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Vážení spoluobčané,
rozmary počasí, výzdoba ulic a obchodů, ale i pohled do kalendáře nám
jednoznačně oznamují, že se blíží vánoční svátky.
Právě v tuto dobu si uvědomujeme, jak ten čas rychle letí, vždy si ještě
vzpomínáme, jak jsme si vzájemně přáli jen to dobré do nového roku. Proto nyní
hodnotíme, co nám rok 2007 přinesl. Někomu radost, ale někomu i zklamání a
bolest.
Konec letošního roku je také významný tím, že vrcholí náš vstup do velké
Evropy. Ruší se hranice se sousedními státy, členy Evropské unie a vstupujeme
do tzv. Schengenského prostoru. Budeme moci cestovat po zemích EU bez
nepříjemných kontrol na hranicích jako svobodní a rovnoprávní občané EU.
Chtěl bych Vás touto cestou pozvat 31. prosince ve 13.00 hodin k památníku
na Velké Javořině na společnou česko-slovenskou Vatru přátelství, jenž tak
symbolicky zruší hranici, která nás se Slovenskem 15 let oddělovala.
Přeji Vám šastné a veselé vánoční svátky, hodně zdraví a osobní
spokojenosti v novém roce 2008.
Ing. František Hajdůch - starosta obce

POZVÁNKY


Vánoční koncert

Obecní úřad Dolní Němčí spolu
s komisí sociální, zdravotní a kulturní
pořádá v sobotu 22. prosince 2007
v 17.00 hodin v kulturním zařízení
Vánoční koncert. Hraje dechová hudba
Straňanka.



Dvořák - koncert

Obec Dolní Němčí pořádá vánoční
koncet pěveckého sboru Dvořák v
neděli 6. ledna 2008 ve 14.30 hodin
v kostele.



Ohňostroj

Obecní úřad zve všechny občany
na tradiční půlnoční Silvestrovský
ohňostroj, který se uskuteční před
restaurací Rozkvět.
Dolněmčanský zpravodaj



Zastupitelstvo obce

Obecní úřad zve všechny občany
na 8. zasedání Zastupitelstva obce
Dolní Němčí, které se bude konat
ve čtvrtek 13. prosince 2007 v 17:30
hodin v přísálí kulturního domu.
 Plesy v roce 2008
19.1. Farní
26.1. Rodičovský
2.2. Fašank
23.2. Kredit
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Z jednání Rady obce
Anonymizace provedena v souladu se zákonem č. 101/2000Sb.

Usnesení č. 17/2007
ze zasedání Rady obce Dolní Němčí, konané ve středu 19.
září 2007 v kanceláři Obecního úřadu Dolní Němčí.
17/07/01 Aspida s.r.o. Brno – nabídka na spolupráci při
vydávání publikace „Cestujeme po kraji Zlínském“.
Rozhodnutí: rada schválila prezentaci na 1/2 stránky A4
17/07/02 Žádosti o pronájem bytu v domě s chráněnými byty
Rozhodnutí: rada obce schválila pronájmy bytů těmto
žadatelům:
- A. H. Uh. Brod,
M. a J. P., Uh. Brod
- F. M. Bystřice pod Lop., M. H. Praha 8
- L. Z. Dolní Němčí
17/07/03 A. R., Dolní Němčí – žádost o změnu územního
plánu (přístavba k RD).
Rozhodnutí: rada souhlasí se změnou územního plánu.
17/07/04 V. V., Dolní Němčí – žádost o pronájem místnosti
v budově č.p.33
Rozhodnutí: rada schvaluje pronájmem za cenu 100,- Kč/
měsíc do konce roku
17/07/05 Výroba propagačních a reklamních materiálů obce
Rozhodnutí: rada rozhodla, objednat tašky, propisovací tužky,
pohlednice, kapesní kalendáře a další drobné předměty.

17/07/12 Změna rozpočtu obce
Rozhodnutí: rada obce doporučuje ZO schválit změnu
rozpočtu dle přílohy
17/07/13 Program 7. zasedání Zastupitelstva obce D. Němčí.
Rozhodnutí: rada schvaluje
17/07/14 Termíny dalších zasedání RO do konce roku 2007.
Rozhodnutí: rada obce schvaluje další termíny zasedání RO
na 11.10., 1.11., 22.11., 5.12., 8. zasedání zastupitelstva
obce13.12. v 19:00 hod.
17/07/15 Dotace Zlínského kraje obci na nákup osobních
ochranných zásahových prostředků – 9 ks kompletů
FIREMAN, včetně reflexního nápisu a 9 ks pracovních
polohovacích pásů pro jednotku SDH obce Dolní Němčí ve
výši 80.000,- Kč.
Rozhodnutí: rada obce bere na vědomí.
Usnesení č. 18/2007
ze zasedání Rady obce Dolní Němčí, konaného ve čtvrtek
11. října 2007 v kanceláři Obecního úřadu Dolní Němčí.
18/07/01 Malovaný kraj, občanské sdružení, Břeclav –
žádost o poskytnutí finančního příspěvku na vydávání
dvouměsíčníku.
Rozhodnutí: rada schválila dotaci ve výši 500,- Kč.
18/07/02 P. B., Uh. Brod – žádost o pronájem bytu
Rozhodnutí: nejdříve bude oslovena sl. P. a p. B., zda mají o
volný byt č. 9 zájem, pokud ne, bude tento nabídnut p. B.

17/07/06 P. B. a V. V., Dolní Němčí – žádost o pronájem bytu
v půdní vestavbě. ZŠ a ZUŠ
Rozhodnutí: rada obce neschvaluje pronájem bytu.

18/07/03 A. F., Dolní Němčí – podnět k prošetření
možnosti vybudování přechodu pro chodce v ul. Nivnická.
Rozhodnutí: rada rozhodla postoupit vyřízení celé
záležitosti příslušnému odboru dopravy MěÚ Uh. Brod

17/07/07 SYNOT Zlín – žádost o povolení provozu 2 ks VHP
v restauraci Rozkvět.
Rozhodnutí: rada povoluje provoz 2 ks VHP v restauraci
Rozkvět.

18/07/04 V. J., Dolní Němčí – žádost o pronájem sálu a
přísálí kulturního domu k pořádání Mikulášské zábavy
v sobotu 1.12.2007.
Rozhodnutí: rada schválila pronájem KZ

17/07/08 T. P., Dolní Němčí – žádost o snížení nájemného.
Rozhodnutí: rada neschvaluje snížení nájmu.

18/07/05 V. J., Dolní Němčí – žádost o pronájem sálu a
přísálí k pořádání hodové zábavy v sobotu 3.5.2008.
Rozhodnutí: rada žádost zamítá

17/07/09 A. a A. T., Dolní Němčí – žádost o pronájem většího
bytu v půdní vestavbě místo stávajícího bytu v bytovém domě
č.p. 589 ul. Vinohradská.
Rozhodnutí: rada obce schvaluje pronájmem bytu č. 13 a
ukončení nájmu bytu č. 8 v domě č.p. 589 k 30. 9. 2007
17/07/10 Pronájem uvolněného bytu v bytovém domě č.p. 589
v ul. Vinohradská.
Rozhodnutí: rada obce rozhodla pronajmout uvolněný byt P.
L., Dolní Němčí na dobu do 30. 6.2008 s možností dalšího
prodloužení.
17/07/11 Koupě movitého majetku Restaurace Rozkvět, s.r.o.
Dolní Němčí.
Rozhodnutí: rada obce doporučuje ZO schválit nákup
movitého majetku společnosti Restaurace Rozkvět s.r.o. dle
seznamu za cenu 547.400,- Kč.
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18/07/06 Obchodní společnost KREDIT, spol. s r.o.,
Slavkov 284 – žádost o pronájem sálu a přísálí kulturního
domu k pořádání IX. Reprezentačního plesu firmy
KREDIT v sobotu 23.2.2008.
Rozhodnutí: rada schvaluje pronájmem sálu a přísálí.
18/07/07 BcA. M. a J. P., Brno – sdělení o vypovězení nájmu
bytu v půdní vestavbě ZŠ
Rozhodnutí: rada vzala na vědomí.
18/07/08 Stanovení termínu oslav 650. výročí první zmínky
o Dolním Němčí a 100 let od založení SDH Dolní Němčí.
Rozhodnutí: oslavy budou probíhat ve dnech 14. a 15.
června 2008.
18/07/09 F.C., Š. K., a P. K., Dolní Němčí – žádost o
Dolněmčanský zpravodaj

provedení opravy zdi na hřbitově, která odděluje starou část
hřbitova od nové.
Rozhodnutí: bude svoláno jednání na místě samém.
18/07/10 B. P., Dolní Němčí – žádost o pronájem bytu
v domě s chráněnými byty.
Rozhodnutí: rada schvaluje pronájem.
Usnesení č. 19/2007
ze zasedání Rady obce Dolní Němčí, konaného ve čtvrtek
1. listopadu 2007 v kanceláři Obecního úřadu Dolní Němčí.
19/07/01 Vynětí pozemku parcelní číslo 1284/20
v katastrálním území Dolní Němčí, na kterém leží hájek,
z lesního půdního fondu.
Rozhodnutí: rada obce doporučuje ZO schválit vynětí půdy
z LPF
19/07/02 P. a B. CH., Dolní Němčí žádost o prominutí části
poplatku za uložení zeminy
Rozhodnutí: rada obce žádost zamítla
19/07/03 M. S., Hluk – žádost o pronájem bytu v domě
s chráněnými byty.
Rozhodnutí: rada obce schvaluje pronájem bytu
19/07/04 Stanislav Radim, Strážnice – žádost o povolení
pronájmu nebytových prostor STANLEY Baru na adrese
Hlucká č.p. 108, 687 62 Dolní Němčí firmou Radim
Stanislav, Masarykova 366. 696 62 Strážnice firmě
TERMIX s.r.o., se sídlem Masarykova 366, 696 62
Strážnice, IČ: 27750370.
Rozhodnutí: rada obce schvaluje žádost
19/07/05 Tang Van Duc, Staré Město – žádost o pronájem
obecního bytu.
Rozhodnutí: rada obce schvaluje zařazení žádosti do
seznamu žadatelů.
19/07/06 I.B., D. N. – žádost o pronájem obecního bytu.
Rozhodnutí: rada obce schvaluje zařazení žádosti do
seznamu žadatelů
19/07/07 Pozemkové úpravy v katastrál. území D. Němčí.
Rozhodnutí: rada obce doporučuje ZO schválit žádost o
provedení pozemkových úprav na pozemcích obce v kú.DN
19/07/08 Projednání pokračování spolupráce se Zlínským
krajem na tvorbě DTJM – Dodatek č. 2.
Rozhodnutí: rada obce schvaluje Dodatek č. 2 ke smlouvě
19/0709 A. Z., Dolní Němčí – žádost o pronájem bytu
v domě s chráněnými byty.
Rozhodnutí: rada obce schvaluje pronájem bytu
19/07/10 Rada obce schvaluje inventurní komise na
inventury 11.12.2007 v tomto složení:
Ing. Miroslav Kadlček
Leoš Minks
Jana Kadlčková
Vladimír Stojaspal
Jiřina Bídová
Jana Salátová
Usnesení č. 20/2007
ze zasedání Rady obce Dolní Němčí, konaného ve čtvrtek
Dolněmčanský zpravodaj

22. listopadu v kanceláři Obecního úřadu Dolní Němčí.
20/07/01 Pytlový sběr plastů – pravidla pro poskytování
plastových pytlů
Rozhodnutí: rada obce schvaluje poskytnutí 3 pytlů na osobu
a rok, pytle navíc se budou prodávat za cenu 20,- Kč/ks.
20/07/02 Veřejné osvětlení – špatný stav, časté poruchy
Rozhodnutí: rada obce navrhne na příští rok uvolnění větší
finanční částky na postupné opravy jednotlivých větví
veřejného osvětlení
20/07/03 Myslivecké sdružení LANKA Dolní Němčí – žádost
o poskytnutí finančního příspěvku na činnost v roce 2008
Rozhodnutí: rada obce rozhodla zařadit žádost do seznamu
žadatelů o poskytnutí finančního příspěvku.
20/07/04 K. a V. Š, D. N. – žádost o povolení dočasné skládky
stavebního materiálu na obecním pozemku v ul. U Stadionu:
Rozhodnutí: rada obce schvaluje místění skládky za podmínek
schválených v OZV obce Dolní Němčí o místním poplatku.
20/07/05 Nabídka výroby reliéfního pečetního razítka
Rozhodnutí: rada obce schvaluje
20/07/06 ZO ČSOP CEV Pantoflíček, Dolní Němčí – žádost
o poskytnutí finančního příspěvku na činnost v roce 2007:
Rozhodnutí: rada obce rozhodla zařadit žádost do seznamu
žadatelů o poskytnutí finančního příspěvku.
20/07/07 Žádost občanů z ul. Boršická o změnu povrchu
místní komunikace v ulici od mostu po točnu
Rozhodnutí: s opravou komunikace se výhledově počítá
20/07/08 M. D., Veletiny – žádost o pronájem bytu v DCHB
Rozhodnutí: rada obce schvaluje pronájem bytu v domě
s chráněnými byty.
20/07/09 M. S., Hluk – žádost o ukončení nájemní smlouvy
na byt v domě s chráněnými byty
Rozhodnutí: rada obce schvaluje
20/07/10 A. Z., Dolní Němčí – žádost o odložení pronájmu
bytu v domě s chráněnými byty:
Rozhodnutí: rada obce rozhodla zařadit žádost do seznamu
žadatelů.
20/07/11 Občané v ul. Vinohradská – žádost o omezení chovu
holubů pana J. P., DN
Rozhodnutí: rada obce rozhodla postoupit žádost k vyřízení
KHS Zlín
20/07/12 Oblastní charita Uh. Brod,– žádost o prodloužení
Smlouvy o výpůjčce DCHB
Rozhodnutí: rada rozhodnla pozvat na další zasedání rady obce
ředitele charity Bc. Petra Houště.
20/07/13 GEMOS CZ, spol.s r.o. Praha 9– nabídka
informačního ukazatele okamžité rychlosti
Rozhodnutí: rada obce rozhodla ukazatel zkušebně instalovat
v ul. Hlucké a po vyhodnocení bude rozhodnuto o případném
zakoupení.
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20/07/14 Stanovení ceny za kopírování od 1. 1. 2008
Rozhodnutí: rada obce schválila cenu za kopírování:
jednostranně – 2,- Kč, oboustranně – 3,- Kč
20/07/15 MUDr. E. S., praktická lékařka pro děti a dorost
Dolní Němčí – žádost o úpravu nájemného s ohledem na výši
provedených stavebních úprav v pronajatém zdravotnickém
zařízení:
Rozhodnutí: rada obce rozhodla, že obec uhradí poměrnou
část ve výši 7.300,- Kč, a ta bude odečtena z nájmu v r. 2008.
20/07/16 Změna obecně závazné vyhlášky o místním poplatku
za provoz systému shromažování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálního odpadu
Rozhodnutí: rada obce doporučuje ZO schválit změnu výše
místního poplatku za sběr odpadu na 500 Kč/ za poplat./rok.
20/07/17 Rozum a cit, nadační fond pro opuštěné děti Praha
7 – žádost o pomoc
Rozhodnutí rada obce vzala na vědomí.
20/07/18 MěÚ Uh. Brod, odbor dopravy - odpově na žádost
občanů o zřízení přechodu pro chodce v ul. Nivnická:
Rozhodnutí: rada obce vzala stanovisko na vědomí

Větrolamy
a jejich význam nejen pro nás vlastníky,
ale i pro uživatele zemědělských pozemků.
Dnes se těmto liniovým výsadbám v polích všeobecně říká
interakční prvky. V naší oblasti plní jednoznačně hlavní funkci
větrolamů v té pravé podobě - lámou větry. Jak to všichni
známe foukají u nás během roku převážně jižní větry, působící
největší škody na podzim a ještě více na jaře.
Při překonávání překážky - pohoří Bílých Karpat - dochází
ke stlačení proudících vzduchových mas a jejich zrychlenému
pohybu při sklouznutí do doliny na závětrné straně hor. A to
je právě okamžik, kdy na velkých polních plochách ještě bez
jarní vegetace tento silný a většinou teplý vítr proudící z jižní
Evropy nebo až z Afriky půdu rychle vysuší. Následně zvedá
ze země malé půdní částice, odnáší je a ukládá v závětrných
místech jako např. silničních příkopech, korytech potoků, za
terénními překážkami, ale již nikdy ne rovnoměrně na pole.



Hledáme kronikáře
Kdo z občanů by měl zájem psát obecní kroniku, může
se přihlásit do 31.1. 2008 v kanceláři obecního úřadu,
kde mu budou sděleny další podmínky.



Jak nahlásit poruchu veřejného osvětlení
Pokud zjistíte, že nesvítí nebo je jiným způsobem
poškozeno světlo veřejného osvětlení, poznačte si jeho
označení, které je na každém sloupu nebo č.p. domu, na
kterém je umístěno a toto nahlaste do kanceláře obecního
úřadu, kde pracovnice poruchu zapíše. Nehlaste to
panu Stojaspalovi, který není pracovníkem OÚ, ale jen
provádí opravy, které mu nahlásí OÚ. Až se shromáždí
více závad, provede se oprava VO v celé obci.



Plastové odpady
V příštím roce, po zkušenostech z letošního roku, bude
probíhat i nadále pytlový sběr za těchto podmínek:
občané si při platbě místního poplatku za provoz systému
shromažování sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálního odpadu vyzvednou plastové
pytle žluté barvy s logem společnosti RUMPOLD UHB.
Na každou domácnost připadne množství pytlů podle
počtu členů. Na jednu osobu a rok se budou vydávat 3
pytle zdarma. Co bude nad limit, tak si bude každý hradit
za cenu 20,- Kč za pytel. Tímto opatřením chceme
dosáhnout, aby se do pytlů ukládalo co největší množství
PET lahví a nedávaly se ke sběru ne zcela plné pytle.

20/07/19 Výroční zpráva ředitele ZŠ a ZUŠ v Dolním Němčí
Rozhodnutí: rada obce vzala zprávu na vědomí
20/07/20 Prodej pozemků v ul. Tichá ke stavbě řadových garáží
pro osobní automobily
Rozhodnutí: rada obce rozhodla vyvěsit záměr na odprodej
pozemků
20/07/21 Dodatek č.1 Smlouvy o dílo se společností SVS –
CORRECT, spol. s r.o., se sídlem v Bílovicích na stavbu
„Silnice II/498 Dolní Němčí, průtah – I. a II. Etapa – obec“.
Předmětem dodatku je prodloužení termínu realizace stavby
do 30.11. 2008:
Rozhodnutí: rada obce schválila Dodatek č. 1.rada obce
schválila vícepráce na stavbě ve výši 561.896,- Kč.
20/07/22 Vánoční koncert pěveckého sboru Dvořák z Uh.
Brodu v kostele sv. Filipa a Jakuba v pondělí 6.1. 2008:
Rozhodnutí: rada obce schvaluje úhradu za vystoupení ve výši
4.500,- Kč a za dopravu účinkujících dle vyúčtování.
20/07/23 Dlouhodobý plán akcí obce Dolní Němčí
Rozhodnutí: rada obce vzala plán na vědomí a doporučila ZO
pověřit starostu a místostarostu dopracováním tohoto plánu.
20/07/24 Pozemkové úpravy v katastru obce.
Rozhodnutí: rada obce vzala na vědomí informace starosty a
doporučila ZO schválitprovedení pozemkových úprav
obecních pozemků.



Jaké máte koníčky? Rádi ve Zpravodaji zveřejníme
výsledky Vašich volnočasových aktivit. Pochvalte se se
svými úspěchy.



Uzávěrka dalšího čísla Zpravodaje bude 7.3. 2008.
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 Czech POINT - Dle zákona č. 365/2000 Sb. a jeho novely,
která vstoupí v účinnost od 1. ledna 2008, musí se náš
obecní úřad zapojit do projektu Czech POINT, což je
asistované místo pro komunikaci občana s veřejnou
správou. Jelikož jsme matričním úřadem, vzniká nám od
tohoto data povinnost vydávat ověřené výstupy
z informačního systému veřejné správy. Jedná se o
výstupy z Obchodního rejstříku, Katastru nemovitostí a
Živnostenského rejstříku. Během příštího roku se
připravuje rozšíření i o výpis z Rejstříku trestů. Výdejové
místo bude označeno logem Czech POINT.
Dolněmčanský zpravodaj

Větry se opakují každoročně na severním podhůří Bílých
Karpat v různých místech a s různou intenzitou. Jen na
dokreslení bych uvedl případ, kdy na honu „Louky“ na podzim
vysazené stroučky zimního česneku zůstaly po jarním jižním
větru obnaženy místy až ke kořínkům. Z celé pěstební plochy
třiceti hektarů tak byla nenávratně odnesena jedním větrem
vrstva nejkvalitnější ornice o síle 2-3 cm, přičemž 1cm ornice
vzniká přirozenými přírodními procesy 100 roků. Tím se nám
všem vlastníkům zemědělských pozemků této oblasti
postupně snižuje v důsledku větrů bonita půdy a její finanční
hodnota.
V dobách soukromého zemědělství, kdy byla políčka
menší, střídaly se různé plodiny a pole oddělovaly meze byla
větrná eroze také, ale neškodila tolik jako v současné době
větších polních celků. V dnešní době je třeba hospodařit na
větších plochách, ale je nutné aby byly pozemky doplněny
větrolamy nebo dalšími protierozními opatřeními tak, aby
nedocházelo ke ztrátám ornice.
V závětří větrolamů nejsou pěstované plodiny tolik větrem
vysoušeny a dávají tudíž i větší výnosy. Aby větrolamy plnily
svou funkci co nejlépe i z tohoto hlediska je nutné, aby
vzdálenost mezi nimi byla maximálně 300m. Pokud se podaří
pomocí větrolamů zmenšit odnášení půdních částic větrem,
pozitivně se to odrazí i na zdraví lidí. Znečištěný vzduch
jemnými částicemi je nebezpečný hlavně pro lidi postižené
dýchacími a astmatickými potížemi.Ani zdravým lidem pobyt
ve znečištěném prostředí však nesvědčí. Výsadba zeleně je
rovněž prospěšná pro polní zvěř, což ocení především myslivci,
ale rovněž zajišuje větší rozmanitost, pestrost a biodiverzitu
krajiny.
Miloš Šastný

Dolněmčanský zpravodaj

Poslední halali
Vrcholem každého mysliveckého roku a zároveň odměnou
pro myslivce bývá hon na zajíce, který i letos uspořádalo
Myslivecké sdružení LANKA Dolní Němčí. Při něm se vždy
v plném světle projeví, jak kvalitní péče byla zvěři věnována,
jak o ni bylo postaráno v průběhu předcházející zimy i během
celého roku. Je to odměna myslivcům za celoroční péči, za
odpracované brigádnické hodiny při výsadbách stromků,
úpravách vodní nádrže u myslivecké chaty a v neposlední řadě
za výrobu krmných zařízení.
A výsledek? 105 ulovených zajíců pouze ve dvou kolech,
z nichž to druhé bylo ukončeno předčasně, svědčí o skvělé
práci všech členů. Podle názorů některých ještě nebyly vybrány
ty lokality, v nichž byl napočítán pohyb ještě většího množství
zajíců. I tento přístup svědčí o odpovědném přístupu k chovu
zvěře v honitbě. Počasí honu sice moc nepřálo, přesto se ještě
dlouho vedly diskuse o celém průběhu při poslední leči u piva
a dobrého guláše.
A jak to bývalo dříve? Ze zápisu z výroční členské schůze
LMS konané 27. 1. 1957 vybírám: letní stav zajíců před
odstřelem byl 472 ks, letní stav koroptví 1125 ks. Bylo
plánováno ulovit 230 zajíců, plán byl splněn a odchyceno bylo
361 koroptví. Odstřel koroptví se neprováděl.
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Chovatelé poštovních holubů
Jak už to bývá, tak nám zase uběhl další rok. Vážení
spoluobčané, opět bychom Vás chtěli informovat o našich
úspěších, které dosáhli naši poštovní holubi. Závodní sezóna
2007 nebyla pro naše holuby na závodech vůbec lehká, nebo
se museli vypořádat s protivětry a bočními větry. Hodně
chovatelů v OS CHPH mělo velké ztráty holubů. Zúčastnili
jsme se 21 závodů starých holubů a 5 závodů holoubat. Měli
jsme 13 závodů tuzemských a 8 závodů zahraničních a to ze
SRN a Belgie.
Jak se umístili naši chovatelé ze ZO CHPH Dolní Němčí?
v OS CHPH (z 200 chovatelů) a v oblasti 3 (z 55 chovatelů)
Jaroslav Kadlček st.+ ml.

04. místo
6366
03. místo
5809
Ladislav Vojtěšek
27. místo
4225
07. místo
3559
Kadlček Josef + Jiřina
32. místo
3834
08. místo
3439
Ježek Antonín + Božena
54. místo
2351
17. místo
1845
Pěrka Jaroslav
66. místo
1971
19. místo
1682
Karafiát Stanislav
75. místo
1703
23. místo
1465
Bartoš Karel
80. místo
1499
25. místo
1236
Dohnal Václav
105. místo
676
29. místo
549
V celkovém pořadí krátkých tratí se umístili z 200
chovatelů OS CHPH Uh.Hradiště: Kadlček Jaroslav st.+ ml.
na 4. místě, Kadlček Josef na 21. místě, Vojtěšek Ladislav na
23. místě, Ježek Antonín na 50. místě a Pěrka Jaroslav na 58.
místě.
Celkové pořadí střední tratě – Kadlček Jar. st+ml. 4. místo,
Vojtěšek Lad. 38. místo, Kadlček Josef 43. místo a Karafiát
St. 49. místo. Celkové pořadí dlouhé tratě – Kadlček Jar.
st.+ml. 17. místo, Vojtěšek Lad. 30. místo a Ježek Ant. 41.
místo. Celkové mistrovství – Generální – Kadlček Jar. st.+ml.
1. místo a Vojtěšek Lad. 19. místo. Celostátní mistr.kat. A
krátké tratě – Kadlček Jar. st.+ml. 6. místo, Pěrka Jar. 26.
místo, Vojtěšek Lad. 32. místo, Kadlček Jos. 41. místo a Ježek
Ant. 57. místo.
Celostátní mistr. kat. B střední tratě – Kadlček Jar. st.+ml.
1. místo, Vojtěšek Lad. 16. místo, Bartoš Karel 52. místo,
Kadlček Jos. 53. místo a Pěrka Jar. 60. místo. Celostátní
mistrovství dlouhé tratě – Kadlček Jar. st.+ml. 6. místo,
Vojtěšek Lad. 24. místo, Ježek Ant. 50. místo a Bartoš Karel
51. místo.
Kategorie ESO holub z 20 000 holubů – Kadlček Jar.
st.+ml. - 13,25,27 a 34. místo. ESO roční holub – Kadlček
Jos. 9 a 18. místo. ESO holoubě – Kadlček Jos. 22. místo.
Super ESO – Kadlček Jar. st.+ml. – 7,20,21,29,55 a 56. místo.
Výkon za rok 2007 – Kadlček Jar. st.+ml. – 6,7,22,39 a 55.
místo a Kadlček Jos. 49. místo. Výkon za 2 roky, tj.2006+2007
– Kadlček Jar. st.+ml. – 2,18 a 26. místo. Olymp. kat. A –
Kadlček Jar. st.+ml. – 24,30,33 a 51. místo. Olymp. kat. B –
Kadlček Jar. st.+ml. – 8,10 a 36. místo. Olymp. kat. C –
Kadlček Jar. st+ml. – 14 a 40. místo. Olymp. kat. D – Kadlček
Jar. st.+ml. – 5,20 a 32. místo.
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Generální mistr. Moravy OS CHPH Uh. Hradiště –
Kadlček Jar. st.+ml. – 2. místo, Vojtěšek Lad. 35. místo, Ježek
Ant. 40. místo, Pěrka Jar. 51. místo a Bartoš Karel 55. místo. V
mistrovství Moravy kat. A stř. tratích – Kadlček Jar. st.+ml.
3. místo, Kadlček Jos. – 27. místo a Vojtěšek Lad. 37. místo.
V kategorii ESO – mistrovství Moravy krát. a stř. tratí –
Kadlček Jar. st.+ml. – 8,16 a 17. místo. V mistrovství ročních
holubů se umístil Vojtěšek Lad. na 20. místě, Kadlček Jos. na
21. místě, Pěrka Jar. na 26. místě a Ježek Ant. na 43. místě.
V celkovém pořadí holubic - Vojtěšek Lad. – 9. místo, Karafiát
St.- 12. místo, Dohnal Václav – 35. místo, Ježek Ant. 47. místo
a Bartoš Karel 56. místo.
V celkovém pořadí holoubat v OS CHPH se umístil
Kadlček Jos. - na 6. místě, Kadlček Jar. st.+ml. - na 9. místě,
Vojtěšek Lad. na 13. místě, Jakubčík Petr na 39. místě, Bartoš
Karel na 40. místě, Světinský Štěpán na 41. místě, Pěrka Jar.
na 45. místě, Ježek Ant. na 58. místě a Karafiát St. na 60.
místě.
V celkovém pořadí úspěšnosti v celé OS CHPH
Uh.Hradiště v % se umístila naše ZO CHPH Dolní Němčí
na 3. místě s 22,96% ze 16 ZO CHPH.
Dále nás čekají výstavy, kterých se také zúčastníme a to
15.12.2007 oblastní výstava v Korytné, 19. - 20.1.2008
celostátní výstava v Hluku a nakonec výstava
středoevropských států na Slovensku v Nitře 24. – 27.1.2008.
ZO CHPH Dolní Němčí přeje všem spoluobčanům
Dolního Němčí radostné prožití svátků vánočních a do nového
roku 2008 hodně zdraví, štěstí a spokojenosti.
Kadlček Jaroslav, ZO CHPH

Holub 02-0249-233 čvk
Kadlčka Jaroslava
st.+ml., je 2.
nejvýkonnější holub
v OS CHPH
Uh. Hradiště
za rok 2006-2007
s nalétanými
8741km.

členové ZO CHPH Dolní Němčí

Dolněmčanský zpravodaj

Základní umělecká škola
Vážení rodiče a přátelé školy,
s nepodplatitelnou pravidelností a přesností je zde prosinec
a s ním závěr roku 2007.
Přestože se ve škole snížil opět stav tříd o jednu na 17,
žáků je díky nezvykle vysokému počtu přestupů z jiných
vzdělávacích ústavů přibližně stejně – téměř 370. Naopak,
ve školní družině starosti s ubývajícími dětmi nemáme. Zájem
o tyto aktivity vzrostl natolik, že jsme museli požádat Krajský
úřad ve Zlíně o navýšení kapacity a zajistit místnost pro práci
a zábavu druhého oddělení. Tak jako na začátku každého
školního roku dochází k personálním změnám, ani letos tomu
nebylo jinak. Do ZŠ přišla na výuku anglického jazyka Mgr.
Miroslava Králíková, která nahradila Mgr. Libuši Bídovou. Po
odchodu Mgr. Jarmily Červenkové převzal pracovní úvazek
matematiky a fyziky Mgr. Oldřich Kučera. Z MD se na
částečný úvazek vrátila tělocvikářka Mgr. Michaela
Ambrosová a učitelka hudební výchovy Mgr. Klára Kolajová.
V ZUŠ hru na kytaru posílila sl. Baná.
Stejně jako všechny základní školy v republice, i ta naše
zahájila výuku v 1. a 6. ročníku podle vlastního školního
vzdělávacího programu. To znamená, velmi laicky řečeno, že
v těchto třídách se žáci nevzdělávají podle centrálních osnov
vydaných MŠMT, jako tomu bylo v minulých desetiletích, ale
mají vlastní učební plán, který vychází z rámcového
vzdělávacího programu. Příští školní rok pak pokračujeme 2.
a 7. ročníkem. Celá tato změna vyvrcholí ve školním roce 2010/
2011, kdy na základní školy naváží školy střední. To, že se
žáci přestanou úplně učit a budou jen „umět vyhledávat
informace“, jak to prezentovala některá media, je naprostý
nesmysl. Vždy, aby mohl člověk adekvátně reagovat a
orientovat se v nejrůznějších životních situacích, musí ovládat
na jedné straně určitou sumu vědomostí a na straně druhé
umět také používat získané kompetence v běžném životě.
Chci na tomto místě vyslovit poděkování za velmi dobrou
spolupráci v pomalu končícím kalendářním roce
zastupitelstvu obce v čele s panem starostou. Díky jejich
uvážlivému jednání při schvalování rozpočtu pro školu, tato
může zabezpečit vlastní provoz i nákup nejrůznějších
učebních pomůcek pro žáky. V současné době řešíme asi
nejpalčivější problém, jímž trpí naši žáci – starý školní nábytek,
zejména židle a lavice, které zde jsou od otevření školy, tzn.
34 let. O prázdninách jsme tento problém vyřešili v učebně
zeměpisu. Do konce prosince by měli být stejně potěšeny
dvě třídy devááků.

Závěrem mi dovolte, abych všem popřál do nového roku
hodně zdraví, štěstí, optimismu, spokojenosti a lásky.
Mgr. Milan Kvasnička, ředitel školy

 ZUŠ uzavřela první desetiletí …
V tomto kalendářním roce uplynulo již 10 let, kdy byla
založena ZUŠ V Dolním Němčí. Řadě talentovaných dětí se
tak otevřela možnost vzdělávat se v uměleckých oborech, a
to bez dojíždění do okolních měst. Škola tehdy v září 1997
začínala třemi obory – hudebním, výtvarným a literárně
dramatickým, později k nim přibyl i taneční obor. Ke škole
patří i pobočky, v současnosti jsou ve Vlčnově, Strání,
Šumicích.
Za dobu existence ZUŠ dosáhli naši žáci řady úspěchů
v soutěžích, přehlídkách, na výstavách. Několik odchovanců
naší stále mladé ZUŠ (jedné z nejmladších v republice)
studuje na konzervatořích nebo uměleckoprůmyslových
školách.
Ale nikoli měřitelné výkony či úspěchy jsou cílem
základního uměleckého vzdělávání. Jde především o kultivaci
člověka, spíš človíčka, který přichází do školy s důvěřivýma
dětskýma očima a touhou proniknout do tajů toho nového,
obdivovaného oboru, o obohacení jeho vnitřního světa. Jde
také o velmi hodnotné aktivní naplnění volného času. Na toto
téma by se dalo napsat mnoho stránek…
Vybudovat novou školu není jednoduchá práce – od
projektu po úřední povolení, a personální obsazení, zajištění
materiálně technického zázemí, vybavení nástroji a výukovými
materiály. Všem, kteří se na vzniku a dobrém fungování školy
podíleli, patří veliký poděkování. Jmenujme alespoň
zakladatele školy, tehdejšího starostu pana Baroně a bývalého
ředitele ZŠ PaedDr. Zimčíka, současného ředitele Mgr.
Kvasničku nebo tehdejšího zástupce ředitele ZUŠ p. Teimera.
Popřejme tedy naší ZUŠ hodně úspěchů v dalších letech,
příjemnou pracovní atmosféru, dobré učitele, hodně
spokojených dětí i rodičů.
PhDr. Jana Čivrná, zástupce ředitele ZUŠ

Jsem velmi rád, že máme skvělé partnery i ve Sdružení
rodičů a Školské radě. V loňském roce jsem se obracel dopisem
na místní sponzory s žádostí o poskytnutí finanční či jiné
pomoci. Odezva z jejich strany i Sdružení rodičů byla výborná
a my jsme mohli našim žákům zajistit jednu z nejmodernějších
učebních pomůcek, kterou je interaktivní tabule a
videodataprojektor. Tato tabule s uhlopříčkou 198 cm se dá
použít pro vpisování poznámek do promítaného počítačového
obrazu i jako bílá keramická tabule s možností uložení psaného
textu fixem na tabuli. Její využívání zpestří a především
zefektivní výuku. S touto moderní pomůckou a jejím
fungováním jste se mohli seznámit Vánoční výstavě.
Dolněmčanský zpravodaj
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 Etická výchova ve škole
Naše škola od září učí podle vlastního Školního
vzdělávacího programu, kterého součástí jsou i hodiny etické
výchovy v 6. ročníku. Tento předmět vyučujeme už druhým
školním rokem. Náplní hodiny je zejména osobní a sociální
výchova a cílem je komplexní prosociálnost. To vše směřuje
k rozvoji osobnosti žáků, ke správné komunikaci, poznávání
sebe sama, pozitivního hodnocení druhých, navazování
kontaktů a vztahů ve skupině.
Na začátku školního roku se právě v 6. ročníku začíná tvořit
nový kolektiv i z dojíždějících žáků, proto jsme pro seznámení
se a vytváření vztahů zorganizovali Adaptační kurz pro žáky.
Pobyt se konal v rekreačním středisku Vápenky a kromě žáků
a třídních učitelek se jej účastnily i výchovná poradkyně a
vyučující etiky. Kurz byl zaměřený na to, aby jednotlivcům i
kolektivu přinesl pozitivní zkušenost v soužití kolektivu,
zformoval jej a posunul kvalitu vztahů ve třídě na lepší úroveň.
Toto nelze dosáhnout pouhou přednáškou. Je důležité si prožít
různé situace. Obsahem kurzu proto byly aktivity, které žáky
vedly ke spolupráci - tvorba masky z těsta, kreslení společného
obrázku, sportovní hry s míčem, hra v přírodě se zaměřením
na hledání pokladu, společná vycházka a vytvoření podpory a
pomoci při noční hře. V pěkném prostředí okolní přírody jsme
strávili sice jenom dva dny, ale o to intenzivnější prací. Po
této zkušenosti jsme si začlenili kurz jako pevnou součást
naší další práce.

 Strašidla a strašidýlka
S příchodem podzimu a tmavých podvečerů jsme se
dohodli, že ZŠ a ZUŠ Dolní Němčí vyrobí před svojí školou
podzimní strašidýlka a světýlka. Byla to výzva pro všechny
žáky I. stupně.
V jedno pozdní odpoledne se proto sešli před školou a za
doprovodu veselé budky společně rozsvítili vlastnoručně
vyrobená světýlka. Ta byla vyrobena z dýní ve vyučovacích
hodinách ve škole a některá i za pomoci rodičů. A protože
atmosféra přímo vybízela k tajemnu, objevila se mezi žáky i
strašidla. Žáci 3. A, 5. A a 5. B si z vlastní iniciativy a ve vlastní
režii připravili stezku odvahy a soutěžení. Soutěže byly určeny
hlavně pro kamarády z MŠ, kterým chceme tímto poděkovat,
že naši akci svou účastní podpořili. Důkazem toho, že se všem
dětem akce líbila byla velká účast ostatních žáků, kteří se do
soutěží chtěli zapojit. Pro tento velký zájem akci příští rok
určitě zopakujeme a dáváme si za cíl připravit Stezku odvahy
i pro starší žáky.
Mgr. ubica Ježková

Pěknou motivací je i ocenění, které jsme obdrželi na
podporu etické výchovy ve škole. Jedná se o příspěvek, který
uděluje Nadace Josefa Luxe. Naše škola se přihlásila do
soutěže na podporu etické výchovy ve školách a uspěla.
Finanční ocenění, které jsme získali budeme využívat na další
začlenění hodin do výuky. Jsme jednou z mála škol ve
Zlínském kraji, kde se etická výchova vyučuje a doufáme, že
se nám do další práce podaří uskutečnit všechny plány.
Mgr. ubica Ježková

 Zlínský vorvaň

 Adopce na dálku
Od roku 2005 je naše škola zapojena do projektu Adopce
na dálku. Zprostředkováním humanitární pomoci se stala
charita Hradec Králové, která má s podobnými akcemi bohaté
zkušenosti. Za tuto akci odpovídají koordinátoři, kteří
zprostředkovávají kontakt s adoptovaným dítětem.
Naše škola podporuje chlapce jménem Ruzar Crasta, který
pochází z jižní části Indie. Příspěvek, který mu posíláme je
určen na školní pomůcky, školné, školní brašnu a uniformu,
na stravu, základní zdravotní péči a případně pomoc rodině.
Ve školním roce 2006/2007 jsme mu odeslali částku 5 000,Kč. Příspěvek byl dobrovolný. Do akce se zapojil velký počet
žáků a zaměstnanců školy. Všechny informace k projektu i o
adoptovaném chlapci jsou k dispozici na nástěnce v budově
školy.
Ve školním roce 2007/2008 chceme v této akci pokračovat.
Mgr. ubica Ježková
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Poslední říjnový den se 31 žáků z naší školy zúčastnilo
sportovní akce Zlínský vorvaň ve hale Novesta ve Zlíně, který
se konal pod záštitou hejtmana Zlínského kraje Libora Lukáše
a za přítomnosti hereckých a moderátorských osobností.. Do
soutěže v netradičních sportovních disciplínách se zapojilo 6
žáků od třetího do osmého ročníku.
Byli to: František Šrámek ze 3.B, Jolana Michalcová ze
4. třídy, Kristýna Daňková z 5. A, Tomáš Tinka ze 6. A, Libor
Kadlček ze 7. B a Antonín Světinský z 8. B.
Soutěžili ve skákání v pytli s balónkem v ruce, kutálení
pneumatiky, jízdě na kolečkovém křesle s florbalovou
hokejkou a překonáváním překážkové dráhy. V soutěžení si
vedli moc dobře a za odměnu si každý z nich odvezl stavebnici
Lego a basketbalový míč. Ostatní účastníci velmi dobře
povzbuzovali, fandili a pomohli tak svému družstvu k získání
krásného 15. místa ze 36 zúčastněných škol z celého Zlínského
kraje a slovenského Púchova.
Děkujeme jim za reprezentaci školy a už se všichni těšíme
na další, už 9. ročník této soutěže.
Mgr. ubica Ježková
Dolněmčanský zpravodaj

 Stolní tenis
Koncem října tohoto roku se vítězové školního kola ve
stolním tenisu dívek a chlapců zúčastnili okresního přeboru
v Kunovicích. Starší dívky v těžké konkurenci nezklamaly a
získaly solidní 4. místo.
Ve velmi vyrovnané finálové skupině starších chlapců
získali po těsném vítězství nad ZŠ UNESCO Uherské
Hradiště a vcelku jasnou prohrou s ZŠ Mariánské nám.
Uherský Brod pěkné 2. místo.
Největší radost, ale také největší překvapení pro nás
připravili mladší žáci, kteří prošli ve své kategorii bez porážky
včetně rozhodujícího zápasu s favorizovaným mužstvem
z Vlčnova a stali se po zásluze okresními přeborníky.
Školu reprezentovali: starší dívky - Kristýna Bobčíková IX.
B a Marie Stojaspalová IX. B, starší chlapci - Petr Škařupa
VIII. A, Vít Ježek VIII. B a Marek Hajduch VIII. B, mladší
chlapci - Martin Kučera VII. A, Dominik Polách VII. A a Jiří
Míšek VII. A.
Mgr. Milan Kvasnička

téměř do nekonečna. Ale pod vším tím tichem a klidem je
jakési napětí, vyvolané očekáváním. Blíží se nejkrásnější svátky
v roce - někdejší slavnosti zimního slunovratu, naše Vánoce.
Ty jsou spojeny s množstvím tradic a zvyků, které se v průběhu
staletí promíchaly a vplynuly do sebe, aby pomáhaly vytvářet
kouzlo a atmosféru posledních týdnů a dnů v roce.
I my s dětmi v MŠ se tradice snažíme oživovat. Ještě
v předvánočním čase jsme s dětmi vyrobili keramické
andělíčky, kterými jsme potěšili naše důchodce na jejich
setkání v kulturním domě, kde také děti tanečního kroužku
přispěly k vytvoření slavnostní atmosféry svým vystoupením.
Poslední kalendářní měsíc je naše MŠ provoněna vůní
vanilky, skořice a badyánu, kouzlem nadcházejících svátečních
chvil a nadílky Mikuláše či překvapením pod vánočním
stromkem.V každé třídě se děti aktivně zapojují do veškerých
předvánočních příprav.Vykrajují perníkové cukroví, lepí
papírové řetězy, vyrábí vánoční ozdoby, svícny z přírodních
materiálů, připravují se na vystoupení pro rodiče, vyrábějí
vánoční a novoroční přání, zpívají koledy a poslouchají
vyprávění o vánočních zvycích a tradicích,vyzdobují si své třídy
a ještě se stihnou hrát, smát se a „napsat“ dopis Ježíškovi.
Vrcholem pro všechny je vánoční posezení, kde se rodiče
potěší pokroky a úspěchy svých dětí a společně se pobaví při
zhlédnutí programu, který si děti za pomoci svých učitelek
připravily. Pak se společnými silami všichni pustí do výroby
vánoční ozdoby, dekorace či svícnu, které si pak odnesou
domů.
Přestože Vánoce v kruhu rodiny teprve čekají, těší nás
tento čas, kdy jsme pospolu a kdy můžeme tomuto
radostnému očekávání přispět i naší prací, péčí a láskou, nebo
v jakém jiném duchu by měly právě tyto svátky být.
Oslava Vánoc je krásný zvyk. Prošel mnoha změnami a má
své varianty v krajích a oblastech, dodržují se různé zvyky a
obřady. Všechny jsou krásné a mají svůj společný půvab –
jsou to svátky klidu a pohody, svátky rodinného kruhu.
A proto i my – děti a zaměstnanci mateřské školy vám
všem přejeme krásné prožití vánočních svátků, pevné zdraví
a úspěšný vstup do nového roku 2008.
za kolektiv
zaměstnanců
MŠ
D.Talská,
Z.Trtková

„Vánoce klepou na dveře…“
Podzim se blíží k závěru, příroda se ztichle ukládá
k zimnímu spánku, dny se nevlídně krátí a noci prodlužují
Dolněmčanský zpravodaj
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Soutěžní ročník 2007/2008
oddílu KST Dolní Němčí

Výsledky mistrovských soutěží lze sledovat na
internetových stránkách www.pinec.info (ligové, krajské
soutěže) a www.pinec.net (regionální soutěže, včetně
regionálního přeboru žáků).

V září letošního roku byla zahájena další sezóna oddílu
stolního tenisu KST Dolní Němčí. Do soutěžního ročníku
2007/2008 bylo přihlášeno celkem 7 družstev našeho oddílu,
a to 5 družstev mužů („A“, „B“, „C“, „D“, „E“) a 2 družstva
žáků („A“, „B“). Po uplynulé zdařilé sezóně a postupu 4
mužstev do vyšších soutěží, si dal oddíl za cíl hrát důstojnou
roli ve vyšších soutěžích, pokračovat v práci s mládeží a vzorně
reprezentovat naši obec.
Soutěžní ročník 2007/2008 se nám chýlí ke konci první
poloviny, kdy lze dosavadní vystoupení našich družstev
hodnotit jako uspokojivé.
Našemu družstvu mužů KST Dolní Němčí „A“ hrající
premiérově 3. ligovou soutěž v naší obci patří v dosavadní
tabulce 10 příčka se ziskem 11 bodů (2 výhry, 5 porážek). Po
úspěšném úvodu soutěže a 2 vyhraných utkání s KST Zlín a
favorizovaných Mittal Ostrava „C“ naše „A“ mužstvo sehrálo
několik nevydařených utkání, což lze pokládat za
nováčkovskou daň v ligové soutěži. Snahou do konce poloviny
soutěže a do odvet bude atakovat pozice ve středu tabulky.
Družstvu mužů KST Dolní Němčí „B“, jež postoupilo do
Divizní soutěže Zlínského kraje, patří v dosavadním
hodnocení výborná 4 příčka se ziskem 15 bodů (4 výher, 3
prohry). Hráči „B“ mužstva podávají v této sezóně výborné
vyrovnané výkony a dle předváděných výkonů jsou považováni
za překvapení Divizní soutěže. Cílem tohoto mužstva bude
minimálně udržení současné výborné pozice v mistrovské
tabulce.
KST Dolní Němčí „C“, jež postoupilo do Krajské soutěže
I. tř., zaujímá 7 místo mistrovské tabulky se ziskem 13 bodů
(3 výhry, 4 prohry). Cílem do druhé části sezóny bude jistě
hrát v poklidném středu mistrovské tabulky.
Naše družstvo mužů KST Dolní Němčí „D“ hrající
Regionální přebor I. tř. okupuje horní příčky mistrovské
tabulky a v dosavadním hodnocení mu patří 3 příčka se ziskem
17 bodů (5 výher, 2 prohry). Naši hráči podávají v této sezóně
výborné výkony a jistě ještě promluví do bojů o celkového
vítěze Regionálního přeboru.
Naše družstvo mužů KST Dolní Němčí „E“ nevyužilo
postupu do vyšší soutěže a v letošní sezóně reprezentuje náš
oddíl v Regionálním přeboru II. tř. V tomto mužstvo dostávají
příležitost naši nadějní talentování žáci. Před polovinou
mistrovské soutěže našemu mužstvu patří 7 příčka se ziskem
13 bodů (3 výhry, 4 prohry).
Úspěšně do nové sezóny vstoupili i naše družstva žáků
hrající Regionální přebor žáků. „A“ mužstvu žáků patří 5 příčka
se ziskem 18 bodů (5 výher, 1 remíza, 1 prohra). Překvapením
soutěže je naše „B“ mužstvo žáků, kterému v mistrovské
tabulce patří výborná 3 příčka se ziskem 19 bodů za 6 výher a
1 porážku. Z dosavadního úspěšného vystoupení a přístupu
našich žáků lze konstatovat, že v nich vyrůstají výborní hráči,
jež jsou příslibem do dalších let činnosti stolního tenisu v obci
Dolní Němčí.

Oddíl stolního tenisu KST Dolní Němčí si dovoluje pozvat
všechny příznivce stolního tenisu na již tradiční „Vánoční
turnaje“ ve stolním tenise, jež proběhnou v tělocvičně ZŠ:
- v neděli dne 23.12. 2006 v 14.00 hod. se uskuteční turnaj
neregistrovaných žáků a žákyň
- v pondělí dne 24.12. 2006 v 09.00 hod. se uskuteční turnaj
neregistrovaných mužů a veteránů
- v pátek dne 28.12. 2006 v 17.00 hod. bude zahájen turnaj
„O NEJLEPŠÍHO DOLNĚMČANA“ pod záštitou
starosty obce Dolní Němčí za účasti ligových odchovanců
a nejlepších současných hráčů

Tímto děkuje všem příznivcům za doposud projevenou
podporu, kdy v odvetné části soutěžního ročníku se jistě naše
mužstva pokusí o vylepšení dosavadního uspokojivého
postavení v mistrovských soutěžích.
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Jste srdečně zváni na chystané akce, jakož na další
mistrovská utkání družstev našeho oddílu. Zároveň našim
příznivcům, sponzorům a všem spoluobčanům přejeme
příjemné prožití svátků vánočních a úspěšný celý nový rok
2007.
za KST Dolní Němčí - Dušan Kubeš

Dobrý den,
chtěl bych Vás prostřednictvím zpravodaje
informovat o činnosti místního
florbalového týmu Fbc Dolní
Němčí. Nejprve bych Vám
však chtěl říct nějaké
všeobecné informace o tomto
dynamicky se rozvíjejícím a
stále mladém sportu, který má v oblibě stále více lidí.
Všeobecně o florbalu
Minulý rok Česká Florbalová Unie (ČFbU) hlásila 1000
přihlášených klubů do soutěží po celé ČR od přípravek obou
kategorií, tím mám na mysli děvčat a hochů až po ženy a muže.
Hrají se soutěže od celostátních jako například nejvyšší
extraligy, 1.ligy atd. až po regionální soutěže nejnižší soutěž
Krajský přebor, následuje Krajská liga, do které jsme tento
rok postoupili hned při premiérové účasti. Kategorie mužů
má v ČR sedm výkonnostních kategorií. V roce 2008 se bude
v ČR pořádat nejprestižnější turnaj kategorie mužů a to
Mistrovství světa. Mimo jiné Praha jako každý rok přivítá
největší klubový turnaj na světě Czech Open. Jestli se ptáte
po důvodu proč se florbal tak rychle zejména po Evropě
rozšiřuje, tak mi dovolte na tuto otázku odpovědět třemi
důvody. Za prvé jde o málo nákladný sport, kde je pouze za
potřebí hokejka a sálová obuv. Hokejka musí mít certifikaci.
Na našem trhu se v dnešní době potkáte ve většině případů
s certifikovanou hokejkou, která se pohybuje v rozmezí od 600
Kč až po přibližně 4 tis. Kč. Druhý důvod proč je florbal IN,
je to, že se dostává do školních osnov. A děti florbal očividně
baví, protože jak se rychle rozvíjí tak i samotná hra je velmi
dynamická s velkým počtem branek. Určitě jste potkali na
ulici nějakého žáčka který šel ze školy s holí v ruce. Třetí
důvod bych viděl v tom, že florbal se pro mnohé stává módou
Dolněmčanský zpravodaj

a životním stylem. Tento sport není v žádné zemi
profesionální. Pouze ve Švýcarsku jsou soutěže
poloprofesionální, což znamená, že hráči mimo hraní chodí
normálně do práce, ale i za hraní dostávají peníze. Jako
pro každé sportovní odvětví, tak i pro florbal a to
celosvětový je cílem, aby se tento sport objevil na
olympijských hrách. Bude to ještě dlouhá cesta, ale má
dobře nakročeno.
FbC Dolní Němčí
Te bych Vám rád řekl něco o našem klubu. V minulé
sezóně 2006/2007, která byla pro nás premiérová, jsme
slavili postup do vyšší soutěže, když jsme obsadili 3.místo
v Jihomoravské soutěži. To se nám podařilo po vynikající
druhé půlce sezony, kdy jsme z dvanácti zápasů ani jeden
neprohráli a ztratili jsme pouhé dva body za jednu remízu.
Po reorganizaci a rozdělení soutěží podle krajů jsme se
v letošním ročníku přihlásili do Zlínské ligy. I když nám
velmi citelně chybí v Dolním Němčí sportovní hala,
absolovali jsme velmi dobrou kondiční i herní přípravu
pod vedením našeho trenéra Josefa Kolíska ml. Před
sezónou jsme hráli na třech turnajích. První byl Slovácký
pohár, kde jsme porazili obhájce poháru, ale skončili jsme
ve čtvrtfinále na pozdějším vítězi a účastníkovi nejvyšší
slovenské soutěže, týmu Dubnice na Váhom. Další turnaj
jsme hráli ve Rtyni v Podkrkonoší, kde jsme po čtyřech
vyhraných zápasech v řadě, opět vypadli ve čtvrtfinále.
Na posledním turnaji, který se konal v Bystřici pod
Hostýnem s názvem Raab Cup jsme docílili nejlepšího
výsledku, když jsme prohráli až v samotném finále
s celkem Holešova, který hraje o soutěž výše. Tím jsme
obhájili 2.místo z předchozího ročníku.
Sezónu 2007/2008 jsme zahájili 23.9.2007 ve sportovní
hale v Bojkovicích. Naše první utkání bylo proti týmu FBC
TJ Sokol Bystřice pod Hostýnem, které jsme těsně
v závěru utkání prohráli. V probíhající sezóně po 10
odehraných kolech máme bilanci 7 výher,3 prohry a jsme
na pěkném 2.místě. Daří se nám i střelecky když z 9-ti
členné Zlínské ligy máme třetí nejlepší útok, co se týče
vstřelených branek (průměr 6 gólů na zápas). Dva naši
hráči, jmenovitě Martin Krchňáček a Lukáš Kadlček jsou
mezi prvními pěti nejlepšími hráči v kanadském bodování.
S průběžnou sezónou u nás panuje spokojenost a věříme,
že i na konci sezóny budeme okupovat vrchní příčky
tabulky.

Naše dosavadní výsledky:
FBC TJ Sokol Bystřice p. Hostýnem – FbC Dolní Němčí
FbC Dolní Němčí – SFK Kozel Počenice B
Slovácký FBK Spartak Hluk – FbC Dolní Němčí
FbC Dolní Němčí – FbC Květná
FbC Dolní Nšmčí – TJ MEZ Vsetín B
FBC Sokol Bojkovice – FbC Dolní Němčí
FbC Dolní Němčí - FBC TJ Sokol Bystřice p./Hostýnem
Zásobování Florbal Team – FbC Dolní Němčí
Slovácký FBK Spartak Hluk – FbC Dolní Němčí
FbC Dolní Němčí - SFK Kozel Počenice B
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

TJ MEZ Vsetín B
FbC Dolní Němčí
Panthers Otrokovice B
Slovácký FBK Spartak Hluk
Zásobování Florbal Team
FBC Sokol Bojkovice
SFK Kozel Počenice B
FBC TJ Sokol Bystřice p/H
FbC Květná

10
10
10
10
10
10
10
10
10

7
7
6
6
6
4
2
2
1

1
0
3
1
1
1
1
0
0

2
3
1
3
3
5
7
8
9

62:44
61:40
41:24
69:41
50:50
29:49
33:36
30:58
31:64

4:3
8:6
4:3
8:3
6:8
2:9
6:1
2:6
7:8
4:3
22
21
21
19
19
13
7
6
3

Letošní půlku sezony zakončíme dvěma duely na turnaji
v Bojkovicích v sobotu 15.12.2007. Soupeři našeho mužstva
budou týmy Panthers Otrokovice „B“ a TJ MEZ Vsetín „B“.
Začátek těchto utkání je v 11:15 resp. 12:30. Těšíme se na Vaši
podporu v bojích o čelo tabulky.
Do příští sezony bychom chtěli vytvořit alespoň jeden
mládežnický tým, není však jednoduché zajistit realizační tým.
Tímto bychom přivítali pomoc v jakékoliv formě. A pokud by se
mezi Vámi našel někdo, kdo by obětoval trochu svého času pro
rozvoj florbalu v obci, budeme jenom rádi. V případě zájmu nás
můžete kontaktovat prostřednictvím emailu nebo telefonních
čísel, které najdete na našich stránkach.
Na závěr bych chtěl poděkovat našim spozorům: GEMNET
s.r.o., Zedníček a.s., MM Střechy, Sanizo s.r.o a ZUMM Auto.
A v neposlední řadě patří naše poděkování hrstce fanoušků, kteří
nás jezdí pravidelně povzbuzovat a doufáme, že se jejich řady
brzy rozšíří právě o Vás. Chtěli bychom Vás také pozvat na naše
další turnaje. O místech a časech konání se můžete dozvědět na
našich internetových stránkách www.fbcdolninemci.cz, kde si
můžete přečíst další informace o našem klubu.
Jménem všech hráčů a realizačního týmu Vám přeji příjemné
prožití vánočních svátků a do nového roku hodně štěstí,
spokojenosti a hlavně ZDRAVÍ.
FbC Dolní Němčí

CHCETE PŮJČIT ?
Nabízíme půjčku:






bez velkého papírování
bez ručitele
s jasnými pravidly
již od 3.000 Kč
rychle a na cokoliv

Dolněmčanský zpravodaj

Kr
omě peněz vvám
ám nabízíme: Kontaktujte Zdeněk Kadlček
Kromě






vstřícné jednání
osobní přístup
porozumění
přijdeme, kdy si řeknete
stačí zavolat

tel.: 604 963 1
03
103
Zavolejte nám a dozvíte se více
 844 555 555
www.provident.cz
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Folklorní rok 2007
Vánoční svátky jsou přede dveřmi a jak už bývá zvykem,
nastává zároveň i doba bilancování. Činnost národopisného
krúžku Dolněmčan byla v tomto roce vskutku bohatá a pro
existenci spolku i přelomová, protože začátkem roku nabyl
krúžek po více jak čtyřiceti leté činnosti právní formu a stal
se občanským sdružením.
Co se týče samotné činnosti, tak první akcí roku 2007 byl
56. ples Slováckého krúžku v Brně, kde byl Národopisný
krúžek Dolněmčan pozván jako hlavní účinkující. Na tomto
plese uspořádaném na brněnském výstavišti v Kongresovém
centru nás po hudební stránce samozřejmě doprovázela
dechová hudba Dolněmčanka, která si mimochodem od
účastníků plesu i od samotných pořadatelů vysloužila
mimořádnou pochvalu.
Další akcí byla pro krúžek troch netradiční účast na
masopustním karnevale v italském městečku Nimis poblíž
Udine. V tomto městečku na úpatí Alp jsme mimo jiné poprvé
vystoupili z novým fašankovým číslem „Skakúni z Komňe“.
Pro všechny účastníky byl tento zájezd nezapomenutelným
zážitkem a zkušeností zároveň a to hlavně proto, že jsme viděli,
jak se fašank muže slavit i v jiných krajích pro nás možná
trochu netradičním způsobem.
Začátkem dubna pro kluky z krúžku nastala jedna
z pravidelných povinností , a to šlahačka. Takže za doprovodu
hudecké muziky, nesení velikého kocvaru a oblečení v krojích,
kluci už od 5:30 nenechali nic náhodě.
Na začátku léta měl krúžek vystoupení na muzeu, to byly
hody bez práva. Další vystoupení pak proběhlo až koncem
července na slanostech česneku v Buchlovicích, kde jako
Dolněmčanská česneková šlechta mýváme výsadní postavení.
V srpnu se krúžek zúčastnil dožínek na Slovensku. Bylo
to v Turej Lúke poblíž Myjavy. Společně z naší dechovkou
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a hospodáři krúžek předvedl dolněmčanské dožínky v plné
parádě. Byl to jeden z vrcholů letošní sezóny.
V sobotu 2. září se na muzeu uskutečnilo tradiční Vaření
trnek. Akce však pro krúžkaře začala již v pátek, kdy se
muselo všechno umýt a přichystat na sobotu. Na této již
tradiční akci krúžkaři jako pokaždé topili, míchali, lízali,
koštovali, tancovali a zpívali tak, aby se akce všem
návštěvníkům líbila. Pro krúžkaře a hlavně tetinu Ježkovů
trnky skončily až v pondělí večer, kdy se skoro za tmy
umývaly poslední hrnce, zbytek náčení a hlavně kotel.
Týden po trnkách proběhly v Uherském Hradišti
Slavnosti vína. Po asi hodinovém průvodu krúžek vystupoval
na nádvoří Justičního paláce společně ze soubory z obcí
mikroregionu Východní slovácko.
V listopadu krúžek vystoupil na dvou podobných akcích.
Byly to besedy z důchodci v Dolním Němčí a Podolí. Obě
tyto akce dopadli výborně a doufáme že jsme se líbili.
To by bylo z letošních akcí téměř všechno. Letos zůstává
jenom štědrovečerní koledování a 3. svátek vánoční aneb
Poštěpánské koledování , které se uskuteční 27. prosince
na muzeu v Dolním Němčí. Srdečně zveme spoluobčany,
kteří si chtějí prodloužit vánoční atmosféru ještě o jeden
den. Akce začíná ve 14:00 hodin a pokud vše výjde, budeme
péct i chleba.
Závěrem bych chtěl jménem Národopisného krúžku
Dolněmčan popřát všem spoluobčanům krásné prožití
vánočních svátků a hodně zdraví a štěstí v novém roce 2008.
Martin Matuš - vedoucí krúžku
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