se na nadcházející svátky připravují
nejen doma, ve svých příbytcích, ale připravují je také lidem,
se kterými jsou spojeni svojí prací. Jedná se o pracovníky
Pečovatelské služby Dolní Němčí, kteří se rok co rok snaží
vytvářet příjemnou vánoční atmosféru svým klientům.
V průběhu let se totiž i oni samy stali našimi blízkými lidmi.
V DCHB Dolní Němčí jsou letos přípravy na blížící se
vánoční svátky v plném proudu. V televizi vysílají tradiční české
pohádky, prostory se line vůně vánočního cukroví a všichni jsou
plní radostného očekávání. V rámci oslav snad nejkrásnějších
svátků v roce organizuje DCHB Dolní Němčí již tradičně pro
své klienty několik zajímavých společenských akcí: 7. 12. 2017
– Pečení vánočního cukroví, 8. 12. 2017 – Mikulášský večírek
(klasická vánoční besídka s pohoštěním a bohatým kulturním
programem), 13.12.2017 – Zdobení vánočního stromečku a 18.
12. 2017 – vystoupení žáků ZUŠ Dolní Němčí.
V tomto předvánočním čase bychom chtěli vyslovit velký
dík za obětavou a trpělivou práci všech pracovníků, pracovnic
a pečovatelek PS Dolní Němčí i za výbornou spolupráci s obcí
Dolní Němčí, místním panem doktorem i jeho sestřičkou.
Za celý tým PS Dolní Němčí vám přejeme, abyste se dokázali
s úsměvem poohlédnout za rokem 2017, přehlédnout nějaké ty
drobné šrámy a říct si: „Tenhle rok stál fakt za to!“
Mgr. Jana Mackovičová, sociální pracovnice

I vy můžete pomoci opuštěným seniorům

V tomto čtvrtletí se dožívají naši členové
významných jubilejí:
Dolněmčanský zpravodaj

Centrum seniorů je sociálně aktivizační služba Oblastní
charity Uherský Brod. Je určena seniorům z Uherského Brodu
a okolí. Pracovníci této služby nabízí seniorům, kteří se ocitnou
z důvodu nemoci, či za jiných okolností, v izolaci, v osamění,
a nemůžou si sami zajistit kontakt s okolím, pravidelné
návštěvy. Služba je poskytována v domácnosti uživatele, a to
zdarma. V rámci návštěv pracovníci Centra seniorů s těmito
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lidmi procvičují paměť pomocí vzpomínek, cvičí s nimi
jemnou motoriku, ale pomáhají jim i v orientaci v sociálních
dávkách a podobných důležitých náležitostech. Účastní se
s nimi i společných modliteb, pokud si to senior přeje.
„Podle našich zkušeností, ač se to na první pohled nezdá, je
v obcích regionu takových opuštěných lidí mnoho. Pokud i vy
máte ve svém okolí někoho, o kom si myslíte, že by tuto službu
potřeboval a uvítal nebo byste mohli sami pomoc těmto lidem
nabídnout, neváhejte se obrátit na pracovníky Centra seniorů,“
vyzývá veřejnost vedoucí Centra seniorů František Bílek.
O tom, jak mohou být služby Centra seniorů přínosné,
mluví i pětaosmdesátiletá paní Marie. Ta žije v jednom z Domů
s chráněnými byty na Uherskobrodsku už šest let. Pravidelně
ji navštěvují pracovnice Centra seniorů Uherský Brod. Paní
Marie se, jak říká, vždy na ně těší a ráda tráví čas v jejich
společnosti. Ve svém bytě bydlí sama, upoutaná na lůžko.
Manžel jí umřel a rodina není schopná se o ni postarat. Je
vděčná za každou návštěvu. Rozptýlení v podobě procházek,
luštění kvízů a dalších takzvaných aktivizačních činností, je
pro ni nesmírně důležité. „S děvčaty s Centra seniorů ráda
řeším různé kvízy, doplňuji přísloví, řeším hádanky a podobně.
Také mě těší, když se s děvčaty společně pomodlíme anebo si
zazpíváme třeba lidové písničky, nebo písničky, které jsem kdysi
zpívávala v kostele. Tyto činnosti mi zlepšují náladu, necítím se
tak sama,“ říká paní Marie.
Pracovníci Centra seniorů děkují Městu Uherský Brod,
obcím Dolní Němčí, Horní Němčí, Bánov, Korytná a Strání
za vyjádření podpory pro naši službu.

Již po šesté se letos 15. října konala naše Netradiční misijní
cukrárna. Jsme rádi, že i my se můžeme touto cestou zapojit
do projektů Papežských Misijních Děl a přispívat tak na pomoc
všem dětem na celém světě. Do letošního roku jsme přispěli
do Národní kanceláře PMD v Hradci Králové, částkou více
jak 100 000 Kč.
Peníze jsou použity pro děti v nejchudších oblastech
v misiích na jejich zdravotní péči, studium ve škole,
na záchranu sirotků, pro děti trpících hladem, dětem postižené
AIDS a jiných projektech. Tímto chceme poděkovat všem
ochotným a obětavým maminkám, cukrářkám, mládeži, všem
dobrovolníkům, kteří s úsměvem na tváři a s radostí v srdci
pomáhají. Také především dětem - servírkám a číšníkům,
v rámci projektu „DĚTI POMÁHAJÍ DĚTEM“, ale také všem
návštěvníkům, mlsajícím dárcům, kteří svou přítomností
zpříjemňují nedělní odpoledne a svým dobrovolným
příspěvkem také pomáhají. Kéž je tato pomoc povzbuzením
a radostí pro každého z nás.
V příštím roce si můžete opět přijít zamlsat v neděli
4. března a na Misijní neděli 21. října opět do Kulturního
domu. Těšíme se na vás.
Za všechny organizátory cukrárny
Erika Uhrová

Kontakt: Ing. František Bílek, Ph.D. - vedoucí Centra seniorů
Mobil:724651321, e-mail: frantisek.bilek@uhbrod.charita.cz
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Schola Nekonečno slavila
Mnoho občanů z naší obce možná ani neví, jaké krásné
jubileum oslavila letos v září schola Nekonečno. Proto si
dovolím napsát pár slov o této výjimečné události.
Je tomu už 30 let, co farnost zdobí svým zpěvem schola
nejen při mších svatých, ale i při dalších akcích, ať už v naší
farnosti, v obci nebo v širokém okolí. A protože je to určitě
důvod k oslavě, rozhodli jsme se uspořádat oslavu nejen pro
členy scholy, ale i pro širokou veřejnost.
Sobotní odpoledne a večer 23. 9. 2017 patřil v Dolním
Němčí nám, současným i bývalým členům scholy. V 15 hodin
byla sloužena mše svatá v kostele sv. Filipa a Jakuba, která
byla poděkováním Bohu za fungování scholy a také byla
prosbou o sílu a pomoc do dalších let. P. Petr Hofírek při mši
svaté řekl jednu důležitou věc, že bytí ve schole, v pěkném
společenství, nás ovlivňuje na celý život. Na jeho slova jsem
si v průběhu slavnostního večera několikrát vzpomněla. Když
přicházeli bývalí členové a říkali, že to opravdu tak je, bylo
pro mě pohlazením na duši. Jsem ráda, že můžu být součástí
něčeho, co trvá už tak dlouho dobu, s lidmi, kteří mi rozumí
a kde uprostřed společenství je Bůh, který nás vede správným
směrem.
V 17 hodin v kulturním domě byl připraven pro veřejnost
program o vzniku scholu doprovázený zpěvem s prezentací
na plátně, kde se promítaly fotky z celého třicetiletého období.
Na podiu se představily 4 období vedoucích scholy. Scholu
v Dolním Němčí založila Jana Šupinová, rozená Janíková.
Na pódiu promluvila její sestra Anna, která zavzpomínala
na těžké, ale nezapomenutelné začátky. Scholu začala Jana vést
v době totalitního režimu v roce 1987, kdy jí bylo 15 let. Jako
odvážná holka začala sepisovat noty na psacím stroji, protože
neexistovaly žádné zpěvníky. Zkoušky scholy probíhaly nejprve
na faře a poté ve staré škole, kde se učili nové písničky. Později
P. Bohumír Čuhel přivezl do scholy první zpěvníky z Polska,
a tak se mohlo začít zpívat ze zpěvníků. Scholu obohacovali
hraním na kytaru, flétnu a housle. Jezdili zpívat na různé akce,
ať už na soutěže nebo do domovů pro seniory v adventní době.
Už za jejího vedení se začalo jezdit na týdenní tábory na fary.

světlo po nemocných na Štědrý den v naší obci. Všechny
tyto akce se staly tradicí dodnes, tudíž i letos se můžete těšit
24.12.2017 ve 14 hodin na Otvírání betléma, které se uskuteční
v kostele sv. Filipa a Jakuba, kde jste srdečně zváni.
Poté vedla scholu Lucie Pochylá. Za jejího vedení proběhly
přehlídky a soutěže schol, vystupovalo se na vánoční výstavě
v místní základní škole. Tradicí se stalo zpívání s Mužským
pěveckým sborem Dolněmčané a to nejen o Velikonocích
a Vánocích, ale nejednou i na Žehnání vína. Další velkou
událostí bylo natočení CD Svý kroky rozezpívej, které požehnal
P. Ladislav Švirák. Současnou vedoucí je Kamila Michalcová.
Za jejího vedení se schola účastní nejen tradičních akcí, které již
byly uvedeny, ale také např. v loňském roce vystoupila na Noci
kostelů na Velehradě a Noci s Marií v Uherském Brodě. Letos
v červenci obohatila svým zpěvem hudební festival v Těšanech.
Dále se v kulturním domě představila Malá scholička pod
vedením Pavlíny Bobčíkové a Eriky Uhrové. Bylo to jejich
první velké vystoupení, které se přítomným moc líbilo.
K 30. výročí scholy přišli pogratulovat P. Petr Hofírek,
starosta obce Ing. František Hajdůch, místostarosta obce Josef
Tinka a Mužský pěvecký sbor Dolněmčané. V kulturním domě
se sešli nejen bývalí a současní členové scholy, ale také rodinní
příslušníci a příznivci scholy z obce i okolních vesnic. Pro
diváky bylo připraveno občerstvení v podobě vína, vdolečků
a následně rautu. Byla to opravdu krásná akce, na kterou budou
všichni dlouho vzpomínat. Ještě jednou bych tímto chtěla
poděkovat všem, kteří se jakkoliv podíleli na přípravě této
oslavy a všem, kteří scholu podporují.
Kamila Michalcová
„Tichý Betlém v dálce spí, netuší, kdo přišel k nám.
Jenom Josef s Marií, s nimi já jsem zván.
Dnes už vím, že přišel k nám, aby vším nám byl.
U jesliček poklekám, přijímám Boží mír.“
Láskyplné Vánoce a splněná přání v novém roce
Vám všem přeje schola Nekonečno.

V roce 1996 natočili
v nahrávacím studiu
v Ostravě kazetu
Na dosah, kterou má
většina z nás doma.
Po Janě se ujali
scholy 3 vedoucí:
Pavlína Bobčíková,
Pavla
Umlaufová
a Michal Umlauf.
Přišli velké změny.
P. Miroslav Strnad
vyslovil přání, aby
schola při mších
zpívala
nejen
rytmické písničky,
ale také aby se naučila
zpívat žalmy. Dalším
velkým krokem bylo
Otvírání betléma.
Schola začala hrát
vánoční
divadlo
a roznášet betlémské
Dolněmčanský zpravodaj
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Pantoflíčci letos slaví
Pantoflíček, to není jen orchidej s krásnými velkými květy,
ale i pobočný spolek Českého svazu ochránců přírody (ČSOP).
Ve stanovách má Pantoflíček uvedenou působnost ve Zlínském
kraji, ovšem reálně se soustředí především na ochranu přírody
a ekologickou osvětu v bělokarpatském podhůří na dohled
Velké Javořiny. V tomto roce slaví dvacet let trvání.

Nadšené začátky

Dnes má ČSOP Pantoflíček 15 členů a k tomu řadu příznivců,
a to nejen ze Slavkova, kde má spolek oficiální sídlo, a Dolního
Němčí, ale i z Uh. Brodu, Uh. Hradiště, Bojkovic či ze Starého
Města. Začátky však byly skromnější a vázaly se především
k činnosti Ekocentra Pantoflíček, které působilo na Základní
škole v Dolním Němčí. Angažoval se v něm i Miloš Šťastný,
který od roku 1980 vedl oddíl Mladí přírodovědci.
Vedoucí spolku Vlasta Ondrová vzpomíná: „Impulsem
byl projekt, který nám umožnil vybudovat stálou výstavu
Příroda Bílých Karpat. V tom nám pomohla kromě vedení
školy řada přátel: Pavel Kuča, Květoš Fryšták, Albert Gottwald
a v neposlední řadě vlčnovský výtvarník Pavel Procházka.
Na jeho dioramata Bílých Karpat – Pole, Louka, Les a Voda –
jsme i dnes pyšní, protože se mu v nich podařilo vystihnout
typické i nejvzácnější prvky naší krajiny. Kantorům i žákům,
kteří naši výstavu navštívili, se velice líbila. Dnes už expozice
v původní podobě bohužel neexistuje. Byla to přitom chlouba
školy.“
Kromě výukových programů, se kterými Vlasta Ondrová
a její nástupci jezdili po školách a školkách regionu,
dolněmčanské ekocentrum organizovalo i exkurze a výlety.
Dnes vyráží i dospělý spolek několikrát do roka do zajímavých
přírodních lokalit, a to nejen moravských. Pokud jde
o osvětovou činnost na základní škole, paní Ondrová nejraději
vzpomíná na přírodovědný kroužek Zelenáči, který to dotáhl až
do celostátního kola soutěže Zlatý list. „S kluky z tohoto oddílu
jsme podnikli řadu akcí. Třeba večerní vycházka na Slavkovské
louky, kdy jsme pozorovali kometu, je nezapomenutelná. No,
dnes jsou z kluků už ctihodní otcové rodin.“ Práce s mládeží
je pořád pro dospělé Pantoflíčky podstatná. Jezdí s výukovými
programy po školách, vedou exkurze do vybraných území
a každoročně ve Slavkově pořádají Den Země, Den dětí i Den
stromů.
Díky ekologickým aktivitám žáků tehdy vedených učitelkou
Janou Trtkovou dolněmčanská ZŠ získala i ocenění Ekoškola,
a tak je na místě zalitovat, že školní ekocentrum jako takové
i z důvodu slábnoucí finanční a organizační podpory přestalo
existovat. ZŠ Dolní Němčí tak přišla o jeden s výrazných prvků
utvářejících charakter školy. Dnes z ekocentra zbyl dětský
kroužek Pantoflíček, který převzala mladá krajinářka Pavla
Mudráková.
ČSOP Pantoflíček má už šestý rok na starosti mokřadní
lokalitu Kolo na území Slavkovských luk. Členové spolku
tam kosí, hrabou i uklízí. Odměnou jsou jim tisíce exemplářů
prstnatce pletního, které každoročně počítají. A to si čerstvě
přibrali ještě další půlhektarový mokřad. Říkají mu Kolo 2
neboli K2. „Zde rostou výstavní lilie zlatohlavé, ale i snědky
jehlancovité, mečíky, zárazy, nebo třeba jedovatý oměj vlčí.
Když jsme to všechno viděli kvést v té léta nepokosené stařině,
s chutí jsme se do toho pustili, samozřejmě v součinnosti se
Správou CHKO, s níž se nám výborně spolupracuje,“ hodnotí
činnost spolku paní Ondrová.
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Členové Pantoflíčku ve spolupráci s blízkými obcemi také
vysazují remízy i jednotlivé stromy. Letos třeba řadu třešní
u Dolního Němčí a v minulém roce památný dub k 900. výročí
bitvy na Luckém poli na horním konci obce. Starost si žádá
i okolí Nováckého kříže, který se nachází v lánu na trase bývalé
polní cesty ze Slavkova do Nivnice. Vysazeny tam byly dvě lípy
a dvě oskeruše. V roce 2011 se díky aktivitě zdejších ochranářů
podařilo zachránit staletou hrušeň rostoucí u Horního Němčí,
která pak v soutěži Strom roku obsadila 2. místo. Stejně jako
na lokalitě Kolo byl u majestátního stromu umístěn infopanel.
Zapomenout by se nemělo ani na obnovu karpatské
studánky zvané „Knížecí“ ležící v jižním cípu Slavkovských
luk. Voda z ní chutná znamenitě a členům spolku i náhodným
kolemjdoucím skýtá vítanou příležitost k osvěžení.
Činnost ČSOP Pantoflíček je pestrá a všem zájemcům
o ochranu a údržbu bělokarpatské přírody přístupná.
S činností spolku a ekokroužku se budete moci od nového roku
seznamovat i díky nové nástěnce, která bude umístěna na zdi
nákupního střediska v Dolním Němčí. Pokud byste se chtěli
připojit a pomáhat při praktické ochraně místního životního
prostředí, Pantoflíčci vás mezi sebe rádi přivítají.
Petr Slinták

Setkání členů ČSOP Pantoflíček u chatky na Slavkovských
loukách

Exkurze kantorů v chráněné lokalitě Drahy u Horního Němčí
Dolněmčanský zpravodaj

Poděkování
Všem krojovaným souborům, dechové hudbě, pěveckým sborům, cimbálové muzice, hasičům, Agro Okluky, FK Dolní Němčí
a obci Dolní Němčí za přípravu a průběh letošních dožínek. Velké díky a uznání patří našemu panu starostovi za podporu
a instalaci zázemí (stanů) na hřišti. Poděkování patří všem ostatním, kdo se jakoukoliv měrou zasloužili o přípravu dožínek.
Děkuji všem divákům, ať už z Dolního Němčí nebo ze širokého okolí, kteří přišli zhlédnout dožínkový průvod. Ještě jednou „pán
Bůh zaplať.“
Děkuje gazda s gazděnů
Dolněmčanský zpravodaj
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Kulturní akce 2018 – Dolní Němčí
6. 1. – Tříkrálová sbírka
13. 1. – Rodičovský ples
20. 1. – Šibřinky
27. 1. – Farní ples
10. 2. – Fašanková obchůzka a pochovávání basy
4. 3. – Netradiční cukrárna
11. 3. – Dětský karneval
24. 3. – Robfest – rockový festival
25. 3. – Velikonoční výstava
28. 4. – Předhodové zpívání MPS Dolněmčané
5. – 6. 5. – Hody s právem
19. 5. – Posezení u vína
26. 5. – Memoriál Karla Bartoše v šachu
2. 6. – Dětský den
9. 6. – Den obce (oslava výročí spolků)
9. 6. – Pečení chleba
9. 6. – Výstava k 50. výročí ZO ČZS
21. 7. – Červencová noc
1. 9. – Vaření trnek
21. 10. – Netradiční cukrárna
2. 12. – Adventní jarmark s rozsvěcováním vánočního
stromu
8. – 9. 12. – Vánoční výstava prací žáků ZŠ a ZUŠ
Prosinec – Vánoční koncert (termín bude upřesněn)
Prosinec – koledování na Muzeu (termín bude upřesněn)

Obecní úřad a knihovna – vánoční otevírací doba:
Naposledy otevřeno ve čtvrtek 21. prosince 2017
ZAVŘENO od 22. 12. 2017 do 1. 1. 2018
Opět otevřeno v úterý 2. ledna 2018
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PF 2018
Děkujeme za přízeň, kterou jste nám po celý rok
věnovali a přejeme Vám příjemné prožití svátků
vánočních a šťastný nový rok.

Redakce zpravodaje

Ceník a podmínky pro zveřejnění inzerce v obecním
zpravodaji schválený Radou obce Dolní Němčí 15. 8. 2016
Celá stránka (A4) komerčního ČB inzerátu: 5 000 Kč
Půl stránky (A5) komerčního ČB inzerátu: 3 000 Kč
Čtvrt stránky (A6) komerčního ČB inzerátu: 1 500 Kč
Menší než (A6) komerčního ČB inzerátu s možností
manipulace inzerátu do textu:		
500 Kč
Inzeráty typu hledám, pronajmu, prodám, koupím, děkuji:
- pro občany Dolního Němčí
zdarma
- pro cizí občany			
500 Kč
Inzerce politických stran a hnutí:
NE
Úhrada za komerční inzerát se vybírá předem.
Inzerci (ČB) předávejte v požadovaném rozměru ve formátech
pdf, eps, jpg, tiff v tiskovém rozlišení 300 dpi (úrovně šedé).
V příspěvcích nevkládejte do textu obrázky, ale přiložte je jako
samostatné soubory. Za grafické zpracování a obsah si odpovídá
inzerent. Po dohodě lze grafiku zpracovat u vydavatele LK print.

Uzávěrka příštího čísla
Zpravodaje bude 28. 2. 2018.
Dolněmčanský zpravodaj

Dolněmčanský zpravodaj
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Zimní kroje - strýcové a tety
Lidé měli kroje na celý život, a pokud se jim nesedraly, tak
je zdědili i potomci.
Huňaté beránčí kožuchy se v hojnějším počtu v Dolním
Němčí nosily ještě na přelomu 19. a 20. století. Mezi válkami
už zřídka. Spíš je měli na donošení doma starší muži - k práci
na zahradě nebo v humně. Kožuchy se nijak nezapínaly, jen se
pravá a levá strana volně k sobě svázaly. Po druhé světové válce
muži nosily takřka jen kabáty.
Ženské kožuchy byly stejně jako mužské z beránčí vlny, ale
byly jinak střižené a zdobené. Měly tak objemné rukávy, že bylo
možné si do nich schovat ruce. Rukavice tak nebylo potřeba
s sebou nosit. Při cestě do kostela měla každá žena při sobě
růženec a kancionál, který byl často zabalený v hezkém šátku.
Podobně to bylo i se lajblama (světlé vestičky) vyráběnými
z vlny, které se v obci oproti jiným dědinám vytratily už
v první polovině 20. století. Pokud jde o dlouhé světlé haleny
opatřené na zádech zdobeným límcem, jejich výskyt není
na nejstarších fotografiích potvrzen. V kresbách Jožy Uprky
je zachycen vlčnovský kožuch, který byl v této tradičnější obci
nošen poměrně často až do 50. let minulého století. Beranice
bývaly dřív z přírodních materiálů, dnes jsou z uměliny. Jejich
tvar nebyl ustálený, záleželo na každém muži, jak si beranici
vytvaroval, zda do špičky nebo do tvaru připomínajícího
vyhaslou sopku.
Bylo na lidech, jak o sebe dbali. Někdo nosil oblečení starší
a byl ušmudlaný, jiný o sebe dbal více i ve vyšším věku a měl
na sobě oblečení novější. Při pořizování krojových součástek
hrála roli jejich cena a také aktuální móda či dostupnost. Někdy
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i hrdost movitějších jedinců. Lidé měli cit pro estetiku, a tak
se snažili všechno zdobit i jednoduchými prostředky. Dnes už
převládá sériová výroba a originální detaily se vytrácí. Pokud
jde o jednotlivé motivy, dříve záleželo často na konkrétním
krejčím, jak co pojal a vyzdobil. Lidé se tomu podřídili.
Proměňují se druhy materiálů, které se pro výrobu krojů
používají.
Dnes jsou obecně látky tenčí a elastické. Často si to vyžadují
i okolnosti nošení krojů – jejich využívání při jevištních
představeních a podobně. Výroba stylizovaných krojů se
prosazovala od 50. let hlavně díky existenci podniku Slovač
a Ústředí lidové umělecké výroby. Zajímavá je i záležitost
pojmenování krojových součástek. Co v Dolněmčí nazýváme
kordulou (modrá vestička s červeným vyšíváním), v Nivnici
zvou lajblem. My však z lajbl považujeme světlou vestičku
s dlouhým rukávem.
Starší muže bylo možné často vidět s podlouhlými
fajkami, které plnili tabákem. Cigarety se rozšířily až během
první republiky. Proutěné košíky se nosily na jarmarky nebo
z nich, na pole se v nich nosila třeba svačina. Glazovaným
vypalovaným hrncům se říkalo látečky. Používaly se na kdeco,
třeba na mléko nebo na skladování másla či sádla. Když byly
poškozeny, vyspravil je dráteník, který čas od času procházel
dědinou. Většinou to byl někdo ze Slovenska. Smaltované
hrnce se zase v místech poškození cínovaly nebo-li flekovaly.
Glazurované látečky či jiné hrnce bylo možné zahlédnout
na dřevěných plotcích. Nebyly tam pro okrasu, ale prostě se
sušily.
Možná se někdy ptáme, proč na dolněmčanské korduli nosí
knoflíky s motivem kotvy? Toho se dnes už těžko dopátráme.
Snad byla důvodem jejich tehdejší dostupnost, snad něco
jiného. Koneckonců kotva je jedním z nejstarších křesťanských
symbolů a křesťanství ke kultuře našeho kraje přirozeně patří.
Není tedy náhodou, že jsme scény zimních krojů realizovali
v blízkém okolí kostela a hřbitova. Vždyť to jsou místa, která
mnozí z obyvatel slovácké vesnice navštěvují i několikrát týdně.
Pro potěchu duše i ze společenských důvodů.
Dík za spolupráci při realizaci těchto scén patří Ludvíku
Stojaspalovi, Boženě a Ludvíku Šimčíkovým, Antonínu
Kadlčkovi a Jaroslavu Matůšovi. Velký dík patří i mužskému
pěveckému sboru z Hluku, který nám ochotně zapůjčil chlapské
kožuchy. Scény nasnímala fotografka Petra Hajdůchová –
Závodná.
Petr Slinták
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Vítání občánků
Týden knihoven

Vítání občánků
Netradiční cukrárna

Společenské odpoledne se seniory

Výstava ovoce a zeleniny

Setkání starostů a knihovníků v Dolním Němčí

Děti z MŠ na exkurzi myslivecké chaty
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