
1Dolněmčanský zpravodaj

Vážení spoluobčané,

jaro se už nesměle začíná hlásit o své místo a tak letošní zima, 

která hlavně ve své druhé polovině byla poměrně štědrá  

na sníh, je snad už definitivně za námi.

Na letošní rok připravujeme opět k  realizaci několik 

akcí, které by měly přispět ke zlepšení života v  obci. Nejdřív 

začneme s  výsadbou zeleně v  okolí cyklostezky do Hluku. 

Během března proběhnou výběrová řízení na zateplení 

a výměnu oken na budově obecního úřadu a na opravu 

komunikace v dolní polovině ulice Pod Svahy. Jejich realizace 

by měla začít v  květnu. Nyní pracujeme na projektových 

dokumentacích na opravu komunikace v  ulici Polní  

a na výměnu bytových jader v  bytovce č. p. 656, tak 

abychom i tyto práce zvládli provést v  průběhu letošního 

roku. Nejsložitější je příprava odvodnění hřbitova. Na jaře 

proběhnou průzkumné práce, jejichž výsledkem by měl být 

návrh způsobu provedení těchto prací. Následně chceme 

provést i opravu chodníků a vstupní brány.

V těchto dnech jsme podali žádost na dotaci na výměnu 

oken a zateplení budovy požární stanice. V případě kladného 

vyřízení této žádosti bychom tuto akci realizovali také letos. 

Stále ještě čekáme na výsledek dotačního řízení na sběrný 

dvůr ve dvoře obecního úřadu. 

Vrcholí příprava stavby cyklostezky do Nivnice, kterou 

plánujeme realizovat v první polovině roku 2014. Protože jde 

o společný regionální projekt se sousedními obcemi Nivnice 

a Slavkov, tak všechny termíny závisí na dokončení přípravy 

i v těchto obcích. Dalším důležitým faktorem je plánovaná 

oprava silnice II/490 do Nivnice, která by měla probíhat 

současně, protože obě stavby na sebe úzce navazují.

Velmi intenzivně se pracuje na pozemkových úpravách. 

Před dokončením je tzv. „Plán společných zařízení“, což se je 

základní prvek uspořádání extravilánu, který tvoří polní cesty, 

protierozní opatření, biokoridory a biocentra. Během dubna 

pak budou postupně svoláváni všichni vlastníci pozemků 

dotčených pozemkovými úpravami, k  projednání nového 

návrhu na uspořádání svých pozemků. O dalším postupu 

prací vás budeme informovat v příštím zpravodaji.

Přeji vám pěkné nastupující jarní měsíce a blížící  

se Velikonoční svátky.

Ing. František Hajdůch, starosta obce 
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Z jednání Rady obce
Anonymizace provedena v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb.

Usnesení 
ze 41. schůze Rady obce Dolní Němčí, konané ve čtvrtek  

22. listopadu 2012 v 16:00 hod. v kanceláři obecního úřadu.

Usnesení č. 41/2012/01
Rada obce Dolní Němčí schvaluje výpůjčku kulturního domu 
Římskokatolické farnosti Dolní Němčí, Kostelní č.p. 34, Dolní 
Němčí, k uspořádání večera s žehnáním vína dne 27. 12.2012.

Usnesení č. 41/2012/02
Rada obce Dolní Němčí schvaluje zařazení žádosti paní L. S., 
Nivnice, do seznamu žadatelů.

Usnesení č. 41/2012/03
Rada obce Dolní Němčí schvaluje úhradu nákladů  
za vystoupení Pěveckého sboru Dvořák Uherský Brod v sobotu 
5. ledna 2013 v kostele sv. Filipa a Jakuba za cenu 5.500,- Kč  
+ částečná úhrada dopravy autobusem.

Usnesení č. 41/2012/05
Rada obce Dolní Němčí neschvaluje poskytnutí finančního 
příspěvku Městu Uherské Hradiště, na činnost Slováckého 
divadla Uherské Hradiště v roce 2013.

Usnesení č. 41/2012/06
Rada obce Dolní Němčí schvaluje částku ve výši 2.000,- Kč 
na úhradu neinvestičních nákladů za jednoho žáka Městu 
Kunovice, navštěvujícího  ZŠ U Pálenice 1620, Kunovice.

Usnesení č. 41/2012/07
Rada obce Dolní Němčí povoluje výjimku z  počtu dětí  
ve 2. třídě  Mateřské škole v Dolním Němčí, Školní č.p. 706,  
687 62 Dolní Němčí, z počtu 26 na 27 dětí.

Usnesení č. 41/2012/08
Rada obce Dolní Němčí doporučuje Zastupitelstvu obce Dolní 
Němčí schválit Mateřské škole Dolní Němčí, přijetí účelových 
sponzorských darů uvedených v seznamu žádosti.

Usnesení č. 41/2012/09
Rada obce Dolní Němčí schvaluje zařazení žádosti pana V. J., 
Uherský Brod, o pronájem bytu v  domě s  chráněnými byty 
v Dolním Němčí, do seznamu žadatelů.

Usnesení č. 41/2012/10
Rada obce Dolní Němčí schvaluje zařazení žádosti pana  
A. M., Uherský Brod, o pronájem bytu v domě s chráněnými 
byty v Dolním Němčí, do seznamu žadatelů.

Usnesení č. 41/2012/11
Rada obce Dolní Němčí schvaluje zařazení žádosti pana  
J. N.,Velehrad, o pronájem bytu v  domě s  chráněnými byty 
v Dolním Němčí, do seznamu žadatelů.

Usnesení č. 41/2012/12
Rada obce Dolní Němčí schvaluje vyvěšení záměru  
na pronájem Pivnice a kavárny Na Mlýně, Hlucká č.p. 15, Dolní 
Němčí s termínem předložení nabídek do 31. prosince 2012. 

Usnesení č. 41/2012/13
Rada obce Dolní Němčí schvaluje poskytnutí finančního 
příspěvku na vydávání časopisu Malovaný kraj redakci 
Malovaný kraj,  Břeclav, v roce 2013 ve výši 3.000,- Kč.

Usnesení č. 41/2012/14
Rada obce Dolní Němčí ukládá starostovi obce zajistit 
vypracování projektu k  omezení rychlosti vozidel kolem 
základní školy v Dolním Němčí.

Usnesení č. 41/2012/15
Rada obce Dolní Němčí doporučuje Zastupitelstvu obce Dolní 
Němčí schválit rozpočet obce Dolní Němčí na rok 2013:
příjmy ve výši 32 520 300,- Kč
výdaje ve výši 34 864 300,- Kč

Usnesení
ze 42. schůze Rady obce Dolní Němčí, konané  

dne 11. prosince 2012 v kanceláři obecního úřadu.

Usnesení č. 42/2012/01
Rada obce Dolní Němčí povoluje společnosti  SYNOT TIP, 
a.s. se sídlem Jaktáře 1475, 686 01 Uherské Hradiště-Mařatice, 
provoz VHP ROYAL 300 v  provozovně Hospůdky U Cmolů  
na dobu od 1.1.2013 do 31.12.2013.

Usnesení č. 42/2012/02
Rada obce Dolní Němčí schvaluje Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo 
č. 19/2012 se společností ZEMSKÝ Rohatec, s.r.o., Na Kopci 46, 
696 01 Rohatec, který se týká změny termínu dokončení díla 
z důvodu opožděné dodávky technologie do 31.12.2012.

Usnesení č. 42/2012/03
Rada obce Dolní Němčí schválila zařazení žádosti Centra 
pro zdravotně postižené Zlínského kraje,  Uherské Hradiště, 
Palackého nám. 293, 686 01 Uherské Hradiště, o finanční 
příspěvek na činnost v roce 2013 do seznamu žadatelů.

Usnesení č. 42/2012/04
Rada obce Dolní Němčí povoluje společnosti Štístko, a.s., 
K  Sídlišti 1728/31, 140 00 Praha 4 – Nusle, provoz VHP 
Joker Classic, výr. číslo ACJ31118308 a Video Games, výr. 
číslo AVG31118333 v  Pivnici a kavárně Na Mlýně na dobu  
od 1.1.2013 do 31.12.2013.

Usnesení č. 42/2012/05
Rada obce Dolní Němčí schvaluje Občanskému sdružení 
národopisný krúžek Dolněmčan, Na Výsluní II, č.p. 687, Dolní 
Němčí,  výpůjčku KD k pořádání fašankové zábavy 9.2.2013.

Usnesení č. 42/2012/06
Rada obce Dolní Němčí doporučuje Zastupitelstvu obce 
Dolní Němčí schválit přijetí účelově určeného daru Základní 
škole a Základní umělecké škole, Dolní Němčí, okres Uherské 
Hradiště, od Nadace Děti, kultura, sport Uherské Hradiště,  
ve výši 5.000,- Kč, na pořízení nábytku a vybavení školní 
družiny a přijetí účelového daru od SRPŠ Dolní Němčí ve výši 
18.000,- Kč na nákup učebních pomůcek, pracovních sešitů  
a učebnic pro žáky 1. tříd pro školní rok 2012/2013.

Usnesení č. 42/2012/07
Rada obce Dolní Němčí povoluje společnosti STARDUST 
electronic a.s., Davídkova 38, 182 00 Praha 8, provoz VHP 
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Feeling hot 750, výr. číslo 470913 a Hot Joker 750, výr. číslo 
542770 v  provozovně Tipsport Bar na dobu od 1.1.2013  
do 31.12.2013.

Usnesení č. 42/2012/08
Rada obce Dolní Němčí schvaluje výpůjčku prostorů Muzea  
Na Mlýně občanskému sdružení národopisný krúžek 
Dolněmčan, Na Výsluní II, č.p. 687, 687 62 Dolní Němčí, 
k pořádání „Předvánočního zpívání“ v neděli 16.12.2012.

Usnesení č. 42/2012/09
Rada obce Dolní Němčí schvaluje zařazení žádosti paní M.K., 
Dolní Němčí, o pronájem obecního bytu do seznamu žadatelů.

Usnesení č. 42/2012/10
Rada obce Dolní Němčí schvaluje zařazení žádosti ČSOP 
Pantoflíček, Ekocentrum Pantoflíček, Na Výsluní I., č.p. 635, 
Dolní Němčí, o finanční příspěvek na činnost ekocentra na rok 
2013 do seznamu žadatelů. 

Usnesení č. 42/2012/11
Rada obce Dolní Němčí doporučuje Zastupitelstvu obce Dolní 
Němčí schválit finanční příspěvek TJ Dolní Němčí, U Stadionu 
č.p. 880, 687 62 Dolní Němčí, ve výši 40.000,- Kč.

Usnesení č. 42/2012/12
Rada obce Dolní Němčí schvaluje cenovou nabídku společnosti 
EPS, s.r.o., V Pastouškách 205, 686 04 Kunovice, na provedení 
průzkumných prací potřebných pro návrh projektu odvodnění 
hřbitova v Dolním Němčí ve výši 83.400,- Kč bez DPH.

Usnesení č. 42/2012/13
Rada obce Dolní Němčí doporučuje Zastupitelstvu obce 
Dolní Němčí schválit její pověření k provádění rozpočtových 
opatření do výše 2 mil. Kč do konce volebního období v roce 
2014. O provedených opatřeních bude Rada obce Dolní 
Němčí informovat Zastupitelstvo obce Dolní Němčí vždy  
na nejbližším zasedání.  

Usnesení č. 42/2012/14
Rada obce Dolní Němčí doporučuje Zastupitelstvu obce Dolní 
Němčí schválit pro roky 2012, 2013 a 2014 odvod 4% z hrubých 
mezd obce do sociálního fondu.

Usnesení č. 42/2012/15
Rada obce Dolní Němčí doporučuje Zastupitelstvu obce Dolní 
Němčí schválit změnu rozpočtu obce Dolní Němčí za rok dle 
přílohy tohoto usnesení.

Usnesení č. 42/2012/16
Rada obce Dolní Němčí doporučuje Zastupitelstvu obce Dolní 
Němčí schválit rozpočet obce na rok 2013 v  následujících 
výších:
- příjmy 32 520 300,- Kč
- výdaje  34 864 300,- Kč
- financování 2 344 000,- Kč

Usnesení č. 42/2012/17
Rada obce Dolní Němčí doporučuje Zastupitelstvu obce Dolní 
Němčí schválit koupi pozemků, dle přílohy tohoto usnesení,  
za cenu 50,- Kč/m2a podmínky, že obec Dolní Němčí dále 
uhradí veškeré náklady spojené s koupí pozemků.

Usnesení č. 42/2012/18
Rada obce Dolní Němčí schvaluje uzavření provozu Mateřské 
školy v Dolním Němčí do 3. ledna 2013.

Usnesení č. 42/2012/19
Rada obce Dolní Němčí schvaluje odměnu ředitelce Mateřské 
školy v Dolním Němčí. 

Usnesení č. 42/2012/20
Rada obce Dolní Němčí schvaluje uzavření Základní školy  
a Základní umělecké školy, Dolní Němčí, 687 62 Dolní Němčí, 
na základě ředitelského volna v době od 3.1. do 4.1.2013.

Usnesení č. 42/2012/21
Rada obce Dolní Němčí schvaluje poplatek z hrobového místa 
ve výši 44,- Kč/m2/rok.

Usnesení
ze 43. schůze Rady obce Dolní Němčí, konané  

dne 17. prosince 2012  v kanceláři OÚ.

Usnesení č. 43/2012/01
Rada obce Dolní Němčí povoluje společnosti Štístko, a.s., 
K  Sídlišti 1728/31, 140 00 Praha 4 – Nusle, provoz VHP 
SILVER SHARK 750, výr. číslo SSH33963 v provozovně Devil 
Music Bar, Hlucká č.p. 108, Dolní Němčí na dobu od 1.1.2013 
do 31.10.2013.

Usnesení č. 43/2012/02
Rada obce Dolní Němčí schvaluje za vítěze výběrového řízení 
na akci „Územní plán obce Dolní Němčí“ obchodní firmu 
Ing. arch. Miroslav Dubina, Pod Vrškem 6602, 760 01 Zlín, 
s nabídkovou cenou 429.000,- Kč bez DPH.

Usnesení
Ze 44. schůze Rady obce Dolní Němčí, konané  

dne 16. ledna 2013 v v kanceláři obecního úřadu.

Usnesení č. 44/2013/02
Rada obce Dolní Němčí schvaluje Smlouvu o právu provést 
stavbu kanalizační přípojky k  rodinnému domu č.p. 414  
v  ul. Záhumenické, manželů P., která bude vedena přes obecní 
pozemek parcelní číslo 2281/1 v kat. území Dolní Němčí.

Usnesení č. 44/2013/03
Rada obce Dolní Němčí schvaluje pronájem kulturního 
domu Sdružení rodičů a přátel školy při ZŠ v Dolním Němčí 
k pořádání Rodičovského plesu v sobotu 18. ledna 2014.

Usnesení č. 44/2013/05
Rada obce Dolní Němčí povoluje pronájem kulturního domu 
panu S.T. a p.A. M. D. Němčí, k pořádání hudebního večera na 
počest zesnulého kamaráda Roberta Tinky v sobotu 20. dubna 
2013. Podmínkou je zajištění pořádku v kulturním domě. 

Usnesení č. 44/2013/06
Rada obce Dolní Němčí schvaluje zařazení žádosti pana M.M., 
Dolní Němčí, o pronájem obecního bytu do seznamu žadatelů.

Usnesení č. 44/2013/07
Rada obce Dolní Němčí schvaluje Občanskému sdružení 
Národopisný krúžek Dolněmčan, Dolní Němčí, finanční 
příspěvek na činnost v roce 2013 ve výši 50.000,- Kč.
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Usnesení č. 44/2013/08
Rada obce Dolní Němčí schvaluje ZO Českého zahrádkářského 
svazu Dolní Němčí, finanční příspěvek na činnost v roce 2013 
ve výši 35.000,- Kč.

Usnesení č. 44/2013/02
Rada obce Dolní Němčí schvaluje Rámcovou kupní smlouvu 
č. K1006213 na dodávku kovového a nerezového odpadu  
se společností Metalšrot Tlumačov a.s., Mánesova 510, 763 62 
Tlumačov pro rok 2013.

Usnesení č. 44/2013/10
Rada obce Dolní Němčí schvaluje neziskové organizaci 
Nedoslýchaví Slovácka, Mašovy 275, 687 24 Uherský Ostroh, 
finanční příspěvek na činnost v roce 2013 ve výši 2.000,- Kč.

Usnesení č. 44/2013/11
Rada obce Dolní Němčí schvaluje ZO chovatelů poštovních 
holubů Dolní Němčí, finanční příspěvek na činnost v roce 2013 
ve výši 10.000,- Kč.

Usnesení č. 44/2013/12
Rada obce Dolní Němčí schvaluje Mužskému pěveckému 
sboru „Dolněmčané“, Pod Svahy č.p. 307, 687 62 Dolní Němčí, 
finanční příspěvek na činnost v roce 2013 ve výši 10.000,- Kč.

Usnesení č. 44/2013/13
Rada obce Dolní Němčí schvaluje Přílohu 1/2013 ke Smlouvě 
o poskytování regionálních knihovnických služeb v  oblasti 
doplňování a zpracování knihovního fondu s  Knihovnou  
B.B. Buchlovana v Uh. Hradišti a příspěvek ve výši 40.000,- Kč 
na doplňování knihovního fondu.

Usnesení č. 44/2013/02
Rada obce Dolní Němčí schvaluje Dodatek pro rok 2013 ke 
smlouvě o svozu a uložení komunálního odpadu na skládku, 
se společností RUMPOLD UHB, s.r.o., Předbranská 415,  
688 01 Uherský Brod.

Usnesení č. 44/2013/15
Rada obce Dolní Němčí schvaluje Smlouvu o nájmu 
nebytových prostor v budově víceúčelového zařízení v Dolním 
Němčí, Hlucká č.p 15, s paní Veronikou Ježkovou, Boršická č.p. 
848, Dolní Němčí, za účelem provozování hostinské činnosti  
na dobu od 1.3.2013 do 28.2.2018.

Usnesení č. 44/2013/16
Rada obce Dolní Němčí schvaluje cenovou nabídku  
Ing. Antonína Kolíska, Kostelní č.p. 41, 687 62 Dolní Němčí,  
za zpracování projektové dokumentace na stavbu „Rekonstrukce 
bytových jader domu č.p. 656 v ul. Vinohradská, Dolní Němčí“, 
ve výši 39.200,- Kč.

Usnesení č. 44/2013/17
Rada obce Dolní Němčí schvaluje pronájem bytu č. 104  
v DCHB v Dolním Němčí, Školní č.p. 888, panu J.N. Velehrad, 
od 1. února 2013.

Usnesení č. 44/2013/18
Rada obce Dolní Němčí schvaluje Rozpis rozpočtu obce Dolní 
Němčí na rok 2013 dle přílohy tohoto usnesení.

Usnesení č. 44/2013/19
Rada obce Dolní Němčí schvaluje bezúplatný převod 
vozidla Ford Tranzit, reg. značky 3Z1 8320 z  majetku Sboru 
dobrovolných hasičů Dolní Němčí do majetku obce D. Němčí.

Usnesení
ze 45. schůze Rady obce Dolní Němčí, konané  

dne 6. února 2013 v v kanceláři OÚ.

Usnesení č. 45/2013/01
Rada obce Dolní Němčí doporučuje Zastupitelstvu obce Dolní 
Němčí schválit Smlouvu č. 014130002499/001 o zřízení práva 
odpovídající věcnému břemenu umístění zařízení distribuční 
soustavy – stavby realizované pod názvem: „Dolní Němčí, 
č.p. 150, úprava NN, Umlauf “ na pozemku parcelní číslo PK 
1285/1 v katastrálním území Dolní Němčí.

Usnesení č. 45/2013/02 
Rada obce Dolní Němčí doporučuje Zastupitelstvu obce schválit 
Smlouvu č. 014130002501/003 o zřízení práva odpovídající 
věcnému břemenu umístění zařízení distribuční soustavy 
– stavby realizované pod názvem: „Dolní Němčí, přípojka  
do 50 m, Kučera“ na pozemku parcelní číslo PK 857/1 
v katastrálním území Dolní Němčí.

Usnesení č. 45/2013/03
Rada obce Dolní Němčí schvaluje Mysliveckému sdružení 
LANKA Dolní Němčí, Zahradní č.p. 703, Dolní Němčí, 
finanční příspěvek na činnost v roce 2013 ve výši 35.000,- Kč.

Usnesení č. 45/2013/07
Rada obce Dolní Němčí schvaluje prezentaci obce Dolní 
Němčí na ½ stránky A4 v publikaci připravované společností 
PROXIMA Bohemia s.r.o., Vyšehradská 1349/2, 128 00 Praha 
2, za cenu 4.000,- Kč a koupi 1ks této publikace za cenu 1.200,- 
Kč, včetně DPH.

Usnesení č. 45/2013/08
Rada obce Dolní Němčí schvaluje výpůjčku kulturního domu 
Českomoravské myslivecké jednotě, o.s., Okresní myslivecký 
spolek, Palackého nám. 293, 686 11 Uherské Hradiště, 
k pořádání celonárodní soutěže „ Memoriál Richarda Knolla“  
ve dnech 30. srpna 2013 až 1. září 2013 a ubytování účastníků 
soutěže v Penzionu Rozkvět po dobu soutěže se slevou 50%.

Usnesení č. 45/2013/09
Rada obce Dolní Němčí schvaluje pronájem kulturního domu 
sdružení Českomoravská myslivecká jednota, o.s. Okresní 
myslivecký spolek, Palackého nám. 293, 686 11 Uherské 
Hradiště, k pořádání zkoušek z myslivosti dne 16. března 2013.

Usnesení č. 44/2013/04
Rada obce Dolní Němčí schvaluje odměnu řediteli ZŠ a ZUŠ 
v Dolním Němčí, okres Uherské Hradiště.

Usnesení č. 45/2013/11
Rada obce Dolní Němčí schvaluje cenovou nabídku společnosti 
KVARK AG, s.r.o., Nivnická č.p. 47, Dolní Němčí, na úpravu  
a doplnění webových stránek o virtuální prohlídku obce  
Dolní Němčí, ve výši 30.000,- Kč bez 21% DPH.
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Usnesení č. 45/2013/12
Rada obce Dolní Němčí souhlasí s umístěním jednoho kusu 
elektronického informačního kiosku v  zádveří restaurace 
Rozkvět v  rámci projektu „Podpora a propagácia atraktivít 
cestovného ruchu Slovensko-Moravského pomedzia“ mezi 
obcí Dolní Němčí a MAS Východní Slovácko, Suchá Loz 72, 
687 53 Suchá Loz.

Usnesení č. 45/2013/13
Rada obce Dolní Němčí schvaluje Zadávací dokumentaci 
a Písemnou výzvu k výběrovému řízení na akci „Zateplení 
budovy Obecního úřadu v  Dolním Němčí“ a oslovení 
následujících stavebních společností  k podání nabídek:
• HOKR STAVBY s.r.o, Předbranská 415, 688 01 Uherský Brod
• SANIZO, spol. s r.o., Zátiší 1958, 688 01 Uherský Brod
• DN GROUP, Praha

Usnesení č. 45/2013/15
Rada obce Dolní Němčí schvaluje Dodatek č. 4 ke Smlouvě  
o zajištění dodávky tepla pro kotelny obce Dolní Němčí, jejímž 
předmětem je pevná cena tepla od 1. ledna 2013 do 31. prosince 
2015 ve výši 406,08 Kč/1GJ + DPH.

Usnesení č. 45/2013/15
Rada obce Dolní Němčí schvaluje Dodatek č. 2 ke Smlouvě  
o zajištění dodávky tepla pro Dům s  chráněnými byty  
v D. Němčí, Školní č.p. 888, jejímž předmětem je pevná cena  
tepla od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2015 ve výši 401,70 Kč/1GJ  
+ DPH.

POZVÁNKA
Obecní úřad zve všechny občany na  

XIII.  zasedání Zastupitelstva obce  
Dolní Němčí, které se bude konat ve čtvrtek 14.3. 

2013 v 18.00 hodin v přísálí kulturního domu.

AKCE BŘEZEN - KVĚTEN 2013

23.3. 2013 Divadlo „Koníčky“, spolek Hrozen  
  KD - 18.00 hodin
20.4. 2013 Robfest – KD, Rockový festival 
  3.5. 2013 Předhodové zpívání - KD,  mužský 
  pěvecký sbor Dolněmčané 
18.5. 2013     Košt vína - KD, ČZS
21.5. 2013 Setkání seniorů - KD, oslava Dne matek
25.5. 2013     Memoriál Karla Bartoše v šachu  - KD

Komplexní pozemkové úpravy
Výsledky z jednání sboru zástupců

 
V  návaznosti na úvodní jednání k  pozemkovým úpravám 

provedeném v minulém roce v sále kulturního domu, kde byli 
vlastníci zemědělských pozemků seznámeni s jejich průběhem,  
se dne 8. 1. 2013 a následně dne 23. 1. 2013 uskutečnilo jednání 
sboru zástupců, které navrhlo podrobnější plán společných 
zařízení.

Základním článkem společných zařízení je nová síť polních 
cest umožňující přístup na pozemky všech vlastníků. U dvou 
hlavních polních cest byl navržen asfaltový povrch. První 
z  nich (z jižní strany obce) začíná na honu Padělky naproti 
farmy AGRO OKLUKY a. s. a vede dále po stávající polní cestě 
podél honu Dílce, Tábořiska, Gálka až na Kaménku a odtud 
podél Babí hory a Průhonu až ke Kráčině za kapličkou.U firmy 
FORMIKA, s. r. o. se napojuje na silnici do Hluku. Druhá  
(ze severní strany obce) vede od firmy BAŤA, a. s. po rozhraní 
honů Pajzarůvka a Dřínek ke katastrální hranici s  Vlčnovem  
a dál potom napravo podél hraničního větrolamu až na 
silnici vedoucí z  Dolního Němčí do Vlčnova. Vedlejší polní 
cesty byly navrženy se zpevněným povrchem a koncové cesty  
se zatravněným povrchem.

Dále byla také doplněna společná zařízení chránící 
zemědělské pozemky proti vodní a větrné erozi  a tím proti 
zhoršování bonity půdy a tedy proti snižování ceny pozemků 
jednotlivých vlastníků (ochranná zatravnění, záchytné příkopy 
dešťových vod, systémy přehrážek, větrolamy).

Dalším navrženým společným zařízením jsou dvě 
vodní plochy (na Padělku a ve Dřínku) a celá síť biocenter  
a biokoridorů umožňující život zvěři a ptactvu, hmyzu, 
motýlům, běžným rostlinám a bylinám v zemědělské krajině. 

Na celou výměru společných zařízení ale obecní pozemky 
nestačí. Pokud byste tedy mohli a chtěli mít na svém pozemku 
některé ze společných zařízení (ochranné zatravnění, větrolam, 
biocentrum apod.) bude to umožněno tak, aby všechna 
navržená společná zařízení chránící všechny zemědělské 
pozemky mohla být projektována a realizována. Na jedno 
ze společných zařízení – vodní plochu ve Dřínku – již jeden 
z našich spoluobčanů svůj pozemek poskytl.

V  průběhu dalších jednání budou vlastníci pozemků 
oficiálně seznámeni s návrhem plánu společných zařízení tak, 
aby se k němu mohli vyjádřit a vznést doplňující připomínky.  

     
Miloš Šťastný
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Češi na Vojvodině
Do rumunského Banátu v  osmdesátých letech minulého 

století z  Československa zajížděli převážně dobrodruzi  
a fotografové. Po pádu diktatury Nicolae Ceausesca a díky 
větší prostupnosti hranic v  následující dekádě, začali do 
jihokarpatských hor cílit i turisté. Zda to bukolickému kraji 
prospělo či uškodilo je otázkou. Česká republika mezitím 
do svého lůna vylákala mladší obyvatele dříve kompaktní 
krajanské enklávy. Přitáhla je vyšším životním standardem  
a lepší dostupností práce. Bohužel i kvůli tomu se už přes dvacet 
let české vesnice v Rumunsku vylidňují a osud tamní krajanské 
komunity je nejistý. Fakt, že v rumunských Karpatech se nachází 
několik vesnic obydlených českými krajany, je tedy poměrně 
známý. Že však i v  sousedním Srbsku lze najít místa, kde 
pospolu žijí stovky potomků českých starousedlíků, ví málokdo. 
Když pohlédneme z karpatských hor tyčících se nad dunajskou 
soutěskou do přilehlé nížiny, naskytne se nám odlišný obraz. 
Místo drsného horského prostředí s  krásnými loukami  
a lesy spatříme úrodný zemědělský kraj. Vojvodina, která  
je nyní součástí Srbské republiky, je autonomním regionem, 
který dříve přináležel k Uhersku. Uzemí sice žírné, ovšem 
zároveň v minulosti decimované. Potýkání se s  tureckými 
vpády Vojvodinu často lidsky i hospodářsky vyčerpávalo. 
Došlo to tak daleko, že rozsáhlé oblasti kraje se vylidnily  
a císařská moc musela řešit zajištění jihovýchodních hranic 
habsburské monarchie. Tak se do Banátu a Vojvodiny 
během 19. století dostaly tisíce přesídlenců z  jiných částí 
podunajské říše. Přicházeli sem nejen zástupci německého 
etnika, ale také Maďaři, Slováci i Češi. O jejich plavbě po 
Dunaji a příchodu do hlubokých karpatských lesů se mezi 
krajany dodnes vypráví. Jsou to příběhy nadějí, zklamání  
i boje s těžkou realitou; příběhy podávající zprávu o císařských 
zárukách, polopravdách i úřednické lhostejnosti. Ti, kteří 
do Karpat přišli za lepším, si museli životní prostor doslova 
vydobýt. Nic jiného jim nezbývalo, protože návrat do původních 
domovů již nebyl možný. Tak vzniklo v jihokarpatských horách 
několik českých vesnic: Bígr, Eibentál, Gerník, Rovensko, Svatá 
Helena, Šumice. Dnes jsou to oblíbené turistické destinace 
alternativněji naladěných cestovatelů. Málokdo se však při cestě 
do Rumunska zastaví v sousedním Srbsku, kde se po marném 
boji s  nástrahami hor usadila menšina českých přesídlenců. 
Zprvu zapovězená možnost postavit si obydlí a obdělávat 
půdu v nížinné lokalitě byla pro ně příliš lákavá. Přes úřední 
překážky se tak desítkám Čechů v polovině 19. století podařilo 
získat povolení k  přesídlení pod úpatí Karpat. Tímto český 

živel mohl obohatit mnohonárodnostní etnikum městečka 
Weiskirch. Dosídlena byla i ves Kruščica a založen ryze český 
Ablian. Z desetitisícového Weiskirchu se po odsunu německých 
usedlíků stala Bela Crkva a Ablian čítající na čtyřicet domů  
se dnes úředně jmenuje Češko Selo. Kruščica si svůj název 
udržela do dnešních dnů. Nyní jsou to ze správního hlediska 
srbské obce, kde ovšem žije více či méně silné české etnikum.

Při průjezdu Vojvodinou vás překvapí, jak řídce je tento 
úrodný kraj zalidněn. I desetiletí státní podpory novousedlíků 
nestačila k jeho populačnímu zahuštění. Kulturní rozdíl mezi 

Vojvodinou a zbytkem srbského státu je dodnes patrný nejen 
v multikulturnosti někdejšího uherského území, ale například 
i v  architektuře. Města jsou nám svým stylem povědomá. 
Dávají najevo, že dříve náležela do společného kulturního 
prostoru. Komu se například líbí Uherské Hradiště, tomu 
se bude líbit i vojvodinské hlavní město Novi Sad či okresní 
Vršac ležící u hranic s Rumunskem. Pravda, na jižní Moravě 
je čistší a upravenější městská periferie, ale pokud jde o centra 
měst, na Vojvodině si jako na Balkáně nepřipadáte. Dřívější 
působení středoevropského, najmě německého živlu, je tu 
dodnes patrné v pozitivním slova smyslu. Svědčí o tom nejen 
poctivě stavěné domy, ale také mnoho katolických kostelů.  
Ty jsou vskutku výstavné. Vysokými kostelnímu věžemi se chlubí 
kdekterá vojvodinská obec. Jeden takový mají i v Belej Crkvi. 
Dříve do něj na mše docházeli banátští Švábové, dnes slouží 
místním Čechům. Je to dominanta přívětivého a urbanisticky 
přehledného městečka. Um zdejších zedníků byl fortelný  
a dodnes se odráží na vzhledu většiny ulic. Domy tu patro 
sice zpravidla nemají, ale svou objemností by strčily do kapsy 
kdekterou tradiční slováckou chaloupku. Je vidět, že lidé 
v tomto úrodném kraji neměli ani za císaře pána nouzi, a tak se 
nebáli do obydlí investovat. Bela Crkva o tom svědčí. Smutně 
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Ze života školy

Okresní kolo přeboru škol v šachu  
čtyřčlenných družstev

Dne 12. prosince 2012 se v Uherském Hradišti uskutečnilo 
okresní kolo šachového turnaje čtyřčlenných družstev. Naši 
školu zde reprezentovali žáci třetích a čtvrtých tříd v kategorii 
první, tedy 1. – 5. ročník.  Za naše družstvo nastoupili jmenovitě 
tito hráči:  Přemysl Bobčík, Adrian Uher, Lukáš Ambros, 
Ondřej Válek.

Po dvou úspěšných výhrách nad ZŠ Staré Město a ZŠ a MŠ 
Osvětimany se štěstí obrátilo a naše družstvo bylo dvakrát 
poraženo a to týmy ze ZŠ a MŠ Boršice a ZŠ UNESCO Uherské 
Hradiště. Naši chlapci si tímto v  konečném pořadí zajistili 
krásné třetí místo na stupni vítězů s  celkovým počtem osmi 
bodů.

Tímto jim děkujeme za úspěšnou reprezentaci naší školy,  
a přejeme mnoho úspěchů do dalších turnajů.

Mgr. Pavlína Bobčíková

zde na návštěvníka zapůsobí jen německý hřbitov, o který není 
dlouhá léta pečováno. Zarostlé náhrobky a pomníky v rozvalu 
jsou němými svědky národnostní čistky, která se na Vojvodině 
odehrála po druhé světové válce. Jugoslávská a československá 
historie má nejednu podobnou kapitolu... Zda v tomto případě 
šlo o odsun či vyhnání německy hovořících starousedlíků, 
nechť posoudí každý sám. Dle mého názoru to byl smutný,  
ale logický výsledek válečného konfliktu.

Pokud se chcete dostat z Belej Crkve nebo-li Bílého Kostela 
k  Dunaji, musíte popojet několik kilometrů na jih. Při cestě 
k širé řece minete belocrkvanská jezera, která jsou oblíbenou 
letní destinací místních obyvatel. Ostatně mnozí sem přijíždí  
až z Bělehradu. Není náhodou, že v tomto kraji režisér Kusturica 
natočil dovádivý film Černá kočka, bílý kocour. Se štábem 
zavítal i do blízké Deliblatské peščare, což je rozsáhlá písčitá 
oblast chráněná jako přírodní rezervace. Jihomoravské váté 
písky u Bzence, které jsou převážně zarosteny borovicovými 
lesy, lze považovat za menšího bratříčka této vojvodinské 
polopouště. Kdo by si při pohledu na písčité kopce řekl,  
že nedaleko odtud je veletok, jenž svou šíří připomíná rozsáhlou 
mořskou zátoku? Dunaj je zde majestátný a krásný. Line  
se podél vojvodinské nížiny a srbských kopců, aby se nakonec 
zařezal do masívu jižních Karpat. Dnes jej krotí Železná vrata 
- ohromné vodní dílo, které vzniklo na základě spolupráce 
Rumunska a Jugoslávie. I proto se tu Dunaj tak vzdouvá a staví 
obdivu návštěvníků širou hladinu, po níž lze přeplout třebas 
na jedné z  loděk zakotvených v místním přístavu. Kyvadlový 
přívoz zde funguje taktéž a pravidelně.

Pokud se nabažíte krásami přírody a opět zatoužíte  
po sociálních kontaktech, lze se vypravit do česko-srbské 
Kruščice. O kulturní dvojakosti obce ležící čtyři kilometry 
od Belej Crkve, svědčí zdejší kostelíky. Jeden pravoslavný, 
druhý katolický. V chrámu Páně, jenž přináleží církvi římské, 
se schází česká menšina. No, menšina. Čechů je zde dobrá 
polovina obyvatel. Patří mezi ně i Hana Barbara, postarší 
paní, která se stará o kostel a podílí se na aktivitách zdejšího 
krajanského spolku. Posezení v jejím příbytku bylo setkáním, 
na něž se nezapomíná. Vskutku staročeská beseda naplněná 
nejen vyprávěním o věcech minulých. Trochu jsme se zastyděli, 
když jsme zjistili, že paní Hana v  České republice navštívila 
vícero zajímavých míst než-li mi samotní. Češi ze srbského 
Banátu se do vlasti předků často a rádi vrací. Nejedná se však 
o reemigraci. Na rozdíl od rumunských krajanů, je nevyhání 
nouze, ale touha po poznání. Je sice pravdou, že i dnes 
Vojvodina trpí následky mezinárodní izolace Srbska, ovšem 
lidem se zde i přes přechodně stížené podmínky nežije zle. 

Vždyť není to tak dávno, kdy Jugoslávie byla pro Čechoslováky 
ekonomickým vzorem a vyhledávanou turistickou destinací 
poměrně přístupnou i v  rámci „tábora“ socialistických zemí. 
Dnes jsou Rumunsko či Bulharsko členy Evropské unie  
a zbytky válkou rozvrácené federace slovanských národů stojí 
teprve před branami tohoto spolku. Jakéže to paradoxy!

Pokud se chcete vrátit proti proudu času, tak doporučuji 
nevynechat nejmenší českou vesnici v  celém Banátu. Češko 
Selo se nachází za kopcem nedaleko obce Crvena Crkva,  
a jak už název napovídá, jedná se o ryze českou vísku. Když 
do ní přijedete po drolící se betonové cestě, přivítá vás řadami 
nízkých domků postavených někdy na začátku minulého 
století. Bohužel řada z nich je dnes neobydlená a ve vsi trvale 
žije jen několik rodin živících se zemědělstvím. Z  některých 
příbytků se staly chalupy, ty méně šťastnější ohlodává zub 
času. Ten se naštěstí nepodepsal na místním kostelíku, o nějž 
je vzorně postaráno. Spolu s obecním sálem a s bývalou školou 
je architektonickou chloubou vesnice. Výkladní skříní se zde 
mělo stát i malé muzeum, které bylo vybudováno díky podpoře 
českého ministerstva zahraničí. Bohužel ne zcela dotažená 
organizace jeho provozu a malicherné spory mezi krajany 
(tradiční to česká bolest!) dnes brání jeho koncepčnějšímu 
využití. Expozice věnovaná historii českého živlu na Vojvodině 
a místní lidové kultuře je však zajímavá a za návštěvu rozhodně 
stojí. Když dostatečně včas oslovíte zdejšího pana starostu, 
jistě vás neodbude. I když má obecních i domácích povinností 
nad hlavu, slušné návštěvníky vítá. My jsme s přáteli z Hnutí 
Brontosaurus poseděli dokonce u starosty v  domácnosti  
a ochutnali jeho lahodnou pálenku. Připili jsme si na zdraví 
Českého Sela i celé krajanské komunity žijící v Republice Srbské. 
Snad se v ní bude dařit i mladé rodině českého učitele, který  
se nedávno do Českého Sela přistěhoval. Jeho pedagogická mise 
je sice časově omezená, ale elán a nápady mu neschází. I díky 
němu se ostatně o každé neděli rozezvučí v místním kostelíku 
varhany a paní kantorová přednese několik veršů z biblických 
žalmů. 

Těší mě, že jsem atmosféru vědomého kulturního 
obrozování odkazující k časům předminulého století mohl zažít  
i na podzim roku dvoutisícího dvanáctého.       

Petr Slinták
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Hory 2013

Lyžařský kurz se uskutečnil tradičně na Horní Bečvě. Byli 
jsme ubytováni na Pekárnách, výcvik probíhal na svahu Rališka 
se sedačkovou lanovkou. Po příjezdu proběhlo rozřazování 
do družstev a bylo zřejmé, že budeme mít na svahu 19 dětí  
s lyžařskými zkušenostmi a 17 dětí, které poprvé stojí na lyžích. 
Výcvik probíhal podle plánu, třetí den, tzv. kritický, jsme 
podnikli výlet na nedaleké Pustevny, kde jsme se seznámili 
se sochami z ledu a sněhu. Navštívili jsme také za poněkud 
obtížnějších podmínek bájnou sochu Radegasta. 

V závěru výcviku jsme uspořádali slalomový závod  
a karneval. Celý týden bděla nad soutěží v pořádku  
na pokojích a nad zdravotním stavem nás všech zdravotnice 
paní Simona Synčáková. Nejlepší ve všech soutěžích získali 
ceny a diplomy. Nakonec jsme lyžařské umění vesměs zvládli 
i díky úsilí instruktorů Mgr. Petra Kuřiny, Mgr. Josefa Bartoše  
a Mgr. Jindřicha Kvasničky, kterým tímto děkuji. HORY
Slalom dívky: 1. Anna Polášková, 2. Adéla Kročová,  
3. Veronika Baroňová
Slalom chlapci: 1. Arnošt Mikulička, 2. David Kadlček,  
3. Michal Bahula

 Mgr. Milan Kvasnička

Polonéza

Tak a máme to za sebou. Po poctivém a pilném trénování 
taneční sestavy a nácviku společenských tanců (waltz, valčík, 
polka), se deváťáci konečně dočkali. Letos tančilo 17 párů, což 
je 34 odvážných tanečníků. Své taneční umění předvedli na 
plese SRPŠ v Dolním Němčí a na Charitním plese ve Slavkově. 
Ono to není jen o tanci, ale je důležité hlídat si rytmus, 
správné držení těla,   taneční kroky a hlavně úsměv na tváři.  
Kdo polonézu viděl, jistě pochopí, kolik úsilí, času, ale také nervů  
je potřeba k vytvoření tak nádherné atmosféry.  

Tímto děkujeme všem tanečníkům a jejich rodičům  
za pochopení a pomoc při nácviku a přípravách na ples. 
Odměnou za jejich úsilí, které vynaložili, jim byl Váš potlesk.

 Synčáková Simona, Tinková Františka

První cesta do školy

Zápis dětí do 1. třídy se na ZŠ a ZUŠ Dolní Němčí konal 
13. února 2013 za hezkého zimního počasí s bohatou nadílkou 
sněhu. Na 37 budoucích prvňáčků čekalo před školou v tento 
den velké překvapení! Žáci 7., 8. a 9. tříd postavili každému 
předškoláčkovi malého sněhuláka, a proto první cesta  
do školy byla nejenom moc pěkná, ale i plná kamarádů, 
kteří přáli úspěšný zápis! Ve třídách se kreslilo, zpívalo, 
přednášelo, děti poznávaly barvy, geometrické tvary nebo 
podle obrázků vytleskávaly slova na slabiky. Všichni budoucí 
prvňáčci byli moc šikovní a v  září se na ně budeme velmi těšit!                                                                                
Jejich rodičům děkujeme za důvěru. ZÁPIS

Mgr. Jana Pacholová
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Ocenění
Skvělého výsledku dosáhla Simona Hlavenková, 

když v  celostátním testování SCIO získala ocenění  
za nejlepší výsledek v  Zlínském kraji v  testování matematiky 
devátých tříd základních škol a víceletých gymnázií. 
Blahopřejeme a děkujeme za vzornou reprezentaci školy.  

Vážení strávníci,
v  rámci zkvalitňování služeb jsme pro vás připravili novinku 
“OBJEDNÁVÁNÍ INTERNETEM“.

Jako první krok je nutné vyzvednout si u vedoucí ŠJ vaše 
uživatelské jméno a přihlašovací heslo. Tato přihláška je ve dvou 
vyhotoveních, jedna zůstane vám, druhá část se podepsaná  
(u žáků rodiči) vrátí zpět do školní jídelny. Teprve po vrácení 
podepsané části bude strávník přihlášen do 24 hodin.

Na internetu se dá objednat nebo odhlásit jídlo na celý 
týden. Jídelníček se vystaví vždy ve čtvrtek po 14.00 hod.  
na další týden.

Objednávky se stahují každý den z  internetu ve 14.00 
hod. Pokud si objednáte po tomto čase jídlo na druhý den, 
objednávka již nebude akceptována. Všechny objednávky 
jsou vytištěny v  době stažení z  internetu, tudíž je možná 
následná kontrola v  případě neshody se strávníkem. Obědy  
si samozřejmě můžete odhlásit do 7.30 hod. na čísle 572 648 746 
i e-mailem na jidelna@zsdolninemci.cz.   

Hana Stojaspalová, ved. ŠJ

Z dění v mateřské škole ...
Nový rok jsme jako tradičně zahájili návštěvou ve Farním 

kostele v Dolním Němčí, kde jsme si společně zazpívali vánoční 
koledy.  Místní farář pan Hofírek děti přivítal a  velmi poutavou 
formou je seznámil s  tradicí Tří Králů. Děti měly možnost  
si prohlédnout ještě vánoční výzdobu kostela a společně „ zanést 
dary – kadidlo, myrhu a zlato do Betléma“.  Jako každoročně 
jsme z  této návštěvy kostela odcházeli naplněni  klidem  
a pokorou. 

Začátkem února jsme v  mateřské škole uspořádali 
„Fašankový karneval“. Ten den přišli do školky princezny, 
berušky, kovbojové, tanečnice, kočičky, vojáci…. Od rána 
probíhal ve třídách rej masek, děti se zdobily, zpívaly, tančily. 
Po svačince jsme se společně za zvuku harmoniky a písně  
„Pod šable, pod šable, aj pod obušky…“ sešli v  tělocvičně 
mateřské školy, kde probíhala hlavní část karnevalu. Děti 
představily kamarádům svoji masku, soutěžily v  chůzi 
s kolochodkou, stavěly komíny, přenášely míčky... Karnevalové 
veselí bylo ukončeno diskotékou, na které jsme si všichni  

s radostí zatančili. Tato akce se vydařila a všem se velmi líbila. 
Děti dostaly za snahu v soutěžení sladký pamlsek a paní 
učitelky… ?  Odměnou pro ně  byla radost, smích  a rozzářené 
dětské oči.

V měsíci únoru jsme se s dětmi, které po letních prázdninách 
nastoupí do 1. třídy základní školy, byli podívat ve škole.  
Děti měly možnost se setkat se svými staršími kamarády, kteří 
jim předvedli, co se ve škole již stihli naučit. Současně měly děti 
mateřské školy možnost se posadit do lavic a tak si na vlastní 
kůži vyzkoušet roli školáka.  Následující den je již čekal zápis  
do 1. třídy, kde si svou roli školáka prožily „ naostro“.

A co nás čeká v následujícím období? V měsíci  březnu   
se společně s tanečním kroužkem vydáme k potoku Okluky, kde  
symbolicky za zpěvu písní „Nesem, nesem Morenu...“ zaženeme 
paní zimu a přivítáme začínající nejkrásnější období  roku – 
jaro.  V  tomto měsíci začneme s nejstaršími dětmi  docházet 
do základní školy, kde budou ve spolupráci s Plaveckou školou  
Uh. Hradiště absolvovat předplavecký výcvik. 

Bc. Blanka Nováková
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Než k nám dítě přijde

Příchodem do mateřské školy prodělávají děti snad největší 
změnu ve svém životě. Ze dne na den se ocitnou v neznámém 
prostředí, obklopeny houfem stejně starých kluků a holčiček, 
které jsou na tom právě tak. Přitom jejich "pracovní doba"  
je delší než jejich rodičů - vždyť ti musejí dojet do zaměstnání 
a zpět. Dítě mění domov za neznámé prostředí mateřské školy, 
pečující maminku a starostlivého tatínka za dvě střídající se paní 
učitelky, které nezná a o jejichž pozornost se navíc musí dělit 
s jinými dětmi. Doma se rodiče do velké míry přizpůsobovali 
jeho potřebám, teď se samo musí přizpůsobit režimu mateřské 
školy.

Chcete-li svému dítěti usnadnit vstup do mateřské školy, 
dodržujte denní režim a přizpůsobujte jej režimu v mateřské 
škole:

Zaměřte se na hygienické a pracovní návyky:
• dítě udržuje osobní čistotu, zvyká si použít toaletní papír  

a spláchnout WC
• samostatně jí lžící (starší děti příborem)
• pije z hrnku nebo skleničky
• učí se umývat, čistit zuby, utřít si ruce a ústa
• samo si svléká a obléká části oděvu (starší zapíná knoflíky)
• používá kapesník
• umí si nazout boty a bačkory (starší zavazuje tkaničky)
• zvykáme děti poznat si věci a uložit je na své místo

Knihovna 

nenabízí jenom velké množství knížek, ale i kolem 30 
druhů časopisů. Představím Vám některé časopisy, o které je 
v knihovně mimořádný zájem:

dTest 
ví, co je dobré. Kvalitu zboží na trhu sleduje 
od roku 1992. Vydává nezávislé testy  
a nepublikuje žádnou reklamu. 
O tom, které výrobky jsou dobré často 
nerozhoduje cena, známá značka a už vůbec 
ne mohutná reklama slibující zázraky.  
S  dTestem víte, co si koupit a čemu se 
obloukem vyhnout. Za 20 let pracovníci 
dTestu otestovali více než 15  000 výrobků  
a mimo jiné odhalili 550 těch, které ohrožují 
zdraví vaše nebo vašich dětí. S dTestem víte, 
co si koupit a čemu se obloukem vyhnout. 
dTest je časopis, ale i webové stránky - 
www.dtest.cz.. Za malý poplatek získáte 
přístup k  neocenitelným informacím. Bez                
obtěžující reklamy a se zárukou objektivity a 
nezávislosti.

Živá historie
Co je to Živá historie? Česká i světová historie 
jako na dlani! Vydejte se s magazínem  
Živá historie na expedici v čase a přeneste se 
do minulosti.
  Témata z aktuálního čísla:
- Nešťastný osud posledního krále
- Konec staleté říše
- Jsou rukopisy naivní padělky?

Každý začátek je těžký, pomozte svému dítěti ten jeho 
"školní" ulehčit. Dobří rodiče vědí, že se ráno mají s dětmi  
v klidu a hezky rozloučit a odpoledne za nimi pospíchat, aby 
sobě i jim vynahradili hodiny odloučení.

Oznámení o zápisu do MŠ

Ředitelka mateřské školy v  Dolním Němčí oznamuje,  
že zápis  k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole na školní 
rok 2013/2014 se uskuteční ve dnech 8. - 10. 4. 2013.

Přihlášky si mohou zákonní zástupci vyzvednout v mateřské 
škole  od 11. 3. 2013  u ředitelky školy.

Zákonní zástupci se s  vyplněnou žádostí, jejíž součástí je 
i lékařská zpráva o způsobilosti dítěte k docházce do mateřské 
školy, s rodným listem dítěte a  průkazem totožnosti zák. 
zástupce  dostaví k zápisu v uvedeném termínu. Před nástupem 
musí být dítě vyšetřeno dětským lékařem a řádně očkováno. 
Chráníme tak Vaše dítě i ostatní děti před nákazou. Před prvním 
nástupem do mateřské školy musí dítě vyšetřit dětský lékař – 
potvrzení s razítkem lékaře je již na přihlášce do mateřské školy, 
na evidenčním listu už být nemusí. Bez potvrzení o zdravotním 
stavu nemůžeme Vaše dítě přijmout.

Budou přijímány děti od 3 let věku dle stanovených kritérií 
pro školní rok 2013/2014. Bližší informace najdete na www.
msdolninemci.cz.

Kadlčková Eva, řed.

- Lucrezia Borgia: Anděl mezi ďábly
- Muhammadova Aiša - a „ty druhé“
- New York 1931

 Extra PC - moderní technologie pro lidi 
Každý měsíc prezentuje moderní digitální 
techniku tak, jak ji dnešní spotřebitel používá. 
Od práce až po zábavu, od fotoaparátu nebo 
kamery, přes navigaci, notebook a PC až po 
sestavu domácího kina, ve kterém nechybí 
projektor, LCD nebo plazmová televize. 
Extra PC je renesancí uživatelského časopisu 
o počítačích a elektronice.
Témata z aktuálního čísla: 
- Souboj systémů pro tablety
- Co a kde stahovat bez omezení?
- Test: Bezdrátové headsety
- Test: Ty nejlepší ultrabooky
- Reportáž: CES 2013

Malovaný kraj 
je nekomerční dvouměsíčník o 32 stranách 
zaměřený na národopis a vlastivědu Slovácka. 
Najdete zde ale rovněž články o zajímavých 
osobnostech, muzeích a pamětních síních, 
lidových muzikách, technických památkách, 
archeologii, výtvarném umění, architektuře, 
přírodě, právě vycházejících knihách 
majících vztah k uvedenému regionu… Na 
jihovýchodní Moravě asi  neexistuje město 
či vesnice, jimž by někdy v periodiku nebyla 
věnována pozornost. Autory jednotlivých 
příspěvků jsou jak odborníci, tak dopisovatelé 
z řad neprofesionálů zajímající se o  tradice 
svého domova. 
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Mezi nejznámější přispěvatele a redaktory Malovaného kraje 
z našeho regionu patří Alena Bartošíková, Petr Slinták a další.

Na ostatní časopisy a knižní novinky Vás zvu do knihovny.
Otevírací doba: Pondělí, Čtvrtek od 9.00 do 18.00 hod. s polední 
přestávkou 11.30 - 12.30, Pátek od 12.30 do 18.00 hod. 

Marie Milošová  - knihovnice

. V rámci Března měsíce knihy 
jsou pro čtenáře knihovny připraveny akce:

• 5. března - beseda pro mateřskou školu  
• 22. března - v areálu ZŠ pro I. stupeň  připravila  knihovna   
    spolu s herci Slováckého divadla Davidem Vacke a jeho kolegy  
   scénické čtení Čapkovy Pošťácké pohádky 
• každý čtvrtek proběhne v knihovně čtení pro děti z jejich 
   oblíbených knih
• soutěž pro nejlepší čtenáře od 1. do 5. třídy - za odměnu 10  
   nejlepších se zúčastní Noci s Andersenem 5.-6.4. 2013
• vyhodnocení nejlepšího čtenáře do 15 let a nad 15 let 

Těší se na Vás knihovnice

. Březen Měsíc knihy je ve znamení čtenářství

5. března 2013 navštívily knihovnu předškoláci z Mateřské 
školy Dolní Němčí spolu se  svými učitelkami, paní Zdeňkou 
Trtkovou a paní Lucií Pochylou. V knihovně se děti seznámily 
s rozdílem mezi knihkupectvím a knihovnou a také jak 
mají zacházet s  knihami, aby je neponičily. Dále zjistily, jak 
jsou v  knihovně dětské knihy označeny - pohádky, příběhy  
o přírodě i zvířátkách, příběhy o lidech, říkadla a básničky.  
Děti se zaujetím poslouchaly krátkou moderní pohádku, kterou 
jsem jim přečetla a také si prolistovaly připravené knihy. Za to, 
že byly tak hodné, dostaly sladkou odměnu a omalovánky. 

Chtěla bych se přimluvit za všechny děti, aby jim rodiče,  
ale i ostatní členové rodiny pravidelně četli před spaním 
pohádky nebo různé příběhy, protože jenom tak u nich rozvíjejí  
fantazii, čímž děti získávají větší sebevědomí a rozhled. 

Co přináší pravidelné čtení dítěti? Doporučuji Vám pro 
inspiraci nahlédnout na internetové stránky: „Celé Česko čte 
dětem“ www.celeceskoctedetem.cz .       

Marie Milošová - knihovnice
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Ohlédnutí 
za kulturním děním

V říjnu 2012 jsme pro děti uspořádali „Lampiónový průvod 
aneb cesta za pokladem“. Poklad na děti čekal na parkovišti 
restaurace Rozkvět.  Zápal dětí do tohoto dobrodružství byl 
natolik velký, že o poklad nás připravily během 10 minut.

18. listopadu byla uspořádána beseda s  důchodci,  
pro které byl připraven bohatý kulturní program dětí 
z mateřské školy, základní a základní umělecké školy. Dále se se 
svým vystoupením představil NK Dolněmčan, Dolněmčánek 
a zpívající Tetičky s Františkem Šmídem.  K tanci a poslechu 
pěkně vyhrávala Dolněmčanská pětka. 

V neděli 27. 1. 2013 se v KD uskutečnil dětský karneval plný 
zábavy, her, soutěží,  tanců a také dárečků.  Dětem se i letos 
věnovali bratři Chabičovští, kteří jsou v zábavě pro děti  jedni 
z nejlepších.  Letos s sebou přivezli i dvě malé tanečnice Kačuli 
a Símu, které si naplno užívaly zábavy stejně jako všechny děti, 
resp. princezny, rytíři, spidermani, kominíčci, včeličky, Bořci 
stavitelé, čarodějnice, orientální tanečnice, kovbojové, piráti 
a mnoho dalších, kterým jejich rodiče obstarali pěkné masky.  
Účast dětí byla velká, což nás těší a motivuje pro další plánování 
akcí. 

O týden později 2. 2. 2013  proběhly v  sále KD Šibřinky.  
Účastí nás potěšilo 100 zajímavých a dobře propracovaných 
masek. Volba Krále plesu nebyla tedy  vůbec  jednoduchá. 
Korunu a žezlo si odnesli Afričani v Dolněmčanském podání 
Filipa Tinky a jeho přítelkyně Jany.  Zlatým hřebem večera 
byla muzikálová show herců Slováckého divadla Tomáše Šulaje  
a Anny Pospíchalové.  Bohatá tombola patří ke každému plesu 
a jinak tomu nebylo ani na Šibřinkách. V  průběhu večera  
se losovalo o tři hlavní ceny:  prasečí hlavu, fůru hnoje nebo 
10 hodin veřejných prací pro obec. Těžko říct, který z výherců 
hlavních cen byl šťastnější.  Hudební produkci zajišťoval  
DJ Pavel Chabičovský, kterého na podiu střídala živá hudba 
Duo Chabičovských. 

Za obě akce patří velký dík celému přípravnému týmu 
kulturní komise, obci a „tombolovým“ sponzorům. 

Už teď se můžete těšit na další zábavu, a to v  podání 
Hroznolhotského ochotnického spolku s  názvem Koníčky,  
v sobotu 23. března 2013 v 18 hodin v sále KD. 

Františka Tinková

. Dětský karneval
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. Šibřinky Co nového v Line dance 
u Lukášovců

V polovině loňského roku došlo k rozdělení Lukášovců na 
dvě části. Lukášovci tančí v úterky od 20 hodin v Dolním Němčí 
v tanečním sále Základní školy a Základní umělecké školy. 
Díky podpoře a vstřícnosti pana ředitele Milana Kvasničky 
můžeme v jejich tančírně využívat celou zrcadlovou stěnu, která  
 je pro nás obrovským přínosem. Právě z tohoto důvodu jsme 
se rozhodli svou činnost přesunout do těchto pro nás trošku 
vzdálenějších prostor. Od září 2011 se zde rozběhl kroužek 
Line dance pro školní dětí – zastřešený místním školním 
klubem. Zůstává  ale stále přístupný a otevřený i dospělé 
veřejnosti z celého okolí. Naším cílem je předávat všechny naše 
taneční dovednosti všem, kteří mají chuť tancovat na moderní 
hudbu, pohybovat se a bavit. Také se chceme nadále  věnovat 
zdokonalování našeho tanečního projevu jak po stránce 
estetické, tak po stránce správného tanečního stylu. A co je pro 
nás hodně důležité, chceme se zúčastňovat nejen workshopů, 
kde nás tohle všechno certifikovaní lektoři učí, ale také chceme 
reprezentovat  na mezinárodních a světových soutěžích.

Právě to se nám letos podařilo. Vzhledem k tomu,  
že počínaje letošním rokem 2012 je Česká republika členem 
WCDF (mezinárodní country taneční federace), vůbec poprvé 
v historii tak mohla být pořadatelem soutěže tohoto formátu. 
Ve dnech 2.-4.11.2012 v Písku v Jižních Čechách tak proběhla 
historicky první mezinárodní kvalifikační soutěž na World 
Championships v Line dance pod názvem Czech Open 2012. 
Zaregistrováno bylo přes 200 soutěžících z 12 zemí. Soutěž 
probíhala po celý víkend a prokládaná byla workshopy pod 
vedením lektorů světového formátu. Učili nás spoustu nových 
krásných tanečků, které se tančí po celém světě na hudbu z 
nejvyšších příček současných hitparád. Předávali nám tak 
dovednosti, které my zase můžeme předávat dál – vám všem, 
kteří máte chuť a zájem. Celý víkend se nám fantasticky 
věnovali např. Roy and Nisrine Verdonk z Holandska, Dzintra 
Rozite z Lotyšska, Liane van Dijk z Holandska, Matthias 
Gottschick z Německa, Kerstin Klawitter z Německa, Cinta 
Larrotcha Španělsko,Tenna Severinsen Německo, Mathias 
Naake Německo, či Daniel Trepat z Holandska. Tito fungovali 
po celý vikend také jako odborná porota. Jsou to všechno 
světoví tanečníci a choreografové, pyšnící se tituly mistů světa 
v nejvyšší možné dosažitelné kategorii – Megastar. Hlavním 
rozhodčím byl Barry Arbeider z Holandska, mentorem soutěže 
Andre Disseldorp a ředitelem celé této prestižní soutěže 
Ota „Tom“ Dvořák, který je zároveň od roku 2012 ředitelem 
National Teacher´s Association pro Českou republiku, 
zástupcem WCDF pro Českou republiku a v neposlední řadě 
držitelem titulu Mistr světa pro rok 2012 ve své kategorii.

A jak jsme uspěli v této prestižní soutěži my? Milan 
Pavelčík si převzl 3. místo v kategorii Newcomer Diamant, 
Lenka Lukášová v kategorii Newcomer Crystal 3. místo  
a v partner dance obsadili skvělé 1. místo. Děvčata soutěžila 
v nižší výkonnostní kategorii Social Teen. Jolana Michalcová 
si přivezla stříbrnou medaili a Karolína Zelinková byla  
na 5.místě. Jen podotknu, že holky tančí teprve rok, takže tyto 
jejich úspěhy jsou o to úžasnější. Moc gratuluju.

A jak jsme se vůbec k Line dance dostali? Tenkrát poprvé – 
tuším v roce 2009 na Píseckém Dupání v Písku nás atmosféra 
a nádhera tanečníků všech věkových ktegorií strhla natolik, 
že jsme se rozhodli se už nevěnovat pouze klasickým country 
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tancům, ale především mnohem náročnějším tanečním 
choreografiím, vytvořeným světovými choreografy na 
populární moderní hudbu, kterou denně slýcháte v rádiích.  A 
i přesto, že hudba jako country nezní, jedná se podle stanov 
WCDF (World Country Dance Federation) o odnož country, 
WCDF zastřešuje i Line Dance, ač to tak na první pohled asi 
nevypadá. 

Přijďte se podívat a posoudit sami. Můžete nás vidět každý 
měsíc ve Vlčnově v disco Magic, kde si pravidelně pořádáme 
naše soukromé „Potančení“. Můžete se samozřejmě přijít 
podívat nebo rovnou zapojit v Dolněmčí, kde funguje kroužek 
Line dance pro úplné začátečníky. Pro tyto tance nepotřebujete 
partnera, nepotřebujete vůbec žádné přechozí taneční 
zkušenosti. Vlastně nepotřebujete vůbec nic, kromě chuti 
tančit a bavit se. A můžete si projít všechny informace o nás na 
www.lukasovci.eu. 

Samozřejmě plánujeme také nějakou zábavu pro Vás všechny. 
Mj. 24.11. 2012 proběhl další ročník opět vydařené akce pod 
názvem „Mikulášský countrybál“.  Dovolím si zde citovat  
ze stránek Přátel Country z Velkých Pavolovic: Na předloňský 
Mikulášský country bál jsme měli ty nejlepší vzpomínky. Byli 
bychom přijeli i loni, ale z provozně-technických důvodů se bál 
nekonal. O to víc jsme se letos do Vlčnova těšili. Návštěvníky 
u vchodu vítala osobně Luciferka - Lenka Lukášová a každého 
návštěvníka uvedla na jeho čestné místo u stolu. Pořadatelé, 
taneční skupina Lukášovci, opět nezklamali, ba naopak přišli 
s dalšími nápady, jak potěšit návštěvníky večera. Ať už to byly 
různé vtipné nápisy na zdech a dveřích, které nás provázely 
už od vchodu, krásně zpracované vstupenky,  jmenovky na 
stolech,  nápojové lístky, ... předvánoční náladu navozující 
vánoční cukroví na stolech. Překvapilo nás i to, jak krásně, 
vkusně a nevtíravě lze uspořádat tombolu, opět vyvedenou 
do nejmenších detailů. Pro tanečníky ze vzdálenějších koutů 
naší vlasti měli přichystaný i nocleh a program na nedělní 
dopoledne - prohlídku vlčnovských búd. Sál se zpočátku 

velmi pomalu plnil, ale nakonec moc volných míst nebylo. 
Na bál se sjeli téměř výhradně samí country tanečníci. Každá 
skupinka si vymezila taneční prostor, na nějaký taneček  
se daly i dvě skupiny dohromady, občas se našla dvojice, která 
se snažila přiučit novému tanci od jiných skupin,... večer plynul 
v příjemné atmosféře. Hrála kapela Western. Písničky byly  
v dobrém tempu, přiměřeně rychlé, tancovalo se nám velmi 
dobře. Během přestávek jsme shlédli několik vystoupení  
a tanečních kreací. Mimo jiné nám Lenka Lukášová s tanečním 
partnerem Milanem předvedli tance, za které přivezli medaile 
ze soutěže. Nakonec došlo i na slibovanou výuku  nového stylu 
tance, který se v ČR zatím vyučuje pouze pod vedením pan 
Dvořáka.

K tomu prostě nemám co dodávat, Přátelé Country řekli vše 
za mě. Není snad jediná negativní reakce, všichni, kteří letos 
přijeli byli opět nadmíru spokojeni a ďábelsky se bavili. Už nyní 
vám mohu prozradit termín dalšího ročníku této skvělé akce. 

Takže si ve svém kalendáři zaškrtněte 30.listopadu 2013 
a velkým připište: Mikulášský countrybál ve Vlčnově. 
Připravujeme opět překvapení a spoustu příjemných 
novinek,abyste se u nás všichni cítili moc příjemně a rádi se 
k nám vraceli. Ale to všechno bude až do příští Mikulášské 
tajemstvím.

Co ale není tajemstvím a za co chci moc poděkovat,  
je podpora a vstřícnost našeho pana starosty Pijáčka, bez jehož 
nadšení a zapálení bychom nic takového podnikat nemohli 
Moc děkujeme.

Lenka Lukášová

Ženský pěvecký sbor
Opět je to čas bilancování činnosti ženského pěveckého 

sboru Tetičky. Při založení sboru žádného nenapadlo, jak bude 
tato bohatá. 

Vaření trnek, opět v naší režii, za účasti hostů při odpoledním 
kulturním programu. 

Rovněž při Dnech vína v  Uherském Hradišti pravidelně 
účinkujeme. 

Při oslavě narozenin našeho pana faráře Petra jsme 
zpestřovaly odpoledne spolu s mužským sborem svým zpěvem. 
Ocenění od otce Petra, ale hlavně od jeho bývalých farníků  
se nám dostalo za to, že jsme přišly v kroji. 

I besedy s  důchodci jsme se zúčastnily a zpestřily svým 
zpěvem. Toto setkání organizuje obecní úřad spolu s kulturní 
a sociální komisí.

Česká televize Ostrava přijela již po několikáté, tentokrát  
na Předvánoční koledování. Působivá atmosféra při stmívání, 
u planoucího ohně a za zpěvu všech sborů, krůžku Dolněmčan 
i Dolněmčánku, se moc líbila i početnému obecenstvu.  
Po pořadu venku pokračoval večer při kyselici, cukroví  
i svařáku ve vytopené jizbě muzea. 

Z podnětu našeho otce Petra u nás vzniká neobvyklá tradice 
„Žehnání vína“. I když se u nás vínu nedaří, přesto se několik 
vinařů najde, kteří se výrobou vína zabývají. Letošní kulturní 
program byl od minulého odlišný. Schola spolu s  mužským 
sborem předvedli překrásné zpěvy, dokonce i náš otec Petr se 
ukázal jako sólista spolu s  Lidkou varhanicí. Dlouho trvající 
potlesk jim byl odměnou. Tetičky dostaly na starost přípravu  
a výzdobu v sále, také přípravu občerstvení. 

Hlavní činnost sboru byla příprava seniorského plesu, letos 
již třetího. I když panovaly obavy z ohrožení konání chřipkou, 
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byla účast uspokojivá. Tetičky pro tento ples připravily 
překvapení. Oblékly si zástěrky, jak se nosívaly v  padesátých 
létech, moc se líbily. 

Také výstava „Z kuchyně našich babiček“ měla veliký úspěch. 
Účastníci plesu si mohli prohlédnout nádobí a různé předměty, 
které už ani neznali. Večer proběhl samozřejmě za účinkování 
Dolněmčanské pětky, mužského sboru a také Tetiček. Byla i 
bohatá tombola. Navíc Fera Šmíd svým humorem rozveseloval 
všechny účastníky plesu. Veliký dík za dary do tomboly a OÚ 
za poskytnutí sálu a kulturního zařízení. 

Ani pochovávání basy by se bez Tetiček neobešlo.  
Coby plačky jsou neodmyslitelnou součástí průvodu. Nechyběla 
ani černá nevěsta, rovněž členka pěveckého sboru. 

Jak je vidět, činnost ženského pěveckého sboru je velice 
rozmanitá. Široká veřejnost v  naší obci už je bere jako 
samozřejmou součást kulturních akcí.

A to je dobře.
Marie Ježková

Chovatelé poštovních 
holubů ZO Dolní Němčí

Po závodní sezóně nás čekaly ještě výstavy. Dne 15. 12. 
2012 se konala oblastní výstava poštovních holubů v Babicích.  
Na této výstavě vystavovala holuby také naše ZO CHPH 
Dolní Němčí v  počtu 15 ks holubů a to Kadlček Jaroslav 7 
holubů, Kadlček Filip 4 holuby a to jednoho holuba v kolekci  
ZO a 3 holuby za mistra mladých chovatelů do 18 let OS CHPH  
Uh. Hradiště a Kadlček Josef 4 holuby. Na této výstavě se umístil 
holub Kadlčka Jaroslava 09-0249-601 v olympijské kategorii „B“ 
na 1. místě a holub Kadlčka Jaroslava 05-0249-700 v kategorii 
výkon za život rovněž na 1. místě. Tito dva holoubci byli 
zařazeni do kolekce oblastního sdružení na Celostátní výstavu 
do Hluku, která se konala 11. - 12. 1. 2013. Rovněž nechybělo 
i špičkové umístění našich členů ZO v  oblastním sdružení  
a také v celostátním, kde v závodní sezóně 2012 přebrali několik 
pohárů Kadlček Jaroslav, Kadlček Josef a Kadlček Filip.
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Dne 11. - 12. 1. 2013 se konala Celostátní výstava poštovních 
holubů v Hluku ve sportovní hale. Na této celostátní výstavě 
vystavoval KADLČEK Jaroslav dva holuby a to holuba 09-0249-
601 v olympijské kategorii „B“, kde se umístil tento holoubek na 
pěkném 3. místě a byl zařazen do olympijské kolekce, která šla 
na Olympiádu  do Nitry na Slovensko. Druhý holub 05-0249-
700 se umístil v kategorii výkon za život na pěkném 10. místě 
s 60 cenami a 21 891 km. Na této celostátní výstavě byla vybrána 
olympijská kolekce 34 holubů a holubic v  10 olympijských 
kategoriích, kteří reprezentovali Českou republiku v  Nitře  
na Slovensku a to 25. – 27. 1. 2013.

Na této Olympiádě se umístil holub KADLČKA Jaroslava 
v  olympijské kategorii „B“, na pěkném 10. místě na světě.  
Na této Olympiádě bylo vystaveno 666 holubů z 21 států světa, 
kde se Česká republika umístila na 7. - 8. místě na světě.

Za ZO CHPH  
Kadlček Jaroslav

OBLASTNÍ VÝSTAVA BABICE

OLYMPIÁDA NITRA 2013

CELOSTÁTNÍ VÝSTAVA V HLUKU 2013

OFICIÁLNÍ PŘEDÁNÍ OCENĚNÍ Z OLYMPIÁDY NITRA 2013

 SPOLEČENSKÝ VEČER PŘI CV HLUK
 Ocenění chovatelů do 18 let

CELOSTÁTNÍ VÝSTAVA V HLUKU 2013



17Dolněmčanský zpravodaj

STŘÍBRNÍ ZAHRÁDKÁŘI
V  sobotu 23. 2. 2013 se uskutečnila pravidelná  Výroční 

schůze ZO ČZS Dolní Němčí. Zde si vždy zhodnotíme uplynulý 
rok a stanovíme plány a úkoly na rok následující. Jsou přizváni 
hosté z  Obecního úřadu a z  Okresního svazu zahrádkářů 
Uherské Hradiště. Právě pan Ing. Hradský z  OSZ nás velmi 
překvapil, když jsme z  jeho rukou přijali celorepublikové 
ocenění, a to ,,STŘÍBRNOU MEDAILI ZA ZÁSLUHY  
O ČESKÝ ZAHRÁDKÁŘSKÝ SVAZ“.

Naše organizace je jedna z nejmenších, máme jen něco málo 
přes 40 členů, ale naše činnost je tak bohatá, že jsme zastínili  
i ty velké spolky.

ČZS má 170 tisíc členů v  2700 základních organizacích  
a 17 specializovaných. Průměrná organizace má 150 členů. ČZS 
hájí zájmy svých členů, vytváří podmínky pro zahrádkaření 
a smysluplné využití volného času. Svým členům zajišťuje 
odborné poradny, právní pomoc, podílí se na jejich vzdělávání 
včetně dětí, vydává publikace, pořádá přednášky, školení, 
instruktáže, výstavy, zájezdy, dětské soutěže a mnohé další.

Naše ocenění je nám velkým poděkování, ale zároveň 
výzvou, jak se říká: ,,neusnout na vavřínech!“

       
         Za ČZS Dolní Němčí      
             Alena Angelin Světinská

. VZPOMÍNKA

V měsíci říjnu naše řady navždy opustil náš věrný  
a dlouholetý člen pan Štěpán Krhovský. Byl u toho, když  
se v roce 1968 zakládala Základní organizace zahrádkářského 
svazu v Dolním Němčí. Nechyběl ani u všech důležitých akcí 
počínaje stavění areálu Na Mlýně, areálu Hájek, výsadba 
zeleně v  obci, atd. Do poslední chvíle se účastnil každého 
společenského či pracovního dění v naší organizaci. Ve svých 
osmdesáti letech se dokonce účastnil dvoudenního zájezdu 
do matičky Prahy, kde se jednalo o náročný pohybový výkon. 
Svým elánem a veselou myslí nás vždy nadchl a povzbudil.

Proto zůstane navždy v našich milých vzpomínkách.

Ceník a podmínky pro zveřejnění inzerce  
v obecním zpravodaji od 1.1. 2013

celá stránka    (180 x 265mm) 1 500,- Kč
1/2 stránky    (180 x 265mm)    750,- Kč
1/4 stránky    (180 x 265mm)    380,- Kč
řádková inzerce (180 x 20 mm)    200,- Kč
Ceny jsou včetně DPH.

Uzávěrka příštího čísla Zpravodaje 
bude 24. května 2013.
Za grafické zpracování a obsah si odpovídá inzerent. 

Inzerci předávejte v požadovaném rozměru ve formátech 
pdf, eps, jpg, tiff v tiskovém rozlišení 300 dpi (úrovně 
šedé nebo CMYK). Obrázky v příspěvcích nevkládejte 
do textu, uložte je jako samostatnou přílohu. Po dohodě 
lze grafickou předlohu inzerátu zpracovat u vydavatele  
LK print (cena grafiky není součástí ceny inzerce).

 OLYMPIÁDA NITRA 2013



18 Dolněmčanský zpravodaj

Myslivecké  sdružení  Lanka
Myslivecké  sdružení, jako každý rok,tak i v roce 2013, bude 

vyvíjet velké úsilí o zajištění řádného chodu honitby a udržování 
svého mysliveckého areálu. Když se ještě vrátíme zpětně  
za letošní zimou, tak ta nám moc velké problémy nenadělala, 
i když v měsíci únoru nás se sněhem trochu potrápila. Na tyto 
situace musíme být vždy připraveni a žádná zima nás nemůže  
zaskočit. O výsledcích honů bylo už napsáno v  minulém 
zpravodaji, takže je vidět, že v  honitbě hospodaříme celkem  
na dobré úrovni hlavně se zajícem polním. S bažantem obecným 
jsme na tom dost špatně, kde nedosahujeme ani normovaných 
stavů, i když se v  poslední době dost intenzivně věnujeme 
umělému zazvěřování. Letos poprvé zkoušíme bažanta nechat 
zakomorovaného a v jarních měsících, před snůškou, vypustíme 
do volné přírody a uvidíme, kolik nám z  uvedených slepic 
zasedne a vyvede kuřátka. Velký problém zde máme ale se zvěří 
škodnou, jak pernatou, tak i srstnatou, která nám dost drobnou 
zvěř likviduje. Za loňskou sezonu máme  ulovených rekordních 
19 lišek. Zde působí ještě mnoho dalších faktorů (zemědělská 
technika, neukáznění občané se svými čtyřnohými kamarády, 
apod.). U srnčí zvěře si udržujeme stále svůj standard, i když 
by se mohlo zdát, že srnčího máme nadbytek. Jenže srnčí se 
přes zimu stahuje na zimní stanoviště z  dalekého okolí a to 
hlavně proto, že tu má dobrou úživnost. Jsme jedna z  mála 
honiteb, kde ještě uvidíte koroptev polní. Na úseku kynologie 
jsme na tom velmi dobře a máme dostatečný počet lovecky 
upotřebitelných psů, jak velkých i malých plemen. Pro letošní 
rok to bude pro nás všechny zatěžkávací zkouška, protože 
naše Myslivecké sdružení, i za spoluúčasti obce, bude centrem 
vrcholné celorepublikové soutěže Memoriálu Richarda 

Knolla. Tato soutěž se na okrese Uherské Hradiště koná vůbec 
poprvé. Centrum celé soutěže, 10. – 12. 5. 2013 kvalifikace,  
tak samotný memoriál 30. ,31. 8. – 1. 9. 2013 bude naše obec, i když  
do celého dění budou zapojena i jiná myslivecká sdružení  
a to Slavkov, Hluk, Horní Němčí, Popovice. V těchto termínech 
můžete v naší obci sledovat větší pohyb kynologické veřejnosti. 
Kdo bude mít zájem se na tuto soutěž podívat, má možnost 
vidět špičkové práce psů. V samotném areálu naší chaty bude 
vždy připraveno občerstvení. Více se tu už rozepisovat  nebudu, 
protože všechny naše členy čeká dost náročná práce v letošním 
roce.

MYSLIVOSTI  A  LOVECKÉ  KYNOLOGII  ZDAR!!!
  Za  výbor MS Lanka - Tinka Josef

Sbor dobrovolných hasičů
Letos je to již 105 let od založení Sboru dobrovolných 

hasičů Dolní Němčí a 13 let družební spolupráce s nedalekou 
slovenskou obcí Bošáce. V měsíci lednu a únoru jsme se tam 
zúčastnili výroční schůze a fašankové zábavy. V letošním roce 
jsme přijali 8 nových členů a tím se členská základna rozšířila 
na 46 aktivních členů. Naši noví členové jsou samí mladí 
perspektivní kluci s nadšením do požárního sportu. V jarních 
měsících se družstvo přihlásí do soutěže Velké ceny okresu 
Uherské Hradiště v  požárním útoku. Dále se zúčastníme 
okrskových postupových závodů v  požárním sportu, které  
se uskuteční 11. května na Březové. Věříme, že se výsledné 
časy budou neustále zlepšovat, jako tomu bylo v loňském roce. 
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Tímto chceme poděkovat společnosti 
Kasko, která zakoupila našemu novému 
soutěžnímu týmu závodní oblečení. 

V  měsíci květnu se zúčastníme 
mše svaté na Hostýnku a mše svaté  
za našeho patrona sv. Floriána v chrámě 
sv. Filipa a Jakuba v  Dolním Němčí. 
Letos se uskuteční projekt na opravu 
střechy hasičské zbrojnice, která by měla 
proběhnout v roce 2014, tímto děkujeme 
obci za jeho uskutečnění. 

Dále chystáme sběr železa na sobotu 
23. března. Tímhle bychom chtěli 
požádat občany, kteří mají doma nějaký 
železný šrot, aby jej dali v  sobotu ráno 
před své domovy. Sbor bude od 9 hodin 
objíždět obec a šrot sbírat. Předem 
děkujeme za Vaši podporu hasičskému 
sboru. 

 Emil Hajdůch

Taková byla letošní 
zima
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. PRONÁJEM GARÁŽE
Hledám dlouhodobý pronájem garáže v okolí školy, platba 
na 1 rok předem. Informace na telefonu:  605 919 748.

KONTAKT - VÍCE NA:
petrahajduchova.com / robinzavodny.com

DALŠÍ SLUŽBY:
• portrétní fotografie
• reklamní a produktová fotografie
• dokumentace různých společenských událostí

UKÁZKY:
foto: Petra Hajdůchová
www.petrahajduchova.com

video: Robin Závodný
www.robinzavodny.com

SVATEBNÍ
FOTO  VIDEO

Rob Fest
Blíží se jaro, blíží se Rob fest… na našem 

moravském Slovácku se začíná zabydlovat 
atraktivní rockový festival, který táhne skalní 
i méně kamenné příznivce k nám do malebné 
vesničky Dolního Němčí, aby si připomněli 
toho, jemuž je tento fest věnován, a shlédli 
a poslechli top kapely, které patří ve svém 
oboru ke špičce v naší vlasti. 

Na každém ročníku byli a v budoucnu také budou 
opravdové perly z  rockového náhrdelníku, který  
si fanoušci  žíznící po kvalitní rockové muzice s chutí 
nasadí…

Nejinak tomu bude i na letošním ročníku, který 
se bude konat  20.4. 2013 v 18.30 hodin a vystoupí 
na něm formace: Dark Gamballe, Plexis, Free Fall, 
Incalm a již tradiční účastník festu – Chaos in Head.

Minulé ročníky se setkaly s  nadšeným ohlasem 
diváků a my doufáme, že ve  stejném duchu tomu 
bude i letos, proto zveme všechny fanoušky,  
aby přišli a spolu s námi se dobře pobavili.

Více informací o festivalu získáte na: 
www.robfest.cz
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Jíst zdravì...

    Spìch, shon, stres, nedostatek èasu... Špatná kombinace faktorù, se 
kterými se v souèasnosti setkáváme dennì. Ovlivòují negativnì naše 
zdraví a je tøeba se s nimi vyrovnat a vyvážit je nìèím pozitivním, tøeba 
chutným a zdravým jídlem, které Vám pomùže mimo jiné i bojovat s 
nadváhou. 
    Že nemáte èas a možnost si takové jídlo pravidelnì pøipravovat? 
Touto myšlenkou se zabývala pøi svém vzniku firma Harmony servis. 
Jak to udìlat, aby se v tomto uspìchaném svìtì èlovìk dokázal 
stravovat chutnì, pravidelnì, nemìl s tím žádnou práci a pøitom aby 
jídlo bylo zdravé, vyvážené a  kaloricky a nutriènì hlídané? Harmony 
servis na to pøišel a dnes pøipravuje svým spokojeným klientùm dennì 
èerstvé menu èítající snídani, obìd, veèeøi a dvì svaèinky na každý 
všední den s dovozem v ranních hodinách až domù nebo do práce v 
oblastech Bøeclavska, Hodonínska, Uhersko-Hradiš�ska, Zlínska a 
pøilehlých mìstech a obcích.     
    Díky programùm Life, které má Harmony servis pro své zákazníky 
pøipravené je tato strava vhodná jak pro ženy, tak i pro muže. Každý si 
zde pøijde na své. Ti, kteøí chtìjí jen zdravì a pravidelnì jíst, ale hlavnì 
ti, kteøí chtìjí nìjaké to kilo shodit a pøitom se netýrat hladovými nebo 
nevyváženými dietami. Strava je pøipravována v konvektomatech, èímž 
se odbourají pøebyteèné tuky a je pøesnì odvážená tak, aby kalorie, 
resp. kilojoule pøesnì odpovídaly vybranému programu. Zákazníci tak 
mají jistotu, že jejich tìlo dostane vždy pøesnì to, co potøebuje, aby 
mohlo dobøe fungovat a pøitom nedostane navíc nic, co by mu mohlo 
pøinášet zdravotní problémy spojené pøedevším s nadváhou.
    Strava Harmony servisu je cenovì velmi výhodná a dostupná a mùže 
si ji dovolit témìø každý.
  Klienti Harmony servisu dostávají dennì rozmanité jídla 
nejrùznìjších druhù a chutí pøipravené vždy tak, aby se jejich 
spokojenost mohla i nadále šíøit mezi lidi. Další informace o 
programech Life spoleènosti Harmony servis najdete na 
www.harmonyservis.cz nebo Vám je rádi pøedají na informaèni lince 
775 990 476.  Nebojte se zeptat, je to krok správným smìrem.

RiR
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Fašank

Pochovávání basy

Otvírání betléma

Vánoční koncert - Dvořák

Dětský karneval

Šibřinky

Předvánoční koledování

Šibřinky


