Vážení spoluobčané,
vzhledem k současné situaci jsme si mnozí ani nestihli uvědomit, že
advent je tady a to znamená jediné – začíná období všeobecných
příprav na vánoční svátky. Před rokem jsem ve svém úvodníku vyslovil
přání, aby uplynulý rok byl jediným covidem poznamenaným rokem.
Bohužel se nám to nesplnilo a kromě krátkého letního období se
musíme neustále podřizovat různým omezujícím opatřením. Zatím
pořád nejúčinnější způsob naší obrany, očkování, dost velká skupina
lidí bohužel odmítá. A nejsou ochotni vzít na vědomí ani jasná fakta
denně prezentované v nejrůznějších médiích. Vzhledem k aktuální
situaci jsme byli nuceni zrušit všechny předvánoční akce. Stejně to
dopadne asi i s plánovanými plesy.
Přes všechny problémy, které nám končící rok přinesl, se nám dařilo
plnit naše plány, které jsme si na začátku roku vytyčili. Posledními
akcemi jsou rekonstrukce parkoviště v ulici Hlucká, kde zjara ještě
opravíme i přilehlý chodník, nový skatepark vedle fotbalového hřiště
a inženýrské sítě v ulici Polní.
Úspěšní jsme byli i s většinou žádostí o dotace, které nám výrazně
pomáhají s financováním akcí. Tam, kde jsme letos neuspěli, to
zkoušíme znovu se žádostmi pro příští rok, konkrétně na opravu
komunikace ve Vinohradské ulici a na rekonstrukci sociálního

zařízení v bazénu a cvičné kuchyňky v základní škole. Z vlastních
zdrojů plánujeme nové parkoviště v ulici Nivnická spolu s opravou
přilehlé komunikace, celkovou rekonstrukci komunikace a chodníku
v Zahradní ulici, kde nyní budují novou kanalizaci SVK. Nejnákladnější
akcí bude rekonstrukce technologie na čistírně odpadních vod,
kde dokončujeme podklady pro přiznání dotace, která by částečně
pomohla s úhradou nákladů na tuto velmi důležitou a nutnou akci.
Poslední větší akcí bude na podzim rekonstrukce kuchyně a vnitřních
prostor Restaurace Rozkvět. Průběžně budeme připravovat projekty
na celkovou úpravu parkoviště na náměstí a na 1. etapu rekonstrukce
komunikací Na Výsluní.
Obdrželi jsme výsledky soutěže O evropskou cenu obnovy venkova,
kde jsme byli vyhodnoceni mezi obcemi, které obdrží bronzovou cenu.
Termín oficiálního vyhlášení výsledků zatím nevíme, ale předpokládá
se květen 2022.
Přeji Vám všem klidné a ve zdraví prožité nejen vánoční svátky, ale
i celý příští rok. Abychom už mívali nadále negativní pouze covidové
testy a pozitivní jenom vlastní myšlení.
Ing. František Hajdůch, starosta obce

Dolněmčanský zpravodaj
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Dlouho očekávané
divadelní představení Biomatka
aneb běž do řiti s kuskusem
se konečně uskutečnilo 1. 10. 2021.
A po dlouhé době byl zaplněn celý sál.

2

Dolněmčanský zpravodaj

Z jednání Rady obce
Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů.

Výpis usnesení 64. schůze Rady obce konané dne 13. 9. 2021
v kanceláři obecního úřadu.
Rada obce schválila:
- zařazení žádosti p. KV, Dolní Němčí o pronájem obecního
bytu v Dolním Němčí do seznamu žadatelů
- zařazení žádosti p. SM, Hluk o pronájem obecního bytu
v Dolním Němčí do seznamu žadatelů
- zařazení žádosti p. JŠ, Hluk o pronájem obecního bytu
v Dolním Němčí do seznamu žadatelů
- zařazení žádosti p. KZ, Dolní Němčí o přidělení většího
obecního bytu v Dolním Němčí do seznamu žadatelů
- zařazení žádosti p. Ing. JK, Slavkov o pronájem obecního
bytu v Dolním Němčí do seznamu žadatelů
- prodloužení nájemní smlouvy p. TT Dolní Němčí na byt č.1
od 1. 10. 2021 do 30. 6. 2023
- zásady provozního řádu na Mateřské škole v Dolním Němčí
- členy školské rady ve složení Ing. Arch. Vít Umlauf, Ing. Milan
Zelinka a Ing. Vladimír Stojaspal
- p. KZ, Dolní Němčí ukončení nájemní smlouvy na byt č. 2
ke dni 14. 9. 2021 a schvaluje přidělení bytu č. 12 od 15. 9.
2021 do 30. 6. 2023
- program 15. zastupitelstva obce
- výrobu kalendáře na rok 2022
- výpůjčku KD ŘK farnosti Dolní Němčí na Misijní cukrárny
ve dnech 26.–27. 3. 2022 a 22.–23. 10. 2022
- úpravu rozpočtu č.2 na rok 2021, dle přílohy
- dodatek č.1 mezi obcí Dolní Němčí a Asekol a.s., Praha
o zajištění zpětného odběru elektrozařízení
- přidělení obecního bytu č. 2 p. SM, Hluk od 1. 10. 2021 do
30. 6. 2023.
Rada obce vzala na vědomí:
- zprávu ředitele ZŠ a ZUŠ Dolní Němčí Mgr. Milana Kvasničky.
Výpis usnesení 65. schůze Rady obce konané dne 4. 10. 2021
v kanceláři obecního úřadu.
Rada obce schválila:
- zařazení žádosti p. JP, Nový Jičín o přidělení v bytu DCHB
Dolním Němčí do seznamu žadatelů
- zařazení žádosti p. BŠ, Bílovice o přidělení v bytu DCHB
Dolním Němčí do seznamu žadatelů
- p. IP Dolní Němčí prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 7
od 1. 12. 2021 do 30.6.2023
- žádost ZŠ a ZUŠ Dolní Němčí o souhlas zřizovatele s přijetím
účelově určeného finančního daru od WOMEN FOR
WOMEN, o.p.s, v rámci projektu obědy pro děti
- vyvěšení záměru na prodej pozemku p.č. 3157
- dodatek č.5 ke Smlouvě o spolupráci při tvorbě, aktualizaci
a správě Digitální technické mapy obce mezi Zlínským krajem
a obcí Dolní Němčí.
Rada obce zamítla:
- žádost p. ChS a p. AŠ ml., Modřice o povolení hostování
Lunaparku na hodech Dolním Němčí v roce 2022.
Dolněmčanský zpravodaj

Výpis usnesení 66. schůze Rady obce konané dne 18. 10. 2021
v kanceláři obecního úřadu.
Rada obce schválila:
- pojištění obecního majetku u společnosti ČSOP Pojišťovna
a.s., člen holdingu ČSOB, Pardubice a pověřuje starostu
podpisem smlouvy.
Výpis usnesení 67. schůze Rady obce konané dne 25. 10. 2021
v kanceláři obecního úřadu.
Rada obce schválila:
- zařazení žádosti p. MH, Vážany o přidělení bytu v DCHB
Dolním Němčí do seznamu žadatelů
- zařazení žádosti p. AJ, o přidělení bytu v DCHB Dolním
Němčí do seznamu žadatelů
- plán inventur k 31.12.2021
- vyvěšení záměru na prodej obecního pozemku p.č. 1285/32
v k.ú. Dolní Němčí
- zařazení žádosti p. KB, Dolní Němčí o odkoupení obecního
pozemku v Polní II do seznamu žadatelů.
Rada obce zamítla:
- nabídku CBS Nakladatelství s.r.o., Zlín o propagaci obce
v projektu Česko z nebe.
Rada obce vzala na vědomí:
- zápis z jednání komise ŽP ze dne 5. 10. 2021.
Výpis usnesení 68. schůze Rady obce konané dne 15. 11. 2021
v kanceláři obecního úřadu.
Rada obce schválila:
- zrušení předvánočního jarmarku dne 28. 11. 2021
- dodatek smlouvy o dílo č.1 na akci „ ZTV Dolní Němčí –
lokalita Polní II“ s firmou VHS Břeclav s.r.o.
- podání Žádostí o evidenci, registraci akce a o poskytnutí statní
finanční podpory na MZe v roce 2022. PODPROGRAM
129 413 - Podpora výstavby a technického zhodnocení
kanalizací pro veřejnou potřebu III, k projektu: ,,Modernizace
ČOV DN
- smlouvu o smlouvě budoucí č. 1040016187/001 mezi obcí
Dolní Němčí a EG.D, a.s., Brno
- zařazení žádosti p. BH, Dolní Němčí o přidělení bytu v DCHB
Dolním Němčí do seznamu žadatelů
- zařazení žádosti p. TD, Korytná o přidělení bytu v Dolním
Němčí do seznamu žadatelů
- ředitelce MŠ odměnu za rok 2021, ve výši dle přílohy
- řediteli ŽŠ a ZUŠ Dolní Němčí odměnu za rok 2021, ve výši
dle přílohy
- uzavření MŠ Dolní Němčí v době vánočních prázdnin
od 23.12.2021 do 31.12.2021. MŠ obnoví provoz dne 3. 1. 2022
- firmě VEROJE-DN s.r.o., Dolní Němčí snížení nájemného
Pivnice a kavárny Na Mlýně o 35% z měsíčního nájmu
na dobu od 1. 11. 2021 do 31. 3. 2022
- dodatek č.3 ke smlouvě o nájmu části nemovitosti (stavby) č.
UHDNM ze dne 7. 10. 2021 ve znění dodatků č.1 a 2, mezi
obcí Dolní Němčí a Vodafone Czech Republik a.s., Praha
- podání žádosti o dotaci na MMR v roce 2022 na akci
rekonstrukce školní kuchyně a sociálního zařízení školního
bazénu ZŠ a ZUŠ Dolní Němčí
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Rada obce doporučuje ZO schválit:
- vyhlášku č.1/2021 o místním poplatku za obecní systém
odpadového hospodářství
- rozpočet obce na rok 2022.

Oprava komunikace a chodníku ul. Vinohradská

...\1123_Situace.dgn Sep. 21, 2020 13:47:31

- podání žádosti o dotaci na MMR v roce 2022 na akci „Místní
komunikace Vinohradská Dolní Němčí“
- Smlouvu o finančním příspěvku na vybudování inženýrských
sítí mezi obcí Dolní Němčí a majiteli pozemků v severní části
lokality Polní II
- dílčí příkazní smlouvu mezi obcí Dolní Němčí a IS Projekt,
s.r.o. Uh, Brod na stavební dozor na akci rekonstrukce ČOV
Dolní Němčí
- cenu nájmu a služeb z hrobového místa na rok 2022 ve výši
50,- Kč/m2
- dohodu o změně smluvních podmínek s NWT energie, nám.
Míru 1217, na dodávku elektřiny pro obec Dolní Němčí.

Připravujeme

...\1123_Situace.dgn Sep. 21, 2020 13:48:20

Parkoviště naproti zdravotního střediska
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Dolněmčanský zpravodaj

Dokončujeme
Inženýrské sítě ul. Polní II

Parkoviště naproti KD

Dolněmčanský zpravodaj

Skatepark
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Kouř z komínů

Jak spočítat příjmy v domácnosti?
Pro výpočet příjmu domácnosti můžete spočítat kalkulačku,
která je na: www.kr-zlinsky.cz/kotliky. u nezletilých dětí
a studentů do 26 let žijících ve společné domácnosti s žadatelem
se počítá nulový příjem.
Jaká je výše podpory?
Výše podpory je 95 % výdajů do maximální výše dotace.
Za jaký typ zdroje si mohu původní kotel vyměnit?
• Kotel na biomasu (dotace až 130 000 Kč)
• Tepelné čerpadlo (dotace až 130 000 Kč)
• Plynový kondenzační kotel (dotace až 100 000 Kč)

Letošní zima nám opět připomíná, že kvalita ovzduší je u nás
ještě pořád velké téma a že bude potřeba ještě hodně úsilí, než
znečištění zkrotíme alespoň na zákonnou úroveň. V mnoha
lokalitách je přitom často dominantním zdrojem znečištění
„jen“ pár čmoudících komínů.
Romantiku zasněžených vesniček, kde se z komínů chalup
linou bílé proužky kouře, nalezneme už leda tak na obrázcích
Josefa Lady. Realita je zcela jiná – ulice s rodinnými domky se
většinu zimy utápí v šedé mlze a při pohledu na barvu kouře
vycházejícího z komína nejednoho člověka napadne, čím že asi
majitel zatápí.
Proto je na místě znovu upozornit majitele domů, kteří
vytápí starými kotli, že je tady možnost výměny.
POZOR: Od 1. 9. 2022 bude ze zákona platit zákaz vytápět
starými kotli na uhlí a dřevo, které nesplňují alespoň 3. emisní
třídu!

. Kotlíkové dotace

Výzva na kotlíkové dotace, které mají za cíl motivovat majitele
domů, aby přistoupili k výměně starých kotlů za ekologičtější
způsoby vytápění, bude opět vyhlášena na začátku roku 2022.
O přidělení dotace tentokrát nebude rozhodovat rychlost
předložení elektronické žádosti, ale vyplnění tzv. „předžádosti“
se základními údaji žadatele a uvedení nového zdroje vytápění.
Vyplněním předžádosti, kterou najdete na webových stránkách
Zlínského kraje (www.kr.zlinsky.cz) od 11. 10. 2021, získá kraj
informace o celkové částce požadovaných dotací, o kterou poté
požádá Ministerstvo životního prostředí.

Nejčastější dotazy
Jak vyplnit dotazníkový formulář?
Pouze
elektronicky
na www.kr-zlinsky.cz/kotliky.
Vyplňují se základní informace o žadateli, o nemovitosti
a o požadovaném zdroji. Nedokládají se žádné přílohy.
Do kdy bude kraj formuláře sbírat?
První vlna sběru bude do 31. prosince 2021.
Kdy se bude podávat žádost?
V prvním čtvrtletí roku 2022 elektronicky, spolu s přílohami.
Kdo může o dotaci žádat?
Žadatel musí být vlastníkem nebo spoluvlastníkem
nemovitosti a má starý kotel na tuhá paliva 1. nebo 2. emisní
třídy. Pro domácnost žadatele platí, že průměrný čistý příjem
na osobu žijící v domácnosti nepřekročil v roce 2020 částku
170 900 Kč (tj. 14 242 Kč na osobu za měsíc). Domácnosti, kde
žijí jen osoby pobírající starobní důchod nebo invalidní důchod
3. stupně, mají na dotaci nárok automaticky.
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Obecní úřad (zdroj: web zlínského kraje)

JAK DÁL S NAKLÁDÁNÍM
S ODPADY V OBCI
V naší obci si celkem dobře vedeme s tříděním odpadů jak
v domácnostech, tak i na sběrném dvoře. Od 1. 1. 2022 musí
vyjít nová závazná obecní vyhláška o poplatku za odpadové
hospodářství. Ze zákona může obec stanovit poplatek za občana
až do výše 1200,- Kč. Dosavadní poplatek, který byl v roce
2021 ve výši 650,- Kč. O výši poplatku na rok 2022 rozhodne
na prosincovém jednání zastupitelstvo obce.

.

Jenom pro zajímavost:
• Náklady na občana na odvoz odpadu za rok 2020 byl 1070,Kč.
• V roce 2020 jsme v obci vyprodukovali 559 tun komunálního
odpadu a 189 tun objemného odpadu ze sběrného dvora.
• Do 30. 9. 2021 jsme zatím vyprodukovali celkem 526 tun
směsného a komunálního odpadu.
• Od 1. 1. 2021 došlo ke zdražení odpadu za tunu za skládkování
a to z 500,- Kč na 800,- Kč. Svozová společnost Rumpold
UHB s.r.o. poskytla ze zákona slevu, a to 200 kg na občana,
což představuje 2970 obyv. x 200 kg = 594 t. K 30. 9. 2021
máme vyčerpáno 526 t. To znamená, že ještě říjen jsme platili
v levné ceně a od 1. 11. 2021 už platíme skládkovné za 800,Kč /t.
• V roce 2020 jsme jen za směsný a komunální odpad
zaplatili 2 535 067,- Kč + 635 554,- Kč za tříděný odpad,
svoz odpadkových košů, mzdy a režijní věci související
s odpadovým hospodářstvím. V letošním roce je to do 30. 9.
2021 jen za směsný a komunální odpad 1 993 371,- Kč.
• Na stránce příjmů jsme od společností jako je Asekol,
Elektrowin, Ekokom, Fritex, Textil eco, Metalšrot, Penguin
box, zatím obdrželi částku 273 239,- Kč, tato částka nám
pomáhá snižovat celkové náklady na odpadové hospodářství,
a tím i celkový poplatek za občana za rok.
Musím konstatovat, ale hlavně pochválit naše občany
za ukázněnost, že se dobře chovají vůči naší přírodě, a že až
na pár výjimek nekončí odpad vysypaný v extravilánu obce.
Nejsme, ale spokojeni s chováním některých našich
spoluobčanů, kteří zanechávají u nádob na sběrných místech
odpad (patří výhradně do nádob, např. textil, papír a různé).
Žádáme občany, když zjistí, že jsou nádoby plné, ať přejedou
na jiné sběrné místo (viz mapka).
Dolněmčanský zpravodaj

Přehled vývoje poplatků v následujících letech

Josef Tinka, místostarosta obce
Vývoj počtu pozitivně testovanývh COVID - 19
září 2021- prosinec 2021 v Dolním Němčí

Potřebujeme ohňostroje?
Do nového roku 2022 přejí
všem občanům mnoho zdraví, stěstí
a spokojenosti členové zastupitelstva
a zaměstnanci obce Dolní Němčí.

.

UPOZORNĚNÍ!!!

Obecní úřad a knihovna – vánoční otevírací doba:
Naposledy otevřeno ve středu 22. 12. 2021
ZAVŘENO od 23. 12. 2021 do 2. 1. 2022.
Opět otevřeno v pondělí 3. 1. 2022
Dolněmčanský zpravodaj

Pouliční výbuch, který o první novoroční noci poškodil
několik domů v Dolním Němčí, připomněl, že dlouhodobě
přehlížený problém zábavní pyrotechniky zasluhuje pozornost
veřejnosti i samospráv stanovujících pravidla pro její používání.
Ohňostroje byly v dobách minulých kratochvílí oblíbenou,
ale i tak mimořádnou. Nákladnost jejich organizace znamenala
to, že nebyly časté a jejich dopad na životní prostředí byl relativně
omezený. Zbohatnutí společnosti, obchodní globalizace a tím
pádem i přístupnost tohoto druhu zboží však zapříčinily
rozmach této zábavy, jež je problematická z ekologických
i etických hledisek. Velké množství pyrotechniky je vyráběno
v rozvojových zemích, kde nejsou dodržovány bezpečnostní
standardy. Dochází ke zranění lidí, otravám, výbuchům a úniku
jedovatých látek. O využívání práce dětí nemluvě. Negativa se
však týkají i našeho prostředí.
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Třaskavý zvuk petard, oslnivé záře na nebi a drobný odpad
rozesetý na místě činu, se staly nejen symboly novoročních
oslav, ale znakem mnoha veřejných či soukromých akcí
pořádaných v průběhu celého roku. Pozitivní dopady používání
pyrotechniky nechť každý čtenář zhodnotí sám. Ty negativní
jsou zřejmé a zmiňuje se o nich též známá specialistka
na zdravotní prevenci Dr. Margit Slimáková. Jak v jednom
ze svých komentářů podotýká, ohňostroje vytvářejí velké
množství nezdravého kouře a všichni zúčastnění jsou ohroženi
vdechováním jemných částeček sazí, prachu a kovů. Toto
přitom může způsobit například zánět plic, riziko srdečního
infarktu, mozkové mrtvice nebo astmatu. Nejohroženější jsou
děti, starší lidé a nemocní. I zdraví pozorovatelé však mohou
mít přechodné problémy, jako je podráždění očí, nosu a hrdla.
Hluk ohňostrojů může překračovat 140 decibelů; přitom
jeho úroveň nad 85 decibelů už poškozuje sluch. Výbuchy
ohňostroje u epileptiků mohou vyvolat záchvat. Perchlorát,
který je běžnou zplodinou raket, omezuje vstřebávání jódu
z krve a může poškozovat štítnou žlázu. Při bezvětří zůstává
znečištění v ovzduší poměrně dlouho a ohrožuje zdraví
i po dobu několika dnů.
Rizika ohňostrojů se však netýkají pouze lidí. Snad ještě více
jimi trpí zvířata, která jsou v mnoha situacích zcela bezbranná.
Psi a kočky se velmi lehce zaběhnou a ztratí se. Vyděšení tvorové
opouštějí své úkryty, ptáci slepě narážejí do budov a ryby
se mohou přiotrávit chemikáliemi, které zůstávají ve vodě.
Je prokázáno nižší snášení u slepic, jejichž vajíčka mohou být
dokonce vadná. U březích savců způsobují výbuchy potraty.
Při výčtu negativních dopadů používání zábavní
pyrotechniky je alarmující dlouhodobá shovívavost orgánů
státu a řady místních samospráv ve věci pořádání takto
problematických zábavních show. Zatímco se vážně mluví
o diskutabilním zákazu využívání cvičených zvířat v ZOO,
k regulaci ohňostrojů, které negativně ovlivňují život statisíců
lidí i zvířat, dochází velmi pozvolna. Příkladem by přitom
v tomto ohledu měly jít právě obce ležící uvnitř či v blízkosti
chráněných krajinných oblastí. Domnívám se, že na ekologicky
citlivých územích mělo být používání zábavní pyrotechniky
přísně zakázáno, a to v průběhu celého roku. Obce a města
během roku šetří, ale na ohňostrojích běžně utratí desítky tisíc
korun. Občané tak platí za organizaci show, následný úklid
a poškození majetku či zdraví. Nápadů, jak využít ušetřené
peníze na akce hodné kultivované společnosti, by se přitom
mohla najít celá řada. Věřím, že oslavit příchod nového roku
či jinou privátní nebo veřejnou událost je možné i vkusnějším
a méně problematickým způsobem.
PhDr. Petr Slinták, ČSOP Pantoflíček

pohlazení na duši. Děkuji všem účinkujícím i pedagogům, kteří
se podíleli na přípravě. Tento, více než tříhodinový program,
jsme ale natočili a nafotili včetně výtvarných prací v interiéru
budovy a vy máte možnost si vše prohlédnout na našich
webových stránkách.
Závěrem Vám i Vašim blízkým přeji pokojné prožití adventní
doby, hodně zdraví, spokojenosti a také osobních i pracovních
úspěchů v nadcházejícím roce 2022.
Mgr. Milan Kvasnička, ředitel školy

. Movember

Během celého měsíce listopadu se vybraní žáci naší školy
zapBěhem celého měsíce listopadu se vybraní žáci naší školy
zapojili do osvětové kampaně v rámci projektu Movember.
Cílem je připomínat důležitost a význam preventivních
vyšetření rakoviny u mužů.
Ve škole jsme uspořádali gentlemanský den, vybrali nejlepší
kostým. Myšlenku jsme podpořili také vlastním pohybem,
proto členové našeho Movember běžeckého týmu začali
s tréninkem a vyráželi na procházky. Stanovili jsme si společný
cíl 1000 km za celý listopad. Naši snahu jsme zakončili v úterý
30.11. závěrečným závodem Movember Run. Trasa vedla
směrem od Jednoty na cyklostezku do Slavkova a zpět. Délka
okruhu je asi 2,5 km.
Připravili jsme si dresy, napekli a vyzdobili perníčky, které
jsme prodávali. Snažíme se touto akcí podpořit Nadační fond
Muži proti rakovině a od dárců získat podporu 1 Kč za každý
uběhnutý kilometr. Podařilo se nám odeslat 1463 Kč.
Všem, kteří se účastnili této akce, děkujeme za podporu.
		
Mgr. František Ježek

. Den Slabikáře

V pátek 19. 11. jsme si v 1. B uspořádali malou slavnost,
při které jsme si s dětmi předávali Slabikář. Než si jej děti
zasloužily, musely splnit pět úkolů, aby vysvobodily princeznu,
které čarodějnice zakázala učit se číst, protože to sama
neuměla. Děti recitovaly básničky, četly slabiky z padajících

ZŠ a ZUŠ
Vážení rodiče a přátelé školy,
nezadržitelně se blížíme i u nás ve škole ke konci kalendářního
roku. S tímto časem je neodmyslitelně spojena jedna významná
a tradiční akce a tou je Vánoční výstava. Když jsme ji loni
nemohli uspořádat díky hygienickým nařízením, říkali jsme si,
že se situace s koronavirem již opakovat nebude. Ovšem, opak
je pravdou. Naštěstí nám uplynulé tři měsíce ve škole umožnily
se i na tuto variantu připravit. Všechna plánovaná vystoupení
se kromě jednoho uskutečnila. Bohužel, bez diváků, bez
oblíbených dílniček, bez prohlídky školy. Pro nás, kteří jsme
měli možnost v sobotu 4. prosince být této akce účastni, to bylo
8
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jablíček, přiřazovaly slabiky k obrázkům, skládaly slova ze
slabik, vodníčkovi vracely rybičky do rybníka a psaly perem
do písanky. Za každý splněný úkol musela čarodějnice dát
princezně klíč od truhlice. Dětem se hravě podařilo pro
princeznu získat všech pět 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
Od našich Slabikářů měl klíč kouzelník, který pro prvňáčky
připravil tři úkoly. Děti krásně přednesly říkanky k písmenům
Živé abecedy, správně přečetly korálky se slabikami a poradily si
také se čtením prvních slov. Klíč od kouzelníka si děti za velmi
dobrou práci zasloužily a odemykání se povedlo. Všichni se
těšíme, jak budeme ve Slabikáři krásně číst.
Mgr. Jana Pacholová

. Terezín

Ve dnech 12.-14. září se žáci 9. ročníku zúčastnili
vzdělávacího semVe dnech 12.-14. září se žáci 9. ročníku
zúčastnili vzdělávacího semináře v Terezíně, kam vyrazili
vlakem ze Starého Města. Tento nabitý třídenní program
zahrnoval prohlídku podzemí a návštěvu krematoria nebo
židovského hřbitova, které byly součástí židovského ghetta. Žáci
se podívali do Malé pevnosti, která v minulosti sloužila jako
věznice. Nechyběla ani prohlídka muzea doplněná odborným
výkladem. Celá akce byla velmi vydařená, což potvrdily také
pozitivní ohlasy od všech účastníků.
Mgr. Kristýna Krchňáčková

Mgr. Martina Kadlčková

. Branný závod

Za krásného podzimního počasí se ve čtvrtek 14. 10. 2021
konal tradiční branný závod.
Žáci soutěžili v běhu, museli prokázat dobrou mušku při
střelbě ze vzduchové pistole a hodu na cíl granátem. Nedílnou
součástí závodu bylo prokázání znalostí ze zdravovědy. Nejlépe
se umístili žáci, kteří měli nejkratší čas a neměli žádné trestné
minuty z technických disciplín.
Závodu se zúčastnilo 46 chlapců a dívek. Všichni závodníci
prokázali pevnou vůli a chuť zazávodit si a prožít příjemné
odpoledne.
Kategorie 5. - 6. tříd:
1. místo Josef Dufka
1. místo Zuzana Štipčáková
2. místo Jakub Zimčík
2. místo Aneta Ježková
3. místo Šimon Ondruch 3. místo Justýna Milošová
Kategorie 7. - 8. tříd:
1. místo Martin Kočí
2. místo David Mikéska
3. místo David Vaněk

1. místo Alena Umlaufová
2. místo Alžběta Tomancová
3. místo Barbora Jančová

Kategorie 9. tříd :
1. místo Matyáš Bobčík 1. místo Nela Leopoldová
2. místo Jiří Kratochvíl
2. místo Nicole Švardalová
3. místo Tomáš Cmol
3. místo Sofie Řeháková
Děkujeme všem závodníkům, pomocníkům a učitelům,
kteří se podíleli na přípravě a realizaci závodu. Jsme potěšeni
velkou účastí žáků a skvělými výkony v závodu. Těšíme se
na další ročník.

. Školní parlament

Na začátku školního roku proběhly ve 4. – 9. třídách volby
členNa začátku školního roku proběhly ve 4. – 9. třídách
volby a slavnostní jmenování členů školního parlamentu. Své
organizační schopnosti si mohli parlamenťáci prověřit už
během oslav Halloweenu. Pro ostatní připravili krátký program
(informovali, jak se Halloween slaví v anglicky mluvících
zemích, uspořádali soutěž ve strašení, hádání pohádek dle
znělky, podlézání lana, návrhy strašidelných dýní a další
aktivity).						
Na přelomu listopadu a prosince se všichni žáci naší školy
mohli připojit k charitativní akci Krabice od bot. Do krabice
od bot vkládali vánoční dárky, které putovaly do dětských
domovů, nízkoprahových center a k ostatním potřebným.
Ve středu 1. prosince si žáci mohli koupit magnetky, odznáčky
a soubory her Fondu Sidus. Zakoupením těchto předmětů
přispěli na pomoc nemocným dětem. Touto cestou bych chtěla
poděkovat všem rodičům a žákům, kteří se zapojili a pomohli.
Dolněmčanský zpravodaj

Mgr. Igor Hrdlík a Mgr. Lenka Zimčíková

. Branný závod

Za krásného podzimního počasí se ve čtvrtek 14.10.
konal tradiční branný závod. Žáci soutěžili v běhu, museli
prokázat dobrou mušku při střelbě ze vduchovky a hodu na cíl
granátem. Nedílnou součástí závodu bylo prokázání znalostí
ze zdravovědy. Nejlépe se umístili žáci, kteří měli nejkratší čas
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a neměli žádné trestné minuty z technických disciplín. Závodu
se zúčastnilo 46 chlapců a dívek.
Všichni závodníci prokázali pevnou vůli a chuť zazávodit si
a prožít příjemné odpoledne.
Kategorie 5-6. tříd:
1. místo Josef Dufka, 2. Jakub Zimčík, 3. Šimon Ondruch.
1. Zuzana Štipčáková, 2. Aneta Ježková, 3. Justýna Milošová.
Kategorie 7-8. tříd:
1. místo Martin Kočí, 2. David Mikéska, 3. David Vaněk.
1. Alena Umlaufová, 2. Alžběta Tomancová, 3. Barbora Jančová.
Kategorie 9. tříd:
1. místo Matyáš Bobčík, 2. Jiří Kratochvíl, 3. Tomáš Cmol.
1. Nela Leopoldová, 2. Nicole Švardalová, 3. Sofie Řeháková.
Děkujeme všem závodníkům, pomocníkům a učitelům,
kteří se podíleli na přípravě a realizaci závodu. Jsme potěšeni
velkou účastí žáků a skvělými výkony v závodu. Těšíme se
na další ročník.
Mgr. Igor Hrdlík a Mgr. Lenka Zimčíková

. Pozvánka na saunování v ZŠ

Dopřejte si zasloužený klid a načerpejte síly v sauně
ZŠ a ZUŠ Dolní Němčí, která je pro veřejnost otevřena
každou středu 17:00-20:00, v pátek a sobotu 16:00-20:00.

. ŠKOLNÍ JÍDELNA NABÍZÍ ZA ODVOZ
ZBYTKY JÍDEL. Bližší info na tel. 572 648 746.
Z činnosti ZUŠ
od září do prosince 2021...

. Návštěva konzervatoře v Kroměříži

V oboru hudebním jsme podnikli v úterý 12. 10. 2021 s dětmi
z naší ZUŠ výlet do Kroměříže. Navštívili jsme Konzervatoř P. J.
Vejvanovského, kde si pro nás její studenti připravili koncert,
seznámili nás se svými nástroji, vyprávěli o tom, jak studium
na konzervatoři probíhá a taky o tom, kolik času musí věnovat
cvičení na nástroj. Měli jsme možnost si poslechnout žesťový
kvintet, klavírní trio, housle, zpěv, kytarový kvartet, příčnou
flétnu, trombón a tubu. Po obědě jsme si udělali procházku
podzámeckou zahradou, a nakonec jsme navštívili filmové
muzeum v Kotojedech.

. Podzimní výtvarné tvoření

Ve výtvarném oboru letos umělecky tvoří 44 dětí ve čtyřech
odděleních. S nejmenšími dětmi jsme se věnovali převážně
kresbě, správnému držení tužky či pastelky. Vyzkoušeli jsme si
i malbu vodovými barvami. Z keramické hlíny jsme modelovali
kočičky, tvořili vánoční hvězdičky. Děti 3.skupiny malovaly
temperou na strašidelné podzimní téma duchů a strašidel.
Z keramické hlíny modelovaly ptáčky v závěsném krmítku.
Nejstarší skupinka se věnovala prostorové tvorbě a tvořila
z kašírovaného papíru pávy a jiná skupinka tvořila postavy
jedlíků v životní velikosti, kteří jsou součástí prostorové práce
u hlavního vchodu do školy na téma Birlibán, což je kniha
Eduarda Petišky, která se stala tématem letošní výtvarné
soutěže.

. Baletní pohádka Broučci

Ve studijním zaměření Tanec, se celé podzimní období 30
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děvčat věnovalo především nácviku vánočních choreografií.
Dne 19. 11. 2021 jsme se vypravili s dětmi z tanečního oboru
do divadla Barka v Brně, kde jsme zhlédli krásnou baletní
pohádku na námět knihy Jana Karafiáta Broučci. Představili
se nám báječní studenti brněnské taneční konzervatoře, kteří
svým tancem představovali broučky, berušky, kapky rosy,
svatojánské mušky, včelky, motýly i pavouky.

. Videozáznam Vánoční výstavy

Celé podzimní období se táhlo v duchu velkých příprav
na Vánoční výstavu, která nakonec z epidemických
a bezpečnostních důvodů nemohla za běžných podmínek
proběhnout. Proto jsme se rozhodli natočit ve vestibulu školy
v sobotu 4. 12. 2021 všechna připravená vystoupení dětí. Všem
účinkujícím, jejich pedagogům, panu zvukaři Svatopluku
Tinkovi, panu kameramanovi Petru Kuřinovi, moderátorce
žákyni 6.B. Klárce Bobčíkové a ochotným rodičům, kteří
spolupracovali při vyzvedávání dětí, patří velké poděkování.
Natáčeli jsme přes tři hodiny v prostředí krásně vyzdobeném
výtvarnými pracemi našich žáků. Na tomto místě děkujeme
také paní učitelce Aleně Růžičkové za realizaci výtvarné výstavy
prací. Zpracovaný videozáznam tohoto programu je možné
zhlédnout na webu školy.
Kolektiv učitelů ZUŠ
Dolněmčanský zpravodaj

ZAMYKÁME VELKÝM KLÍČEM
NAŠI KRÁSNOU ZAHRADU...
Nastalo jedno z dalších krásných ročních období.
S podzimem přichází spousta změn. Sklízíme úrodu,
poznáváme rozmanité dary přírody a radujeme se z barev, které
má na své paletě pouze podzim.
V tomto ročním období bojujeme nejenom my dospělí, ale
především děti s oslabenou imunitou. Častá nemocnost se
projevuje především u nejmenších dětí, které přišly do velkého
kolektivu z domácího prostředí a imunitu si teprve vytváří –
zdravou stravou, přiměřeným oblečením vzhledem k počasí
a každodenním pobytem na čerstvém vzduchu.
V září tohoto roku jsme společně s dětmi, jejich rodiči,
pozvanými hosty a bývalými zaměstnanci oslavili 40. výročí
otevření naší mateřské školy. Součástí oslav byla prohlídka
všech prostor školy, zábavné odpoledne pro děti a výstava
dobových i současných fotografií. Úsměv na tváři se objevil
mnohým, kteří se na fotografiích i po letech poznali.
Dále jsme s dětmi navštívili výstavu ovoce a zeleniny
u zahrádkářů, kteří nás přivítali svými výpěstky. Děti je
poznávaly podle barvy, tvaru a spoustu jich také ochutnaly.
Ve spolupráci s rodiči jsme si výstavu ovoce a zeleniny
uspořádali také v MŠ. Nakonec jsme si zeleninu upekli, všude
bylo vůně a moc jsme si pochutnali.
Na zahradě jsme pozorovali ježka, hrabali jsme mu listí
na pelíšek, aby tu přečkal zimu. Také sledujeme kalouse ušaté,
kteří ve dne spí v korunách bříz a borovic a občas nám nakukují
do oken.
Je to nádherná podívaná.
Koncem října jsme zamkli krásným klíčem od kováře
Ondry naši zahradu a uspali jsme písničkou všechny broučky
i berušky. A co nás ještě do konce roku čeká? Na začátku
adventu k nám přijde Mikuláš s nadílkou a spolu s rodiči si
zazpíváme a rozsvítíme na zahradě vánoční stromeček. Čeká
nás také koledování po vesnici, nezapomeneme ani na babičky
a dědečky na Charitním domě, pro které chystáme každoročně
dárečky. Na závěr tohoto krásného období si zazpíváme koledy
u stromečku v MŠ a snad pod ním taky něco najdeme. Uvidíme.
Všem rodičům, kteří přispěli jakoukoliv formou naší
mateřské škole, ze srdce děkujeme a vaší pomoci si moc
vážíme. Zároveň vám i vašim dětem přejeme krásný advent,
klidné vánoční svátky prožité v pokoji a klidu.
Eva Válková, Jarmila Vlková - 1. třída Berušky

Mateřská škola bude uzavřena od pátku 23. 12.
2021, provoz bude zahájen v pondělí 3. 1. 2022.
Dolněmčanský zpravodaj
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třeťáci

KNIHOVNA
V září začaly knihovnu opět navštěvovat děti se svými
maminkami a byly utvořeny nové pondělní a úterní skupiny
Žížalek – interaktivní cvičení dětí s maminkami. Letos se
přihlásil rekordní počet 41 dětí. Máme z toho obrovskou radost,
že se dětem v knihovně líbí. Děti si kromě cvičení a hraní
si s hračkami berou do ruky i knížku v dětském koutku a je
krásné pozorovat, jak se jim rozvíjí hezký vztah ke knížkám.
Samozřejmě, že nestačí jen tato aktivita v knihovně, a proto
vyzívám všechny rodiče, aby alespoň 10 minut večer věnovali
čtení pohádek nebo prohlížení knížek dětem. Určitě to časem
oceníteJ. V těchto dnech není ovšem epidemiologická situace
nijak příznivá, a tak jsme zatím tuto vzdělávací aktivitu
knihovny omezili.
První týden v říjnu se už tradičně uskutečnila velmi oblíbená
celostátní akce – TÝDEN KNIHOVEN.

děti z MŠ

žáci 2A

žáci 2B
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Celé pondělí jsme předčítali v dětském koutku dětem
pohádky, v úterý jsme četli z obecních kronik v čítárně
a prohlíželi si alba s archivními fotografiemi, ve středu naši
knihovnu navštívili ve třech skupinách děti z mateřské školy
a zahráli jsme jim divadlo. Odpoledne jsme šli navštívit seniory
na DCHB, kde jsme jim četli s dětmi pohádky. Ve čtvrtek jsme
opět v čítárně uskutečnili dopoledne čtení z kronik a odpoledne
se děti účastnily hraní deskových her – „ZVEDNI ZADEK
OD PC“. Ve čtvrtek odpoledne proběhlo po dlouhé době
i setkání „pletařek“ z novinového papíru. K nim se připojily
i děti. V pátek jsme představili knihy J. A. Komenského
a ve večerních hodinách v závěru Týdne knihoven proběhla
velmi oblíbená cestovatelská přednáška manželů Jiřího
a Aleny Márových – Tajuplná Afrika. Po celý týden jsme spolu
s Literárním spolkem připravili v přísálí kulturního domu
knižní bazar. Tímto chci všem členkám Literárního spolku
moc poděkovat za pomoc s realizací projektu. Týdnu knihoven
se účastnilo téměř dvě stovky návštěvníků.
V listopadu se uskutečnila beseda na téma Jak funguje
Domácí hospic Antonínek. Velmi poučné povídání na zajímavé
a aktuální téma. Tuto besedu navštívilo 13 lidí.

Cestovatelská přednáška - Tajuplná Afrika
V rámci projektu Knížka pro prvňáčka, kdy jsme v červnu
pasovali žáky prvních tříd a jednu druhou třídu na čtenáře,
navštívily v listopadu knihovnu teď už druháci a třeťáci.
Proběhlo povídání o knížce, kterou děti dostali. Pro druháky
to byla knížka s názvem První školní výlet a pro třeťáky Katka
a klokan ze šuplíku. Děti byly úžasné a právem byly pasovány
na čtenáře. Jako bonus nakreslily do knihovny obrázky z těchto
příběhů, které v knihovně celoročně budeme vystavovat.

. NOVÉ KNIHY V KNIHOVNĚ

Pletení z papíru

Beletrie:
Stabenow Dana – Hra s ohněm
Hawkins Paula – Pomalu hořící oheň
Christie Agatha – Mrazivé vraždy
Goldflam Arnošt – Hlavně o mamince
Štindl Ondřej – Až se ti zatočí hlava
Padevět Jiří – Republika
Sýkora Michal – Nejhorší obavy
Banáš Jozef – Jsem Baťa, dokážu to! inspirativní příběh
geniálního motivátora
Riggs Ransom – Sirotčinec slečny Peregrinové. Kniha šestá.
Zkáza ďáblova akru
Tarantino Quentin – Tenkrát v Hollywoodu: román
Šalanda Marek – Slovácko sa nenudí
Lefteri Christy – Včelař z Aleppa
Hartl Patrik – 15 roků lásky
Naučná literatura:
Kolman Vojtěch – Noc, v níž se pořádají medvědí hony na
zajíce : filosofický původ jazykové komiky
Bechynková Lucie – Opravdové zločiny

... zvedni zadek od PC

... zvedni zadek od PC
Dolněmčanský zpravodaj

Dětská literatura:
Ráž Václav – Staré pověsti české : komiks!
Špůrová Zuzana – Duhový chodníček
Kinney Jeff – Deník malého poseroutky. Velká šance
Hník Ondřej – Můj atlas Evropy
Taragel Dušan – Pohádky pro neposlušné děti a jejich
starostlivé rodiče
Rowling J. K. – Vánoční prasátko

Přeji všem čtenářům a návštěvníkům knihovny
krásné a pohodové Vánoce a hodně štěstí a zdraví
v novém roce 2022.
Jana Daňková, knihovnice
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NK Dolněmčan

Dolněmčánek

Drazí čtenáři naší krúžkovské rubriky, další čtvrtrok je
za námi a ono se toho moc neudálo. Posledně jsme vám
vyprávěli o vyvedené akci našich tetiček, ale dnes vám můžu
vykládat jen o vyvedené akci z jiné dědiny, kam jsme se byli
podívat.
Začneme ale od začátku. Krátce po začátku školního roku
nám odjela naše mistrová přes tanec a tak jsme museli požádat
někoho jiného, kdo na nás bude pokřikovat, ať víc makáme
a ať ty točky děláme pořádně. No a nenapadl nás nikdo jiný
než naše nová stará mladá mistrová Táňa Milošová, která, jak
víte, ma bohaté zkušenosti s trénováním Krúžku. A nemůžeme
si stěžovat! Zkoušky sice máme jen jednou za dva týdny, ale
zato intenzivnější a pokaždé z tama odcházím s pocitem, že
jsem opravdu o trochu lepší tanečník! Během zkoušek jsme se
zaměřili na jeden hlavní cíl. Vlastně na dva. Ten první, a pro nás
důležitý, byl naučit se pořádně tance okolních dědin a využít to
na besedách u cimbálu během podzimního hodového období.
O tom vám povím později. A druhá věc, na které jsme pracovali,
je nové pásmo, na které se opravdu moc těšíme, až vám ho
budeme moct předvést. Bohužel, coronavirus nám moc nehraje
do karet, a žádná taková akce není ani na dohled. Ale neklesejte
na duchu! Sice vám neukážeme naše super pásmo, ale 18. 12.
se můžete dojít podívat na nás a další pozvané soubory na malé
pokecání u svařáku a za doprovodu zpěvu koled Na mlýně.
Věříme, že aspoň tohle nám situace dovolí.
Pamatujete, jak jsem vám říkal, že vám o “tom” povím
později? Tak přesně teď je to později. Naše úsilí na zkouškách,
při učení dědinských tanců, jsme využili na jedné jediné
hodové zábavě v Buchlovicách. Kromě vysokohorské přirážky
na občerstvení a až urážlivého místa pro cimbál ze začátku,
to byla vcelku fajn akca. Pilo sa, tancovalo sa a aj sa zpívalo.
A kromě ztracené občanky a poblité lavičky se nám nic
nestalo a hrdě jsme reprezentovali náš Národopisný Krůžek
Dolněmčan.
Nu, a to je všechno, přátelé. Na další historky ze života
Krúžku se můžete těšit v dalším vydání Zpravodaje. Opatrujte
sa a buďte zdraví.
Váš Krúžek!

Milí čtenáři zpravodaje. Od začátku školního roku
2021/2022 probíhají každé úterý od 17 hodin ve zkušebně
krúžku Dolněmčan zkoušky Dolněmčánku. Kromě dětí
z Dolního Němčí sem chodí i děti ze Slavkova, Horního Němčí
nebo Nivnice. Velice nás těší zájem dětí i rodičů.
I přes koronavirovou krizi, která nás obklopuje ze všech
stran a zasahuje do běžného života, se scházíme a děti při
pravidelné návštěvě krúžku dělají velké pokroky. Malí tanečníci
se pomalu „otrkávají“ a když se zeptáme, kdo nám zazpívá svoji
oblíbenou písničku, alespoň polovina dětí se hlásí a chce zpívat.
Na začátku zkoušek toto bylo nemyslitelné. Nejoblíbenější
písničkou je „Dolněmčanů doma néni“:
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Dolněmčanú doma néni,
Dolněmčanú doma néni,
jeli do hor na kamení.
Na kamení na široké,
na kamení na široké,
pro děvčátko modrooké.
V prosinci jsme měli vystupovat na vánoční výstavce
ve škole, ale bohužel akce byla zrušena. Mrzí nás, že nemůžeme
nikde vystupovat, ale bereme to sportovně. Věříme, že se
s Vámi brzy setkáme při nějaké příležitosti.
Pokud byste chtěli se svými dětmi přijít, zazpívat si a zatančit:
- zkoušky každé úterý od 17 hodin
- kontakt +420 776 149 433
Přejeme Vám a Vašim blízkým krásné vánoční svátky,
v novém roce hodně zdraví, štěstí a lásky.
Za Dolněmčánek, Mgr. Taťána Milošová

Dolněmčanský zpravodaj

CO SA UDÁLO
V OLDNĚMČANU NA PODZIM
Sme parta děvčic a šohajů, kterů spojuje láska k folklóru
a tradicám. Jak všeci dobře víte. Sme rádi spolu a spolu aj dost
věcí děláme. Toš třeba tyto:

• Tančéní a vaření trnek

Na začátku září sa na našem Múzeu konalo tradiční vaření
trnek. Naše děvčice tančily s hrabjama, potom všeci aj Boršické
a Straňanské tance, u kterých sme sa aj pobili(tož enom jako).
Kultůra jak vyšitá a aj vymalovaná.

• Zkúšky

Skoro furt chodíme na zkúšky, kde nám naša vedúcí Jana
povykládá, co dalšího sa v dědině chystá a plánuje. Tak na ty
akce vymyslíme choreografiju, všecko naplánujem, zadáme
úkoly (skoro) všeckým členom a potrénujem nejaké ty tance.

• Vinobraní u Jožky Hrušky v Blatnici

Potom v říjnu sme šli pomáhat Jožkovi do vinohradu. Každý
vyfasoval svůj řádek, nůžky, kýbl a zvesela střihal hrozénky.
Co vám budem vykládat, podělali sme dost práce. A eště sme
udělali aj neco pro svoje zdraví. Práca na čerstvém vzduch nám
velice prospěla.

• Slavnostě vína

Toš to sme sa tak promenádovali v průvodě a kvalitně
reprezentovali našu dědinu. Po cestě sme tančili, popíjali
a veselili sa.

• Vázání šátků

A také sme si na jedné zkúšce ukázaly, jak sa vážů šátky.
Tož už to všecky umímeJ.

Dolněmčanský zpravodaj
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• Učíme sa starat o kroj

V listopadu naše děvčice navrhly, že bysme si mohly vylepšit
fazónu. A tak sme si opraly a poštelovaly obojky. Páraly sme,
vyvařovaly, škrobily, žehlily, a nakonec aj přišívaly. Dílo sa
povédlo, šak uvidíte na další akci.

Mužský pěvecký sbor Dolněmčané děkuje za přízeň
v letošním roce a přeje Vám i všem vašim blízkým, příjemné
prožití vánočních svátků a v novém roce 2022 pevné zdraví,
hodně štěstí a spokojenosti.

RETROBABKY

• Zdobení klubovny

Naša malérečka Jana nám šperkuje našu klubovnu
slováckýma ornamentama. Ze srdca Ti Jani děkujeme.

• Výroční schůza a ukončená

Na listopad sme si naplánovali výroční schůzu a ukončenů.
Sfůkli sme tak dvě akce jednů ranů. Na schůzi sme všecko
probrali a na ukončené všecko pojedli a vypili. A protože sme
dobře vychování, šli sme dom za světla.

• Mša

Na svatú Cecíliu – našu patronku – sa konala slávnostná
mša. Tož nekeří sa aj oblékli do kroja a šli s ostatníma súborama
a muzikantama. No, aby nám to šlapalo aj v dalším roku.

Až vánoční zvony odbijí půlnoc a oznámí příchod
narozeného Krista zapomeňte na všechny starosti a prožijte
chvíle rodinné pohody ve zdraví, štěstí a radosti. Požehnané
vánoční svátky a do nového roku 2022 pevné zdraví a štěstí
přejí Retrobabky.

KST
Zhodnocení začátku sezóny
2021/2022
Po téměř roční covidové pauze se do tělocvičny ZŠ a ZUŠ
Dolní Němčí opět vrátili hráči stolního tenisu s touhou nabrat
Jedno vám možeme slúbit – příští rok vám určitě zatančíme další zkušenosti a vybojovat nové úspěchy. Do letošní sezóny
a možná aj zazpíváme! Akorát ten vánoční jarmark teďka bylo přihlášeno pět družstev, které hájí barvy Dolního Němčí.
mosíme vynechat. Co sa dá dělat. No další rok to rozjedem.
Nejvyšším družstvem, které hájí domácí barvy je „A tým“,
A tak vám přejem krásné a požehnané svátky vánoční. účinkující ve 3.lize mužů skup. D. Soutěž 3.ligy je rozdělena
Prožijte je v klidu a ve zdraví se svojima najbližšíma. na více skupin a již zmíněná skupina D zahrnuje část Severní
A do nového roku 2022 pravů…
Moravy, tím pádem musí naše „Áčko“ cestovat pro body až
…přeje všeckým Oldněmčan
do Ostravy a přilehlého okolí. Nemilou zprávou pro oddíl
							 a „Áčko“ byl odchod zkušeného hráče Ivo Mikulce, který nyní
Inka Matějková a Mirka Hyblerová trénuje v talentovém středisku mládeže pod SKST Hodonín.

• Naše velkolepé plány do budúcnosti
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Dolněmčanský zpravodaj

To ovšem kluky nezlomilo a po první půlce soutěže se tým
ve složení Miroslav Janča, Jiří Brázdil, Luděk Jančář, Dušan
Kubeš drží v půlce tabulky celé soutěže (5 výher, 2 remízy a 4
prohry), a to na 6. místě z třinácti přihlášených. Miroslav Janča
navíc svojí úspěšností ve dvouhrách útočí na přední příčky
a drží se na 3. místě v celé soutěži.
Další v pořadí je náš „B tým“, který reprezentuje oddíl
v nejvyšší krajské soutěži, a to v Divizi. Naše „Béčko“ urputně
brání 6. příčku z dvanácti přihlášených družstev (4 výhry,
2 remízy a 4 prohry), a to ve složení Antonín Uher, Josef
Kolísek, Ondřej Kučera a Jan Ježek. V Divizní soutěži se mladý
a famózní Antonín Uher obsazuje v celkové úspěšnosti dvouher
na 2. místě a svoji výbornou formu dokazuje i při zaskakování
v zápasech 3. ligy, ve které předvádí fascinující výměny, a drží
se na krásných 41 % úspěšnosti.
Dalšími týmy zastávající barvy Dolního Němčí je „C tým“
a „D tým“. Obě družstva hrají v Krajské soutěži II. třídy, avšak
v rozdílných skupinách. Plán našeho „Céčka“ byl na začátku
sezóny jasný, postoupit do vyšší soutěže a vyplnit mezeru mezi
„Béčkem“ a „Céčkem“. Tento plán se zatím daří realizovat,
jelikož se drží na 3. místě z dvanácti přihlášených družstev
(6 výher, 4 remízy). Ve složení Zdeněk Fibichr, Jiří Borýsek,
Tomáš Čaník, Jan Salát a Jakub Matějíček naši borci předvádějí
výbornou formu, která snad povede k vytouženému postupu
do vyšší soutěže.
Náš „D tým“, který měl v plánu se udržet v soutěži už
takovou formu nemá. Kluci z „Déčka“ nejvíce doplácejí
na absenci hráčů, ať už z pracovních důvodů či zdravotních
problémů. Bohužel se po polovině sezóny ocitli na poslední
příčce. Naši kluci ve složení Miroslav Ježek, Vít Ježek, Adrian
Uher a Přemysl Bobčík ovšem neztrácí naději a věří, že druhá
polovina může nabrat zcela jiný směr jejich fungování.
Letošní tréninkovou sezónu s mládeží jsme odstartovali
kempem začátkem srpna 2021, o kterém jsme vás informovali
v předchozím zpravodaji. Bohužel nám odešel zkušený trenér
mládeže, již zmíněný Ivo Mikulec. Nicméně pokračujeme
v nastaveném modelu se třemi tréninky týdně pod vedením
trenérů Dušana Kubeše, Jana Ježka a v neposlední řadě našeho
nejzkušenějšího předsedy pana Jaroslava Uhra. Dále se žáci
účastní krajských bodovacích turnajů a v neposlední řadě letos
ve velmi úspěšné soutěži žáků.
Naše žákovské „Áčko“ ve složení Tadeáš Kadlček, Martin
Kubeš a Kristián Miloš drtí celou první ligu žáků a na 1. místě
s 6 výhrami určuje směr trendu této soutěže. Jedná se o mladé
kluky, kteří teprve druhým rokem stojí v řadách stolních
tenistů v Dolním Němčí a postupně získávají cenné zkušenosti
do budoucích let.
Vzhledem k současné „koronavirové“ situaci nám nedovolí
nastavená vládní opatření uskutečnit vánoční turnaje pro
veřejnost – tj. neregistrované muže a žáky. Zda se uskuteční,
případně za jakých podmínek, 22. ročník o nejlepšího
Dolněmčana, budete informováni v aktualitách webu obce
Dolní Němčí, obecním rozhlasem, tak na facebookových
stránkách našeho oddílu pod označením KST Dolní Němčí.
Děkujeme za pochopení.
Na závěr si dovoluji za náš oddíl stolního tenisu poděkovat
Obci Dolní Němčí a společnosti KASKO, spol. s r.o.
za poskytnutí finančních dotací pro uplynulou i budoucí
činnost oddílu stolního tenisu v naší obci. Zároveň mi dovolte
popřát našim příznivcům, sponzorům a všem spoluobčanům
pevné zdraví, příjemné prožití svátků vánočních a úspěšný celý
nový rok 2022.
Za oddíl KST Dolní Němčí, Josef Kolísek
Dolněmčanský zpravodaj

JAN BOBČÍK
má fotbalové
srdce
Před branami osmdesátky je Jan Bobčík stále na fotbalovém
hřišti. Kdo ho chce vidět a slyšet, musí jít tam.
Letos v srpnu přišel panu Bobčíkovi dopis z Fotbalové
asociace o jeho jmenování Laureátem Ceny Dr. Václava Jíry
za obětavou a dlouholetou činnost pro fotbal. Nevěřil tomu,
a proto volal na vedení: „Jsem to já?“ Byl to však ten správný
člověk, který se měl dostavit 7. září 2021 do hotelu Pyramida
v Praze k převzetí ocenění.
Proč zrovna pan Bobčík? To se dozvíte ze společného
povídání, které se uskutečnilo kde jinde než na fotbalové
tribuně.

F

OTBALOVÝ ZAČÁTEK

S fotbalem jsem žil od malička. Můj tatínek - švec opravoval fotbalistům kopačky. Hrát jsem začal v jedenácti
letech na Rybníčku a jako patnáctiletý v roce 1957 jsem již stál
na novém fotbalovém hřišti. Moje místo bylo v brance. Fotbalu
jsem se věnoval i na vojně ve Znojmě. Po návratu jsem dostal
nabídky z Uherského Hradiště i ze Zbrojovky Brno. Zůstal jsem
však doma.

O

CENĚNÍ

Byl jsem jeden z pětadvaceti vybranými, kteří
letos měli to privilegium podat si ruku s vedením fotbalu
u nás v republice. Ocenění pro mě znamená zadostiučinění
za fotbalovou činnost. Dělal jsem to z lásky k fotbalu a nechtěl
za to ani korunu. Nebýt však občanů a fotbalu v Dolním Němčí,
neměl bych co dělat.

T

ĚLOVÝCHOVNÁ JEDNOTA

Aktivní brankářskou činnost jsem skončil v roce
1977. Jenže to nebyl konec fotbalu. Plynule jsem přešel
do „starých pánů“, kde jsem místo brankáře zastával do roku
2012. Rozloučil jsem se utkáním s Trebaticemi. Od roku 1977
jsem byl činným v místním fotbalovém výboru Tělovýchovné
jednoty. Zastával jsem funkci nejprve jako jednatel (sekretář)
a pak se stal předsedou. Pro neangažovanost v KSČ jsem však
předsednictví na nějakou dobu opustil, ale v roce 2001 jsem
byl opět zvolen předsedou. Post předsedy jsem po téměř třiceti
letech předal Ludvíku Zimčíkovi.

B
A

LÁZEN

Celé léto jsem každou neděli nebo sobotu na hřišti
a v zimě se už těším, kdy začne fotbal. Jsem fotbalový blázen.

KTIVITA

Po ukončení aktivní činnosti na hřišti jsem se stal
kromě funkcionáře i hlasatelem fotbalových utkání. Inspirace
jsem hledal na různých fotbalových hřištích. Nejvíce však
mi pomohl známý komentátor Boček z Uherského Hradiště,
kterého jsem stále poslouchal. Na žádný zápas jsem neměl
a nemám nic připraveno dopředu. Je to impulsivní reakce
na situace na hřišti. Jsou to slova od srdce. Můj hlas zní
na fotbalovém stadionu již řádku let.
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L

ÁSKA

Rodina mě podporovala.
Manželka byla vždy po boku a děti
věděli, že je fotbal moje láska a je
číslo 1. Bez jejich pochopení bych to
nemohl dělat.
Stále je nepředstavitelné místní
fotbalové utkání bez jeho hlasu.
Každému účastníku se hlas vryl
do paměti a zní v našich uších. Svůj
čas tráví na hřišti. Je to zábava nebo
práce? Pro někoho samozřejmost,
rutina. Jenže čas věnovaný této
„práci“ je k nezaplacení. A co tím
získal pan Bobčík? Kdyby jeho srdce
nebilo pro fotbal, asi jen nedoceněná
povinnost. Ujal se však všech
činností na hřišti z lásky, a to z lásky
k fotbalu.
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FK Dolní Němčí

Jana Fibichrová

Na začátku srpna zahájil FK Dolní Němčí novou sezonu
2021-2022. Jsme rádi, že po delší době byly odehrány všechny
zápasy podzimní části. Děkujeme všem hráčům, trenérům
a realizačním týmům za vedení všech kategorií a předvedené
výkony i výsledky.
Nyní nás čeká zimní přestávka a následně příprava na jarní
odvetní zápasy.
Zimní příprava bude probíhat v domácím prostředí.
K dispozici máme tělocvičnu základní školy a školní hřiště.
Některé týmy máme také přihlášeny do zimních turnajů.
Velkou událostí bylo bezesporu ocenění Václava Jíry, které
získal pan Jan Bobčík za dlouholetou práci a rozvoj fotbalu
v Dolním Němčí. Cenu si osobně převzal při slavnostním
ceremoniálu v Praze. Gratulujeme.
Úspěchem pro náš FK byl také výběr tří chlapců z mladších
žáků - ročníku 2010 (Jakub Zimčík, Ondřej Křivák a Přemysl
Soukeník) do výběru OFS UH. Tento výběr se zúčastnil
Meziokresního turnaje talentované mládeže v Otrokovicích.
Na turnaji získali první místo. Klukům za dobrou reprezentaci
a vynikající výsledek děkujeme.
Starší přípravka, pod vedením Robina Kadlčka a Luďka
Jančáře, se zúčastnila kvalitního turnaje ADIP Cup
ve Valašském Meziříčí. Kluci na turnaji předvedli odvážné
a bojovné zápasy se Slávií Kroměříž, Fastav Zlínem, SFC Opava,
Sigma Olomouc, FC Slovácko, FC Baník Ostrava……Na tento
turnaj jeli kluci autobusem FK, kde jim doprovod dělali rodiče,
kteří jim na turnaji vytvořili krásnou atmosféru.
Dolněmčanský zpravodaj

Na podzim došlo k zahájení spolupráce s 1. FC Slovácko
ženy U18. Na našem stadionu odehráli prozatím 3 domácí
zápasy a na jaro u nás odehrají všechny ostatní domácí zápasy.
Dne 25. 11. 2021 se mělo na našem hřišti odehrát mezistátní
utkání WU15 Česká republika - Slovensko. Z důvodu zhoršující
se situace kolem pandemie Covid 19 byl tento zápas bohužel
zrušen.
Předběžný termín Valné hromady FK Dolní Němčí je 4. 2.
2022 v 18.30 v Restauraci Rozkvět.
Upřesnění bude na plakátu 10 dnů před Valnou hromadou.
Na závěr bychom chtěli všem našim hráčům, trenérům,
vedoucím, členům a fotbalovým fanouškům poděkovat
za práci, kterou jsme společně vykonali pro FK Dolní Němčí.

Výběr OFS Uh. Hradiště

Znovu nás čeká nejistá doba, ale doufejme, že se brzy vše
dostane do normálu a všichni si budeme moci užívat pohyb,
sport a všechno, co máme rádi.
Za FK Dolní Němčí všem přeji krásné prožití vánočních
svátků a hodně zdraví do nového roku 2022.
Ludvík Zimčík

Mladý Dolněmčan
v juniorské bundeslize
Teprve 17letý fotbalista Lukáš Ambros působí více jak rok
v německém klubu
VfL Wolfsburg na pozici ofenzivního záložníka v kategorii
U 19.
S fotbalem začínal od 5 let v Dolním Němčí, kde hrál
už jeho starší bratr Viktor. Ten mu byl vzorem. Lukášovo
zapálení pro fotbal se projevovalo od nejmladších kategorií,
proto nastupoval kromě své věkové kategorie i ve starších
kategoriích, a tak získával lepší fyzičku i zkušenosti. Od osmi
let hrál za přípravku 1. FC Slovácko, kde trénoval pod skvělým
trenérem Mgr. Michalem Beranem. Postupně se zlepšoval a už
ve čtrnácti přestoupil do pražské Slavie, kde jako patnáctiletý
hrál v kategorii U 17 a U 19.
Lukáš se chtěl ale neustále posunovat dále a zkusit další
výzvu, a tak po třech letech v Praze si přál zkusit fotbal
v zahraničním klubu. A nezůstalo jenom u přání, nabídek měl
více (Southampton, Sassuolo, Heerenveen..) a po dlouhém
zvažování všech pro a proti si vybral klub v Dolním Sasku,
v sousedním Německu. Ani zde se neztratil. V týmu, který
hraje juniorskou bundesligu, má nejen pevné místo v sestavě,
ale zkusil i trénink s A-týmem.
V letošním roce se, díky výborným výsledkům „Áčka“
v Bundeslize, dostali k účasti v Lize Mistrů mladých (UEFA
Youth League) a hráli s nejlepšími mládežnickými týmy Evropy
(Sevilla, Lille a RB Salzburg).
S Českou reprezentací se od kategorie U 15 pravidelně
účastní všech soustředění, přípravných i mistrovských zápasů.
Nyní je hráč U18 a letos byl zvolen jejím kapitánem. Zatím
odehrál 20 zápasů a dal 5 branek.
Tréninky klubové i reprezentační, přejezdy či přelety
na zápasy – to vše mu zabírá spoustu času. Přesto musí ještě
najít čas na studium – v Německu má povinné lekce němčiny
a je studentem tamního gymnázia, v Česku je zapsán na Lyceu
v Březové, kde mu při on-line výuce tamní pedagogové
vycházejí maximálně vstříc, a to mu umožňuje věnovat se

Starší přípravka

Staří páni
Dolněmčanský zpravodaj
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fotbalu. I přesto, že se musí učit v každé volné chvíli a těch
opravdu není mnoho.
I když ho cestování, bez kterého fotbal na této úrovni hrát
nejde, baví, doma je pro něho furt v Dolněmčí! Pokud má delší
volno od všech závazků, vrací se velmi rád do svého rodiště
za rodinou a kamarády. Navštěvoval zde mateřskou i základní
školu, ve které získal výborné základy pro další studium, mezi
hráči ve všech týmech patřil i ve studiu k nejlepším. Je tu prostě
doma!
A jak vidí svoji budoucnost? Zcela jednoznačně - co
nejrychleji začít hrát dospělý fotbal, protože jak sám říká:
„Hned jsem rozpoznal rozdíly, je to o dost rychlejší a silovější,
při hře musím dávat míč rychleji od nohy, musím přemýšlet
víc dopředu.“
Lukáš má spoustu snů, které by si chtěl ve fotbalu splnit.
A přesto, že ho v pořadu České televize Náš fotbal označili
za velký talent českého fotbalu, sám se tak necítí, protože podle
sebe zatím nic zásadního nedokázal.

Během a chůzí pro
Domácí hospic Antonínek
9. října 2021 v odpoledních hodinách se v Dolním
Němčí uskutečnila akce "Během a chůzí pro Domácí hospic
Antonínek". Přesně na Světový den hospiců se tak v nádherném
podzimním počasí vydali na dvě různě dlouhé tratě běžci,
běžkyně i běžčata, chodci, chodkyně i chodčata. A bilance je
skvělá: dokonale připravená akce se skvělým zázemím díky
organizátorkám a dobrovolníkům z Misijního klubka Dolní
Němčí, společně sdílená myšlenka podpory domácí hospicové
péče, se kterou se mohli návštěvníci akce seznámit a debatovat
o ní se zástupci Domácího hospice Antonínek Charity Uherské
Hradiště a Charity Uherský Brod, kteří také převzali také
krásný výtěžek akce 10.425,- Kč na podporu své činnosti.
Děkujeme všem, kteří se zúčastnili za možnost společného
setkání i radosti z pohybu a těšíme se na případný další ročník!
za Domácí hospic Antonínek Radek Nohál

Chovatelé poštovních holubů
Po skončení závodů se starými holuby jsme závodili
s mladými holuby. Ne všichni naši chovatelé s mladými holuby
závodili a někteří závody nedokončili.
20
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Umístění v OVS Uh. Hradiště 150 chovatelů:
Dohnal Václav		
19. místo
Kadlček Josef		
37. místo
Ježek Antonín		
60. místo
Jakubčík Petr		
70. místo
Bartoš Radek		
94. místo
Kubeš Karel		
108. místo
Umístění Uherskobrodsko 100 chovatelů:
Dohnal Václav		
6. místo
Kadlček Josef		
25. místo
Ježek Antonín		
46. místo
Jakubčík Petr		
51. místo
Bartoš Radek		
62. místo
Kubeš Karel		
66. místo
Umístění jednotlivých holubů v olympijských kategorií:
Kategorie A
Kadlček Josef H. č. 626
5. místo
H. č. 154
18. místo
Ježek Antonín H. č. 84		
40. místo
Kategorie B
Kadlček Josef H. č. 626		

10. místo

Kategorie C
Dohnal Václav H. č. 119

2. místo

Kategorie F
Dohnal Václav H. č. 59		
Kadlček Josef H. č. 248

5. místo
19. místo

Kategorie I
Dohnal Václav H. č. 119

2. místo

Kategorie H
Dohnal Václav H. č. 1020

42. místo

Ovoce a zelenina na talíři
Podzimní výstava u zahrádkářů ukázala letošní úrodu. Kdo
by čekal, že v říjnu už nic nezbude, mýlil by se. Spousta rajčat
všeho druhu, krásné papriky, okrasné dýně, kořenová zelenina
a další. Snad jen trnky, švestky a durancie skončili již v kvasu.
Neděle byla pro veřejnost a pondělí patřilo dětem ze školky.
Dalším velkým úkolem pro nás bylo opravit střechu nad
altánem. Původně jsme mysleli, že půjde jen o zalepení malých
dírek ve střeše, ale pak jsme se rozhodli o celkovou výměnu
krytiny. Vše zvládli naši pánové sami, bez odborné pomoci.
Též jsme vyměnili venkovní WC, tak aby sloužilo dále při
venkovních akcích .
Byl to rok trochu ochuzený o akce, ale i přes to byl dobrý!
Alena Angelin Světinská

Tito holuby měly jít na výstavu, jak v Dolním Němčí, tak
na oblastní výstavu v Uherském Hradišti. Kvůli koronaviru
byly ovšem výstavy zrušeny.
Václav Dohnal, předseda Místního spolku

Dolněmčanský zpravodaj
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ČSOP setkání, na kterém jsme probírali naše úspěšné i méně
úspěšné akce. I my jsme měli možnost prezentovat svoji
činnost. Vedoucí setkání Mirek Dvorský z Valašského Meziříčí
i senátor Petr Orel nás hodnotili velmi pozitivně.
Každoročně pořádáme pro své členy zajímavé výlety. Letos
to bylo arboretum v Nízkém Jeseníku a pak Vysočina, kde
jsme uskutečnili několik výšlapů. Byli jsme i u tzv. Zpívající
lípy, která i s přispěním hlasů našich hlasů obsadila 1. místo
v celostátní soutěži Strom roku. Je to nádherný, vitální jedinec,
který pamatuje ještě Karla IV. Až pojedete na Vysočinu, stavte
se v obci Telecí a pokochejte se tímto velikánem se zajímavým
historickým příběhem.

U Zpívající lípy v Telecí na Vysočině

O činnosti ČSOP Pantoflíček
v roce 2021
Základní organizace Českého svazu ochránců přírody –
Pantoflíček, která je formálně registrována ve Slavkově a má
působnost v rámci podhůří Bílých Karpat, byla aktivní též
v letošním roce. Pandemická opatření sice do jisté míry činnost
spolku ztížila, ale několik aktivit se přesto podařilo uspořádat.
Začneme zjara, kdy se členové někteří Pantoflíčku vydali
na vrch Lesná spočítat šafrány bělokvěté. Letos jich tam byla
k vidění dobrá tisícovka. Horší to bylo s orchidejemi v přírodní
rezervaci Kolo – s prstnatci pleťovými. Tady jsme letos byli
nejméně úspěšní za celá dlouhá léta, co lokalitu sledujeme.
Napočítali jsme pouhých 250 kvetoucích rostlin. Pro orientaci,
běžně jich bývá kolem tisícovky, už jich bylo i třikrát více. Čím
to je, nevíme. Snad okolním porostem, který byl letos díky
deštivému jaru mimořádně hustý a vysoký až po ramena. Jako
každý rok slavíme s dětmi ze ZŠ Horní Němčí Den dětí formou
ekohrátek v místním parku. Letos tomu bylo 31. května. Akce
se zúčastňují nižší školní ročníky a pak ty nejvyšší z Mateřské
školy Slavkov.
Také se nám podařilo upravit dvě tůňky na Slavkovských
lukách, ve kterých je po letním přísušku málo vody. Ta třetí je
stále zavodněná velmi dobře. 19. června jsme na slavkovském
obecním úřadě uspořádali pro moravské základní organizace,
které jsou spolčené pod hlavičkou Severomoravského sdružení
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22. srpna jsme pro členy spolku uspořádali neformální
setkání na Slavkovských loukách. Při té příležitosti jsme
si posteskli, jak je okolní krajině ubližováno necitlivým
přístupem návštěvníků. Nekontrolovaný pohyb motoristů,
hlavně čtyřkolkářů, po chráněných územích poškozuje nejen
přírodu, ale narušuje též klidnou atmosféru bělokarpatských
zákoutí. I proto apelujeme na občany okolních obcí, myslivce
i zástupce samospráv, aby více dbali na ochranu těchto citlivých
území vhodných spíše pro šetrnou relaxační turistiku než pro
adrenalinové aktivity.
Vnímáme citlivě, jaké neštěstí postihlo některé obce na jihu
Moravy, a tak jsme se rozhodli pomoci. Sbírka a příspěvek
z naší pokladny vynesly celkem 21.500, Kč. A to někteří naši
členové přispívali už předtím a navíc byli na místě osobně
pomáhat. Podpořili jsme obnovu klubovny Hnutí Brontosaurus
v Mikulčicích a chystáme se podpořit výsadbu zeleně v obci
Hrušky. Pravidelně také finančně podporujeme vydávání
časopisu Bílé Biele Karpaty, který je nezastupitelnou studnicí
informací z území, ve kterém žijeme a na němž nám záleží.
Jako každoročně jsme se i letos v září zúčastnili slavkovského
Gulášfestu. V polovině toho měsíce se šest našich členů
zúčastnilo konference ke Karpatské úmluvě, na které se
pravidelně podílíme. Konala se v Nové Lhotě na Horňácku a
v rámci ní jsme mohli poznat též aktivitu mladého ekozemědělce
v Blatničce, který rozličnými výsadbami zpestřuje scelená pole
v agrárně zatíženém podhůří Bílých Karpat. Těší nás, že i my
svým drobným dílem přispíváme k tomuto v našem rajónu.
Takto jsme například na podzim minulého roku vysadili
soliterní oskeruši v lánu u Dolního Němčí. K obnově dalších
krajinných solitérů se navíc připravujeme, protože právě volně
rostoucí stromy ke koloritu Bílých Karpat přirozeně patří.
Dolní Němčí se díky úspěchu v soutěži o vesnici roku ČR
dostalo též do klání evropského. I my jsme napomohli zářijové
prezentaci obce před mezinárodní komisí. Jak víme Evropská
unie velmi dbá na ekologii, a tak věříme, že právě činnost
Dolněmčanský zpravodaj

místních ochránců přírody je i v komunálním kontextu
důležitá. 13. října jsme pro všechny žáky ZŠ Horní Němčí
uspořádali v lese nad PR Drahy Den stromů. Žáci poznávali
nejen stromy, ale i základní druhy hub či jedovaté rostliny. Až
na mimořádné chladno to byla akce velice zdařilá. Opomenou
nejde ani aktivity naší členky Ing. Pavly Mudrákové, která
při ZŠ Dolní Němčí vede přírodovědný kroužek Pantoflíčata.
Věříme, že alespoň část tohoto dorostu časem rozšíří řady
dospělých ochránců přírody.

Den stromů - Vlasta při rozmluvě o přírodě

Poznávání hub

MS Lanka
Vážení spoluobčané,
rok se s rokem sešel a zima opět přichází. Pro myslivce to
znamená hlavní loveckou sezónu, ale hlavně povinnosti, které
se týkají přikrmování zvěře, aby přes zimu nestrádala a přečkala
ji v dobré kondici.
Na letošní podzim jsme plánovali dva hony na zajíce a zvěř
škodící myslivosti. První hon, který se měl, uskutečnit začátkem
listopadu, jsme museli odvolat. Důvodem byl nízký stav zaječí
populace v naší honitbě. Ano, zajíci jsou na polích vidět, ale
po jejich nedávném sčítání, jsme se rozhodli tento první velký
hon vynechat. O uspořádání druhého menšího společném
honu budeme ještě jednat, zda bude nebo ne. Pokud ano, tak
za jakých „anticovidových“ opatření.
S tímto souvisí krmení a přikrmování zvěře během zimního
období, protože tam je základ toho, jak se bude populace
nejen zaječí zvěře vyvíjet. Samozřejmě, jsou zde i další faktory,
které ovlivňují stavy u nás nejvíce zastoupeného druhu, jako
jsou klid v honitbě, jarní počasí, zemědělská mechanizace
a v neposlední řadě provoz na cestách, kde je každým rokem
sražen velký počet hlavně zaječí zvěře.
Proto se snažíme stavy zvěře udržovat a apelujeme hlavně
na spoluobčany, kteří chodí do okolí obce vyvenčit své čtyřnohé
kamarády, aby si je drželi na vodítku. Každé prohnání zajíce
od psa může mít pro zvěř i fatální následky ve formě možného
zápalu plic a úhynu.
Na závěr vám chceme popřát veselé Vánoce a do nového
roku 2022 hlavně hodně zdraví.

Do tohoto roku má přesah celostátně užitečné dílo Sázíme
pro budoucnost. Jednotliví členové spolku v rámci ní vysadili
už více než 150 stromků. Pantoflíček se též dlouhodobě věnuje
ochraně a obnově liniové zeleně kolem polních cest a silnic,
samozřejmě s přihlédnutím k předpisům a bezpečnosti.
Jsme rádi, že i díky naší zárodečné iniciativě bylo obnoveno
stromořadí podél silnice vedoucí z Nivnice do Dolního
Němčí. Zbylý úsek ležící na vlčnovském katastru by měl být
dosázen v nejbližších letech. Díky našemu včasnému zásahu
se podařilo též zajistit obnovu stromové výsadby mezi polem
a silnicí vedoucí ze Slavkova do Boršic. Staré stromy tam byly
vykáceny a adekvátní náhradu se naštěstí podařilo vyjednat.
Ostatně se jedná o hraniční linii chráněné krajinné oblasti,
takže i z hlediska vizuálního je zachování stromořadí v tomto
úseku žádoucí.
V neposlední řadě bychom dali rádi na vědomí, že naše
zakladatelka a dlouhodobá předsedkyně Vlasta Ondrová byla
letos nominována na environmentální cenu Josefa Vavrouška
za ekologickou osvětu v Bílých Karpatech. Laureátem se sice
nakonec stal někdo jiný, ale i tak nás tato skutečnost těší.
Na Vlastině nominaci se totiž dohodla skupina lidí z několika
environmentálních bělokarpatských organizací. I to potvrzuje,
že Pantoflíček má štěstí na vedoucí ctěnou široko daleko.
(Pantoflíček)
Dolněmčanský zpravodaj
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FARNOST
KONCERT DUCHOVNÍ HUDBY V KOSTELE
V neděli 10. října 2021 se konal ve farním kostele po dlouhé
době koncert vážné hudby. Opět přijel varhaník Ondřej Mucha,
který tentokrát přivezl harmonium, na kterém zahrál duchovní
skladby Vojtěcha Říhovského, od jehož narození uplynulo
150 let. Vystoupila také mezzosopranistka Gabriela Němcová.
V úvodním slovu varhaník představil skladatele Vojtěcha
Říhovského a málo známé harmonium, které v minulosti
patřilo mezi oblíbené koncertní nástroje, ale v současné době
již nebývá využíván. Bylo zajímavé slyšet v prostoru kostela
neobvyklý zvuk tohoto nástroje. Po skončení programu si
mohli posluchači nástroj prohlédnou z blízka a ptát se na různé
technické detaily. Prožili jsme krásný podvečer, ale je škoda,
že pozvání na kulturu „na dosah ruky“ přijalo málo našich
spoluobčanů.
P. Petr Hofírek

Díky mlsání a štědrosti hostů cukrárny a nás všech byl
výtěžek 38 700 Kč odeslán na misijní fond Solidarity Korona
v chudých misijních zemích, které se také ještě v daleko větší
míře potýkají s pandemií koronaviru. Vám všem patří velké
srdečné poděkování také za to, že toto dílo můžeme i nadále
uskutečňovat. Ať je tato pomoc radostí a povzbuzením pro
každého z nás.
Erika Uhrová
Přejeme Vám radostné prožívání vánočních svátků, aby
to pravé Světlo lásky Pána Ježíše Krista prozářilo všechny
vaše dny, i kdyby přišly nelehké chvíle, hodně Boží milosti
a požehnání po celý nový rok.
P. Petr Hofírek, Erika Uhrová

Netradiční Misijní cukrárna
Udělalo nám velkou radost, že po delší době jsme mohli
předposlední víkend v měsíci říjnu oslavit Misijní neděli a to
jak jinak než naší již 11. Netradiční Misijní cukrárnou. Velké
nadšení a chuť obsluhovat naše milé hosty byla vidět na tvářích
našich malých číšníků a servírek, také obětavost a ochota,
se kterou přišly pomoci maminky v baru, při mytí nádobí,
u výdeje zákusků a nápojů nebo u organizování dětí v sále
a také u všech ostatních pomocníků se srdcem otevřeným pro
misie. Příjemné odpoledne se neslo v duchu klidné radostné
atmosféry a dobrým pocitem, že i my tímto způsobem můžeme
pomoci a podpořit projekty Papežských misijních děl.
24

Dolněmčanský zpravodaj

Dolněmčanský zpravodaj

25

INZERCE
Ceník a podmínky pro zveřejnění inzerce v obecním zpravodaji
schválený Radou obce Dolní Němčí 24. 5. 2021
Celá stránka (A4) komerčního BA inzerátu 6 000 Kč
Půl stránky (A5) komerč. BA inz. naležato 3 500 Kč
Čtvrt stránky (A6) komerč. BA inz. nastojato 1 800 Kč
Osmina strany (A7) komerč. BA inz. naležato 800 Kč
Ostatní (větší/menší) formáty inzerátu
dohodou
Inzeráty typu hledám, pronajmu, prodám, koupím, děkuji:
- pro občany Dolního Němčí
100 Kč
- pro cizí občany
500 Kč
Inzerce politických stran a hnutí
NE
Úhrada za komerční inzerát se vybírá předem. Ceny jsou včetně DPH.

Inzerci (BA - celobarevnou) předávejte v požadovaném rozměru
ve formátech pdf, eps, jpg, tiff v tiskovém rozlišení 300 dpi (CMYK).
V příspěvcích nevkládejte do textu obrázky, ale přiložte je jako
samostatné soubory. Za grafické zpracování a obsah si odpovídá
inzerent. Grafiku lze zpracovat nebo upravit v LK print.

Uzávěrka příštího čísla
Zpravodaje bude 27. 2. 2022.
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VZPOMÍNÁME
Tatínku milovaný, bez Tebe nám zůstalo jen vzpomínání.
Dobré srdíčko jsi měl, s pomocí si na nikoho nezapomněl.
Obětaví, vstřícný jsi byl, jen málo let jsi tu s námi žil.

Dne 29. 12. 2021 tomu bude 40
let od náhlého úmrtí našeho tatínka
pana Josefa Pšenici z Dolního
Němčí. S láskou vzpomínají dcery
Dana a Lenka s rodinami. Za tichou
vzpomínku všem děkujeme.
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Vítání občánků

Lampionový průvod

Setkání padesátníků
- ročník 1971
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