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Vážení spoluobčané,
prázdninové měsíce jsou už minulostí a věřím, že všichni 

plni sil vstupujeme do poslední čtvrtiny roku. Letní měsíce 
bývají vždy obdobím intenzivní činnosti na plnění našich 
záměrů, proto bych Vás chtěl informovat o postupu v jejich 
naplňování.

Protože se nám podařilo překonat všechna úskalí přípravy 
stavby, mohli jsme spolu se Slavkovem v  červenci zahájit 
stavbu společné cyklostezky. Práce i díky příznivému počasí 
probíhají bez komplikací, proto se dodavatel snaží dokončit 
práce dříve než bylo sjednáno ve smlouvě. 

Na výstavbu nám přispěl Státní fond dopravní 
infrastruktury částkou 5.053.000,- Kč, což činí přibližně 65% 
celkových uznatelných nákladů. Zbývající částku hradíme 
společně se Slavkovem. 

Podařilo se nám podle plánu dokončit chodník Na Výsluní  
i rekonstrukci bytů v domě č.p. 589.

Už několik týdnů pracujeme také na opravách výtluků na 
místních komunikacích.

Uspěli jsme i se žádostí na projekt Doplnění biokoridoru 
podél Okluky z  Operačního programu Životní prostředí, 
který řeší doplnění a obnovu zeleně podél cyklostezky do 
Hluku.

Blížíme se konečně k  získání potřebných povolení na 
opravu a plynofikaci garáží OÚ a úpravu vytápění pivnice na 
Muzeu. Tyto dvě akce chceme ještě letos zrealizovat.

V  těchto dnech jsme obdrželi oznámení z  ROP Střední 
Morava, že náš společný projekt cyklostezky do Nivnice a 
prodloužení ve Slavkově byl schválen k podpoře z dotací EU. 
Čeká nás ale ještě hodně práce a jednání, abychom i tento 
projekt dotáhli do úspěšného konce.

„Pane starosto, ta Vaše obec je tak pěkná a upravená, 
jak to děláte?“ Tuto větu slýchávám často od návštěvníků 
obce při různých setkáních a také od ubytovaných v našem 
penzionu. Vždy odpovídám jednoduše: „Staráme se všichni, 
aby se nám tu dobře žilo.“ Děkuji proto Vám všem, kteří se 
staráte o pěkný vzhled nejen svých domů, ale i jejich okolí a 
udržujete zde pořádek a čistotu. Dáváte tím najevo, že Vám 
není lhostejné, v jakém prostředí žijete.

V  uplynulém období proběhlo v  obci opět několik 
kulturních, společenských  i  sportovních událostí, o kterých 
se dočtete uvnitř Zpravodaje. Děkuji touto cestou všem 
organizátorům za jejich nasazení a ochotu podílet se na 
přípravě těchto akcí a přeji  Vám všem krásný podzimní čas.

Ing. František Hajdůch, starosta obce

Cyklostezka
Dolní Němčí - Slavkov

Nový chodník Na Výsluní
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Z jednání Rady obce
Anonymizace provedena v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb.

Usnesení
z 32.schůze Rady obce Dolní Němčí, konané  

dne 14. června 2012 v kanceláři obecního úřadu.

Usnesení č. 32/2012/01
Rada obce Dolní Němčí schvaluje zařazení žádosti paní V. B., 
bytem Slavkov do seznamu žadatelů o pronájem obecního bytu.

Usnesení č. 32/2012/02
Rada obce Dolní Němčí schvaluje zařazení žádosti paní M. B., 
Dolní Němčí, o pronájem obecního bytu do seznamu žadatelů.

Usnesení č. 32/2012/03
Rada obce Dolní Němčí schvaluje pronájem kulturního domu 
společnosti KASKO spol. s r.o., Slavkov 82, 687 64 Horní Němčí 
na sobotu 27.10.2012.

Usnesení č. 32/2012/04
Rada obce Dolní Němčí schvaluje vyvěšení záměru na prodej 
části obecního pozemku parcelní číslo 1284/4 v katastrálním 
území Dolní Němčí, před rodinným domem č.p. 299  
v   ul. Polní, který je zastavěn.

Usnesení č. 32/2012/05
Rada obce Dolní Němčí schvaluje prodloužení nájmu bytu  
č. 13 v půdní vestavbě ZŠ a ZUŠ v Dolním Němčí, Školní č.p. 
606, Dolní Němčí, p. K. B. na dobu od 1. června 2012 do 31. 
května 2014. Před podpisem Dodatku k  nájemní smlouvě 
uhradí žadatelka kauci ve výši nájmu za 3 měsíce, včetně záloh 
na energie.

Usnesení č. 32/2012/07
Rada obce Dolní Němčí schvaluje zařazení žádosti paní  
K. B., Dolní Němčí, o pronájem obecního bytu větší velikosti,  
do seznamu žadatelů.

Usnesení č. 32/2012/09
Rada obce Dolní Němčí schvaluje pana Jaroslava Hanáka 
zástupcem obce Dolní Němčí v  Radě charity při Oblastní 
charitě Uherský Brod.

Usnesení č. 32/2012/10   
Rada obce Dolní Němčí schvaluje ukončení nájmu bytu č. 2 
v  bytovém domě č.p. 589 v  Dolním Němčí, ul. Vinohradská, 
s p. M. U. dohodou ke dni 30. června 2012. 

Usnesení č. 32/2012/11
Rada obce Dolní Němčí schvaluje finanční příspěvek obci 
Starý Hrozenkov, Starý Hrozenkov č.p. 3, ve výši 2.000,- Kč 
na pořádání „52. Kopaničářských  slavností“ 13.– 15.července 
2012.

Usnesení č. 32/2012/12
Rada obce Dolní Němčí schvaluje Smlouvu o právu provést 
stavbu „Rozšíření parkovací plochy při silnici II. tř. č. 498 
v ulici Hlucká v Dolním Němčí“ s manželi M. a D. S. DN.

Usnesení č. 32/2012/13
Rada obce Dolní Němčí povoluje společnosti Auto Games a.s., 

V  potočkách 1020/6, Praha – Modřany, provoz VHP Joker 
Classic, výr. číslo AJC31118308 a Video Games, výr. číslo 
AVG31118333 v provozovně restaurace Na Mlýně, na období 
od 1. 7.  do 31. 12. 2012.

Usnesení č. 32/2012/14
Rada obce Dolní Němčí schvaluje ukončení nájmu bytu č. 14 
v půdní vestavbě ZŠ a ZUŠ v Dolním Němčí s p. R. K. dohodou 
ke dni 30. června 2012. 

Usnesení č. 32/2012/15
Rada obce Dolní Němčí povoluje společnosti JOKER GAMES 
a.s., Tř. Masarykova 128,  Veselí nad Moravou, provoz VHP 
MEGA LINES výr. číslo SY169223 v provozovně Devil Music 
Bar, Hlucká č.p. 108, Dolní Němčí, na období od 1. 7. do   
31. 12 2012.

Usnesení č. 32/2012/16
Rada obce Dolní Němčí povoluje společnosti STARDUST 
on-line a.s., Davídkova 38,  Praha 8, provoz VHP Feeling 
hot 750, výr. číslo 470913 a Hot Joker 750, výr. číslo 542770 
v  provozovně Tipsport Bar, Nivnická č.p. 79, Dolní Němčí  
na období od 1. 7. 2012 do 31. 12. 2012.

Usnesení č. 32/2012/17
Rada obce Dolní Němčí schvaluje cenovou nabídku ve výši 
77.018,- Kč bez DPH od Ing.  Niesnera Josefa – TORONI  
na regeneraci travnaté plochy TJ Dolní Němčí.

Usnesení č. 32/2012/18
Rada obce Dolní Němčí schvaluje Mgr. Milana Kvasničku do 
funkce ředitele Základní školy a Základní umělecké školy, 
Dolní Němčí, okres Uherské Hradiště, na období od 1. srpna 
2012 do 31. července 2018.

Usnesení č. 32/2012/21
Rada obce Dolní Němčí schvaluje nájem bytu č. 14 v  půdní 
vestavbě ZŠ a ZUŠ Dolní Němčí, p. R. H., Uherský Brod,  
na období od 1. 7. 2012 do 30. 6. 2014, za cenu 45,- Kč/m2. 
Před podpisem nájemní smlouvy je nájemce povinen uhradit 
kauci nájemného za 3 měsíce, včetně záloh na energie.

Usnesení č. 32/2012/22
Rada obce Dolní Němčí schvaluje výsledné pořadí výběrového 
řízení na akci „Cyklistická stezka Slavkov – Dolní Němčí – 
Nivnice“:
•	 EUROVIA CS, a.s., odštěpný závod oblast Morava, závod 

Zlín, se sídlem Louky 330, 763 02 Zlín, s cenovou nabídkou 
6.794.006,- Kč bez DPH.

•	 STRABAG, a.s., Na bělidle 198/21,150 00 Praha, o.z. 
Brno oblast Východ, Příluky 386, 760 01 Zlín, s cenovou 
nabídkou 7,174.060,- Kč bez DPH.

•	 PRUFIA, spol. s r.o., Nám. Míru 286, Nivnice s cenovou 
nabídkou 7,479.837,- Kč bez DPH.

Usnesení č. 32/2012/23
Rada obce Dolní Němčí schvaluje výsledné pořadí výběrového 
řízení na akci „Rekonstrukce bytových jader domu č.p. 589“ : 
1. STAVBY VANTO, s.r.o., se sídlem Obchodní 1676, 686 04 

Kunovice, s cenovou nabídkou ve výši 351.019,- Kč bez DPH.
2. HOKR STAVBY, s.r.o.. Karla IV. 31, Předbranská 415, 688 

01 Uherský Brod s cenovou nabídkou ve výši 377.312,- Kč 
bez DPH.



3Dolněmčanský zpravodaj

3. ZESS, a.s. Osvobození ev.č. 89, 687 09  Boršice s  cenovou 
nabídkou ve výši 441.530,- Kč bez DPH.

Usnesení
z 33. schůze Rady obce Dolní Němčí, konané  

dne 12. července 2012 v kanceláři obecního úřadu.

Usnesení č. 33/2012/01
Rada obce Dolní Němčí doporučuje Zastupitelstvu obce Dolní 
Němčí schválit prodej části obecního pozemku parcelní číslo 
1258/129 v katastrálním území Dolní Němčí, který se nachází 
před rodinným domem č.p. 791 v Dolním Němčí, ul. Na Výsluní 
I, manželům E. a R. H., DN za cenu 110,- Kč/m2. Kupující dále 
na vlastní náklady zajistí vypracování geometrického plánu pro 
rozdělení pozemku parcelní číslo 1258/129 v k. ú. Dolní Němčí 
a uhradí náklady za vypracování kupní smlouvy advokátní 
kanceláří a poplatek za vklad do katastru nemovitostí.

Usnesení č. 33/2012/02
Rada obce Dolní Němčí schvaluje p. K. R., Dolní Němčí, 
prodloužení nájmu bytu č. 7 v půdní vestavbě 15 b.j. ZŠ a ZUŠ 
v Dolním Němčí, na dobu od 1. 9. 2012 do 31. 8. 2014. Před 
podpisem dodatku nájemní smlouvy složí jmenovaná kauci ve 
výši tříměsíčního nájmu za byt a záloh na vodu a energie.

Usnesení č. 33/2012/03
Rada obce Dolní Němčí rozhodla nevyhovět žádosti Sdružení 
linka bezpečí, Ústavní 95, 181 02 Praha 8, o poskytnutí 
finančního příspěvku na činnost linky bezpečí.

Usnesení č. 33/2012/04
Rada obce Dolní Němčí schvaluje nájem kulturního domu Sboru 
dobrovolných hasičů Dolní Němčí k  pořádání Adventního 
charitativního večera hasičů Dolní Němčí s  Mikulášskou 
zábavou, který se bude konat v sobotu 1. prosince 2012.

Usnesení č. 33/2012/05
Rada obce Dolní Němčí schvaluje zařazení žádosti pana T. Z., 
Dolní Němčí, o pronájem obecního bytu do seznamu žadatelů.

Usnesení č. 33/2012/06
Rada obce Dolní Němčí schvaluje ukončení nájemní smlouvy 
s p. M. L., DN, na pronájem bytu č. 15 v půdní vestavbě 15 b.j.  
ZŠ a ZUŠ v Dolním Němčí, dohodou ke dni 31. 7. 2012.

Usnesení č. 33/2012/07
Rada obce Dolní Němčí rozhodla nevyhovět žádosti paní B. M., 
Dolní Němčí, o výměnu nájemního bytu v domě s chráněnými 
byty.

Usnesení č. 33/2012/08
Rada obce Dolní Němčí schvaluje prodloužení nájemní 
smlouvy panu V. P, DN, na pronájem obecního bytu č. 3 
v půdní vestavbě 15 b.j. ZŠ a ZUŠ v Dolním Němčí, Školní č.p. 
606, na dobu od 1. září 2012 do 31. srpna 2014. Před podpisem 
Dodatku k  nájemní smlouvě složí jmenovaný kauci ve výši 
tříměsíčního nájmu za byt a záloh na vodu a energie.

Usnesení č. 33/2012/09
Rada obce Dolní Němčí schvaluje ukončení nájemní smlouvy 
s  paní J. L., Dolní Němčí, na pronájem bytu č. 303 v  domě 
s chráněnými byty dohodou k 31. červenci 2012.

Usnesení č. 33/2012/10
Rada obce Dolní Němčí souhlasí s  vydáním povolení 
k  provozování loterie a jiné podobné hry v  provozovně 
„Hospůdky U Cmolů“ Nivnická č.p. 177, Dolní Němčí.

Usnesení č. 33/2012/11
Rada obce Dolní Němčí schvaluje cenovou nabídku společnosti 
INTOS plus s.r.o., Leoše Janáčka 217, 686 01 Uherské Hradiště, 
ve výši 16.000,- Kč bez DPH, za vypracování zastavovací studie 
v lokalitě „Stará hora“.

Usnesení č. 33/2012/12
Rada obce Dolní Němčí schvaluje Dodatek č. 1/2012  
ke smlouvě o svozu a uložení komunálního a ostatního  
odpadu na skládku.

Usnesení č. 33/2012/14
Rada obce Dolní Němčí schvaluje úhradu neinvestičních 
nákladů  městu Kunovice, nám. Svobody 361, 686 04 Kunovice, 
ve výši 2.000,- Kč za jednoho žáka z naší obce, který dojížděl 
v období od července do prosince 2011 k plnění povinné školní 
docházky do ZŠ Kunovice, U Pálenice 1620, Kunovice.

Usnesení č. 33/2012/15
Rada obce Dolní Němčí doporučuje Zastupitelstvu obce Dolní 
Němčí schválit Dodatek č. 01/2012 ke Směrnici č. 01/2012  
ve věci zadávání veřejných zakázek malého rozsahu dle 
zákona o veřejných zakázkách, která by se týkala nákupů do  
100.000,- Kč.

Usnesení č. 33/2012/16
Rada obce Dolní Němčí schvaluje vítězem výběrového řízení 
na akci „Oprava místních komunikací v  Dolním Němčí“ 
společnost H&B cz s.r.o., Větrná 1391, 686 05 Uherské Hradiště, 
s cenovou nabídkou 530,- Kč/m2.

Usnesení č. 33/2012/17
Rada obce Dolní Němčí potvrzuje, že paní Eva Kadlčková je 
v souladu s § 166 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, 
základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání 
(školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, od 1. srpna 
2012 ředitelkou Mateřské školy, Dolní Němčí, okres Uherské 
Hradiště, IČO: 750 22 109, v  pracovním poměru na dobu 
určitou 6 let.

Usnesení č. 33/2012/18
Rada obce Dolní Němčí schvaluje Písemnou výzvu k podání 
nabídky na veřejnou zakázku „ČOV Dolní Němčí – doplnění 
mikrosíta“a Zadávací dokumentaci na veřejnou zakázku 
malého rozsahu. K podání písemných nabídek budou osloveny 
následující dodavatelské společnosti:
•	 VHS – plus Vodohospodářské stavby, s.r.o., Masarykova 

1197, 698 14 Veselí nad Moravou
•	 KUNST, spol. s r.o., Palackého 1906, 753 01 Hranice
•	 VHZ-DIS, spol. s r.o., Mírová 25, 618 00 Brno

Usnesení č. 33/2012/19
Rada obce Dolní Němčí schvaluje pronájem bytu č. 2 v bytovém 
domě č.p. 589 v  ul. Vinohradská, paní M. B., Dolní Němčí, 
na dobu od 1. září 2012 do 31. srpna 2014. Před podpisem 
nájemní smlouvy složí jmenované kauci ve výši tříměsíčního 
nájemného za byt a záloh na vodu a energie.
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Usnesení č. 33/2012/20
Rada obce Dolní Němčí schvaluje Smlouvu o dílo s dodavatelem 
stavby „Cyklistická stezka Slavkov – Dolní Němčí – Nivnice“ 
společností  EUROVIA CS, a.s., odštěpný závod oblast Morava, 
závod Zlín, Louky 330, 763 02 Zlín.

Usnesení č. 33/2012/21
Rada obce Dolní Němčí schvaluje Smlouvu o dílo 
s dodavatelem stavby „Výstavba chodníku Na Výsluní v Dolním 
Němčí“, společností KARTUSEK – EKOSTAV s.r.o., se sídlem 
Velehradská 1905, 686 03 Staré Město.

Usnesení č. 33/2012/22
Rada obce Dolní Němčí schvaluje Smlouvu o dílo 
s dodavatelem stavby „Rekonstrukce bytových jader domu č.p. 
589“, společností STAVBY VANTO, s.r.o., se sídlem Obchodní 
1676, 686 04 Kunovice.

Usnesení č. 33/2012/23
Rada obce Dolní Němčí schvaluje pronájem bytu č. 106 v domě 
s chráněnými byty, Školní č.p. 888, Dolní Němčí, p. M. K., DN, 
s platností od 13. července 2012 na dobu neurčitou. 

Usnesení č. 33/2012/24
Rada obce Dolní Němčí schvaluje Smlouvu o dílo č. 07/12 
s  Ing. Ladislav Alster – Projektová kancelář A – S, Družby 
1381, 769 01 Holešov, na vypracování projektové dokumentace 
na stavbu „Cyklostezka Dolní Němčí – Nivnice na k.ú. Dolní 
Němčí a k.ú. Vlčnov“.

Usnesení č. 33/2012/24
Rada obce Dolní Němčí schvaluje výpůjčku budovy Muzea Na 
Mlýně Občanskému sdružení národopisný krúžek Dolněmčan 
k uspořádání akce „Pečení chleba“ v sobotu 21. 7. 2012.

Usnesení č. 33/2012/26
Rada obce Dolní Němčí schvaluje za vítěze výběrového řízení 
na akci „Oprava elektroinstalace v  bytech bytového domu 
č.p. 589 v  ul. Vinohradská, Dolní Němčí“ firmu  František 
STOJASPAL, Komplexní elektromontážní činnost, Nivnická 
62, 687 62 Dolní Němčí, s cenovou nabídkou ve výši 34.791,- 
Kč bez DPH za jeden byt.

Usnesení  
z 34. schůze Rady obce Dolní Němčí, konané  

dne 30. července 2012 v kanceláři obecního úřadu.

Usnesení č. 34/2012/01
Rada obce Dolní Němčí schvaluje pronájem bytu č. 15 v půdní 
vestavbě ZŠ a ZUŠ v  Dolním Němčí, Školní č.p. 606, Dolní 
Němčí, paní V. B., Slavkov č.p. 205,  na dobu od 1. srpna 2012 
do 31. července 2013. Před podpisem nájemní smlouvy složí 
nájemkyně kauci ve výši nájmů za tři měsíce, včetně záloh na 
vodu a energie.

Usnesení č. 34/2012/02
Rada obce Dolní Němčí schvaluje pronájem bytu č. 303 v Domě 
s  chráněnými byty, Školní č.p. 888, Dolní Němčí, panu J. Z., 
Horní Němčí, na dobu neurčitou od 1. srpna 2012.

Usnesení 
z 35. schůze Rady obce Dolní Němčí, konané  

dne 9. srpna 2012 v kanceláři obecního úřadu.

Usnesení č. 35/2012/01
Rada obce Dolní Němčí schvaluje zařazení žádosti pana L. B., 
bytem Slavkov, o přijetí do pracovního poměru do seznamu 
uchazečů o zaměstnání.

Usnesení č. 35/2012/02
Rada obce Dolní Němčí rozhodla vrátit žádost panu J. M., 
Uherský Brod, o pronájem bytu v  domě s  chráněnými byty 
z  důvodu její neúplnosti k  doplnění o vyjádření ošetřujícího 
lékaře.

Usnesení č. 35/2012/03
Rada obce Dolní Němčí rozhodla vrátit žádost paní B. D., 
Prakšice o pronájem bytu v domě s chráněnými byty z důvodu 
její neúplnosti k doplnění o stanovisko Odboru sociálních věcí 
MěÚ Uherský Brod.

Usnesení č. 35/2012/04
Rada obce Dolní Němčí odkládá rozhodnutí o prodeji části 
obecního pozemku parcelní číslo 1065/33 v katastrálním území 
Dolní Němčí, paní J. K., Dolní Němčí, do doby geometrického 
zaměření cyklistické stezky Dolní Němčí – Slavkov.

Usnesení č. 35/2012/05
Rada obce Dolní Němčí schvaluje výpůjčku kulturního domu 
Mužskému pěveckému sboru „Dolněmčané“ k  pořádání IV. 
ročníku „Předhodového zpívání“, které se bude konat 3. května 
2013.

Usnesení č. 35/2012/07
Rada obce Dolní Němčí schvaluje Smlouvu o poskytnutí 
účelové neinvestiční dotace z rozpočtu města Uherské Hradiště 
č. 2012/0571/EKO-RF ve výši 130.000,- Kč na úhradu nákladů 
spojených se zajištěním provozu profesionální knihovny.

Usnesení č. 35/2012/08
Rada obce Dolní Němčí doporučuje Zastupitelstvu obce 
Dolní Němčí schválit ZŠ a ZUŠ v  Dolním Němčí povolení 
k přijetí účelově určeného daru ve výši 20.000,- Kč na dopravu  
a vstupenky do kina pro žáky základní školy.

Usnesení č. 35/2012/09
Rada obce Dolní Němčí schvaluje Veřejnoprávní smlouvu 
s městem Uherský Brod, Masarykovo nám. 100, Uherský Brod, 
o zabezpečení výkonu přenesené působnosti podle § 52 písm. 
a) a § 53 odst. 1 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích.

Usnesení č. 35/2012/10.1
Rada obce Dolní Němčí schvaluje Zadávací podmínky  
a písemnou výzvu k podání nabídky na veřejnou zakázku 
malého rozsahu „Doplnění biokoridoru podél Okluky k.ú. 
Dolní Němčí“.

Usnesení č. 35/2012/10.2
Rada obce Dolní Němčí schvaluje společnost Miroslav Lekeš 
s.r.o., Zprostředkovatelské práce ve stavebnictví – organizování 
zadávacích řízení, Na Přídělech 1272, 687 25 Hluk, 
zpracovatelem agendy zadávacího řízení na provedení veřejné 
zakázky malého rozsahu „Doplnění biokoridoru podél Okluky, 
k.ú. Dolní Němčí“ za cenu 5.000,- Kč.

Usnesení č. 35/2012/11
Rada obce Dolní Němčí schvaluje cenovou nabídku projekční 
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kanceláře Ing. Miroslav Sekanina, Soukenická 2156, 688 01 
Uherský Brod, ve výši 39.600,- Kč, včetně DPH na vypracování 
projektové dokumentace na stavbu „Sběrný dvůr v D. Němčí.

Usnesení č. 35/2012/12
Rada obce Dolní Němčí schvaluje za vítěze výběrového řízení 
na zpracování žádosti o dotaci na projekt „Sběrný dvůr v obci 
Dolní Němčí“ pana Ing. Petra Radu, Zlín, s cenovou nabídkou 
70.000,- Kč.

Usnesení č. 35/2012/13
Rada obce Dolní Němčí doporučuje Zastupitelstvu obce Dolní 
Němčí schválit program 10. zasedání zastupitelstva obce Dolní 
Němčí, které se bude konat ve čtvrtek 23. srpna 2012 v přísálí 
kulturního domu dle přílohy tohoto zápisu.

Usnesení č. 35/2012/14
Rada obce Dolní Němčí schvaluje nákup osobního automobilu 
Škoda Octavia Champion, 1,4 TSI od prodejce ARAVER CZ, 
Uherské Hradiště, za cenu  395.000,- Kč.

Usnesení č. 35/2012/14
Rada obce Dolní Němčí schvaluje cenovou nabídku na zákonné 
a havarijní pojištění služebního vozidla Škoda Octavia obce 
Dolní Němčí Českou pojišťovnou a.s., Praha 1, ve výši  9.351,- 
Kč/rok.

Usnesení č. 35/2012/16.1
Rada obce Dolní Němčí schvaluje úpravu rozpočtu obce Dolní 
Němčí na rok 2012 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení.

Usnesení č. 35/2012/16.2
Rada obce Dolní Němčí doporučuje Zastupitelstvu obce Dolní 
Němčí schválit změnu rozpočtu obce Dolní Němčí na rok 2012 
dle přílohy č. 2 tohoto rozhodnutí.

Usnesení č. 35/2012/18
Rada obce Dolní Němčí schvaluje oslovit následující firmy 
s  nabídkou provedení výsadby zeleně v  rámci akce „Dolní 
Němčí – Doplnění biokoridoru podél Okluky“:
•	 FLORSTYL s.r.o., Panská 25, 686 04 Kunovice
•	 ABC Zahrady, s.r.o., Spytihněv 563, 763 64 Spytihněv
•	 Lesy Horňácko, s.r.o., Kuželov 14, 696 73 Hrubá Vrbka

Usnesení č. 35/2012/19
Rada obce Dolní Němčí schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě  
o nájmu bytu  č. 1 v bytovém domě č.p. 589 v ul. Vinohradská 
paní M. M., který se týká změny doby nájmu, a to od 1. září 
2012 do 31. srpna 2014. Ostatní podmínky nájemní smlouvy 
zůstávají v platnosti. 

Vážení spoluobčané,
poslední dobou je v  naší obci rozvířena diskuse  

o zápachu pocházejícího ze zemědělského podniku 
Agro Okluky,a.s. z bioplynové stanice. 

Podnik, jehož hlavním předmětem činnosti je 
zemědělská prvovýroba zvláště pak živočišná výroba, 
která neodmyslitelně produkuje chlévskou mrvu, 
nezamezí  úplnému úniku zápachu do ovzduší. Určitě 
se mnou budete souhlasit, že právě tento zápach je 
minimalizován touto bioplynovou stanicí.

Abyste se přesvědčili sami, uspořádali jsme pro Vás 
Den otevřených dveří na bioplynové stanici a to 28. 9. 
2012 v době od 9 do12 hodin.

Antonín Richtr
Vedoucí bioplynové stanice

Dotace, které obec obdržela v letošním roce 2012

Poskytovatel  účel                            částka

ROP Střední Morava Revitalizace komunikačního uzlu u kostela-dopl. z r. 2011 2 717 644,30
Zlínský kraj  SDH            19 000,00
Státní rozpočet  Pomocný analytický přehled         70 000,00
SR – MŠTV  ZŠ – inovativní metody        670 398,80
SFDI   Cyklostezka Slavkov - Dolní Němčí - Nivnice  5 053 000,00
Celkem                8 530 043,10
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ZŠ a ZUŠ
Vážení rodiče a přátelé školy,
v pondělí 3. září naše škola po dvouměsíční pauze opět ožila 

přítomností žáků, které přišli pozdravit naši milí hosté: Marie 
Horňáková, předsedkyně SRPŠ, starosta ing. František Hajdůch, 
starosta Slavkova Mgr. Libor Švardala a předseda školské rady 
ing. Milan Zelinka. Všichni jim i pedagogům popřáli úspěšný 
vstup do nového školního roku 2012/2013, přivítali prvňáčky  
i nové žáky ze Slavkova, Horního Němčí i Boršic u Blatnice. 

Trend snižování počtu v naší škole stále pokračuje. Nyní to 
činí 16 dětí a 1 třídu. Historicky poprvé jsme prolomili bájnou 
hranici 300. To znamená, že ve 14 třídách se bude vzdělávat 
celkem 284 děvčat a chlapců. 

Nově nastupuje do dvou prvních tříd 30 z  nich. Kromě 
Dolněmčanů jsou to i děti ze Slavkova, Boršic u Blatnice  
a Blatničky. Do 6. třídy, která bude zároveň největší třídou – 
celkem 31, přichází ze školy v Horním Němčí a Boršic 11 žáků. 

Tento školní rok bude posledním pro našich 36 deváťáků, 
kteří příjemně překvapili hned první den, když sami zajistili  
a předali prvňáčkům krásné bílé růže. Přeji jim, ať mají šťastnou 
ruku při výběru střední školy a hodně štěstí při přijímacím 
řízení.

Prázdniny jsou dobou, ve které přicházejí změny zejména 
v  materiálním vybavení. Nejinak tomu bylo i letos. Došlo 
k  odstranění starých šatnových kójí a na jejich místo byly 
nainstalovány plechové skříňky. Věřím, že tímto se naše škola 
opět posune výše a hlavně zamezíme nepříjemným ztrátám 
a krádežím, které nás trápily zejména na konci školního 
roku. Na pořízení nových šaten přispělo 100  000,- Kč SRPŠ. 
Děkujeme. Při této příležitosti bych chtěl moc poděkovat také 
panu školníkovi a jeho pomocníkům a paním uklízečkám za 
perfektně vykonanou práci při zvládání náročné likvidace 
starých šaten. Další novinkou, kterou uvítají žáci i učitelé, bude 
7 interaktivních pracovišť v odborných učebnách VV, AJ, F, Ch, 
D, Př, ČJ pořízených z peněz EU. Jejich využíváním se výuka 
jistě zatraktivní a zefektivní.

Změnou, která se děje téměř každý školní rok, je personální 
obsazení učitelských míst. V ZŠ nahradí p.uč. Dobeše Jindřich 
Kvasnička na výuku TV, v  ZUŠ bude vyučovat paní Aneta 
Gajdůšková zpěv a výuku hry na flétnu rozšíří pan Jiří Bajza. 
Došlo i ke změnám v  třídnictví. I.A povede Mgr. Beníčková,  
I. B Mgr. Horká, 4. třídu p.uč. Smrž, 5. třídu Mgr. Mitáčková,  
6. třídu Mgr. Bobčíková.

Ve své nabídce bude pokračovat dyslektický kabinet, svoji 
kvalifikovanou pomoc vykonávají 2 asistentky pedagoga, 
Centrum sportu, školní klub i s projektem Ekoškola, 2 oddělení 
školní družiny, kde je novinkou, na základě požadavků rodičů, 
ranní provoz již od 6.30 hod. Téměř 200 žáků bude nabízet 
širokou škálu hudebních, výtvarných, dramatických i tanečních 
aktivit ZUŠ, ve které se budou noví žáci zařazení do 1. ročníku 
vzdělávat podle našeho vlastního ŠVP.

Přestože jsme již vstoupili do nového školního roku, dovolím 
si vás v krátkosti seznámit s rokem uplynulým. Na ZŠ jsme měli 
celkem 300 žáků, 6 tříd na prvním stupni a 9 tříd na druhém 
stupni. Vyučovalo celkem 25 učitelů, 2 asistentky pedagoga a 2 
vychovatelky.

V závěrečném hodnocení jednotlivých pololetí bylo uděleno 
4523 jedniček a 13 pětek. Celkem bylo v  prvním pololetí 
129 vyznamenaných žáků, ve druhém pololetí 143, 7 žáků 
neprospělo v prvním pololetí a 4 žáci ve druhém pololetí, kteří 
nakonec úspěšně vykonali opravné zkoušky.

Nejlepší průměr za II. pololetí měla z druhého stupně VII. 
B - 1,51.

V  hodnocení zameškaných hodin jsme spočítali celkem  
25 944 hodin z toho 13 neomluvených za obě pololetí.

Ve druhém pololetí bylo uděleno 298 jedniček z  chování,  
2 dvojky a trojka udělena nebyla. Za celý školní rok byly uděleny 
pochvaly, ale i výchovná opatření:

Hodně pochval za pomoc při vánoční výstavě, prezentaci 
pomůcek, za umístění v olympiádách a soutěžích, za aktivitu 
ve vyučování, vzorné plnění povinností, sportovní soutěže, 
za pomoc spolužákovi, za vzorné chování během výletu a za 
zlepšení prospěchu. Naopak 2 napomenutí třídním učitelem  
za nevhodné chování vůči vyučujícímu, za zapomínání  
a špatnou přípravu do vyučování. 8 důtek třídního učitele  za 
neomluvené hodiny, za podvod při písemné práci, za nevhodné 
chování k  vyučujícímu, za nepořádnost a špatnou přípravu 
na vyučování. 8 důtek ředitele školy  za konzumaci alkoholu, 
za neomluvené hodiny, za nedostatečnou domácí přípravu, 
nepořádnost, neplnění povinnosti docházet do školy, II. stupeň 
z chování za přinesení a konzumaci alkoholu.

Hodnocení 1. stupeň
I. třída výtvarná soutěž Vodník -  Adéla Supová, 

Amelie Macků, Monika Nevařilová
Žáci vyhráli 3. místo ve sběru papíru. Lukáš Schuster –  

1. místo v  recitační soutěži, 2. místo Anna Tomancová  
a 3. místo Tobiáš Huspenina. 

II. A Dominika Gregorová -  3. místo ve školním kole 
recitační soutěže, Nicol Poláchová – 3. místo ve výtvarné 
soutěži Vodník, Přemysl Bobčík a Nicol Poláchová – atletické 
závody

 O pohár starosty v Uh. Brodě, okresní kolo Mac Donald’Cup 
– 2. místo – Lukáš Ambros, Dominik Karlík, Přemysl Bobčík, 
Adrian Uher.

II. B Petr Bobčík – účast v přeboru škol v  šachu, David 
Kadlček – 1. místo ve výt. soutěži Ptáci, Tomáš Kadlček, Sabina 
Šumšalová – 2. místo ve výt. soutěži Vodník,  3. místo Marie 
Stojaspalová, Veronika Marešová – 2. místo ve školním kole 
recitační soutěže a 3. místo Marie Stojaspalová, okresní kolo 
Mac Donald’Cup – 2. místo – Tomáš Hibler, Josef Šlambor. Žáci 
vyhráli 2. místo v  celoškolní soutěži sběru papíru a vítězem 
jednotlivců byl Oliver Mikulička, 2. místo obsadila Anežka 
Hrobařová

3. třída Johana Rusňáková – 1. místo ve výt. soutěži 
Vodník, Antonín Mandík – 1. místo ve školním kole mat. 
soutěže Cvrček, Denisa Kovaříková, Nikola Doležalová, David 
Tinka – soutěž o přírodě, okresní kolo Mac Donald’Cup –  
2. místo – Roman Bobčík, Ondřej Válek, Radim Sípek, Daniel 
Mikulec

4. třída Romana Marečková, Viktor Ambros, Eliška 
Ježková – atletické závody v Uh. Brodě, Romana Marečková – 
vítězka Železný žák, Kateřina Baroňová – 2. místo ve výt. soutěži 
Vodník, okresní kolo Mac Donald’Cup – Viktor Ambros, Lukáš 
Zaduban, Adam Horňák, Denisa Karlíková, Matěj Zelinka. 
Žáci se umístili na 1. místě ve sběru papíru. Eliška Ježková –  
3. místo v jednotlivcích.

5. třída Anna Stojaspalová – 1. místo v  recitační 
soutěži a postup do okrskového kola,

Ivan Fábry – účast v  okresním kole matem. olympiády, 
Hynek Rusman, Lucie Hiblerová – atletické závody  
v Uh. Brodě, okresní kolo Mac Donald’Cup – Hynek Rusman, 
Ondřej Kučera, Marek Šimčík, Alexandr Mahdal

Šachové úspěchy: 6. místo v  středomoravském poháru  
David Kovařík, Antonín Uher a Hynek Rusman 5. třída, Lukáš 
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Ambros, Přemysl Bobčík a Uher Adrian z 2.A, Petr Bobčík 2.B 
a Přemysl Bobčík 2.A ve své kategorii získal 2. místo

Sprinterský víceboj v Uherském Brodě 1. místo Jan Juřenčák 
7.B, Ondřej Kadlček 7.A, Tomáš Tang Minh 7.A, 1. místo 
Marie Bohunová 7.A, Anna Dufková 7.A, Monika Mančíková 
7.A, Ivana Karlíková 7.B, 1. místo st. žákyně Kristýna Daňková 
9.A, Klaudie Bobčíková 8.B, Veronika Hlatká 8.A, Pinkavová 
Markéta 8.B, Straňanská laťka – soutěž ve skoku vysokém  
1. místo - Monika Mančíková 7.A, 1. místo  - Kristýna Daňková 
9.A

Stolní tenis okresní kolo 2. místo – Ondřej Kučera 5. tř, 
Dominik Pitner 7.A, Josef Kolísek 7.A

Nejlepší sportovci roku 2011/2012: mladší žáci – Jan 
Juřenčák 7.B, mladší žákyně – Monika Mančíková 7.A, starší 
žáci – Jakub Navrátil 9.A, starší žákyně – Kristýna Daňková 9.A 
a Kristýna Vlčková 9.B

Atletická olympiáda: absolutní vítězka Kristýna Daňková 
9.A

Matematická olympiáda – Filip Tang Minh 9.A  - 8. místo 
v krajském kole

Pythagoriáda - nejlepší řešitelé: Marek Dula 7.B a Simona 
Hlavenková 8.B

Literární soutěž Zelená planeta – oblastní kolo 1. místo 
Marek Dula 7.B, 3 místo Tereza Čierniková 9.C

Recitační soutěž – okresní kolo Karolína Zelinková 8.A –  
2. místo

Zeměpisná olympiáda 1. místo  v okresním kole -  Vojtěch 
Mahel 7.B, který postoupil do krajského kola, kde obsadil 4. 
místo, 7. místo v okresním kole Tomáš Daněk 6.B

Ekologická soutěž Zelená stezka  - zlatý list: 1. místo ml. 
žáci -  Arnošt Mikulička 6.A, Adéla Kročová, Klára Čierniková, 
Pavel Martiš, Michal Valko 6.B,  2. místo v kategorii st. žáků 
– Monika Karafiátová, Karolína Zelinková, a Filip Lukáš z 8.A  
a Radim Doležal, Tomáš Horák, Markéta Pinkavová z 8.B

   Už jsme 
         prvňáčci!

Začátek školního roku 2012/2013 byl na ZŠ a ZUŠ Dolní 
Němčí prvním školním dnem pro 30 dětí, které nastoupily 
letos do dvou prvních tříd. Řady prvňáčků tentokrát posílilo 
7 dětí z okolních obcí - Slavkova, Boršic u Blatnice a Blatničky. 
Uvítání všech žáků proběhlo již tradičně na školním hřišti. 

Po proslovu pana ředitele a přítomných hostů na naše 
nejmenší čekalo příjemné přivítání od žákyň devátých 
tříd, které prvňáčky obdarovaly krásnou růží. Pak už jsme  
se všichni odebrali do připravených tříd, kde děti usedly 
poprvé do svých lavic v doprovodu rodičů, někdy i prarodičů, 
kteří přišli podpořit děti v  tak důležitém životním kroku.  
Po splnění jednoduchého úkolu proběhlo letošní pasování dětí 
na prvňáčky a prvňačky. Připomínkou na dnešní den bude pro 
děti také šerpa a pamětní list, který si odnesly. Nezbývá, než 
všem žákům, nejen prvňáčkům, popřát, aby nastávající školní 
rok byl co nejúspěšnější.

    Mgr. Ludmila Beníčková

Výtvarná soutěž Škola, Malovaný koníček: 1. místo Veronika 
Baroňová 6.A,  1. místo Valerie Bobčíková 9.B, Pavel Stojaspal 
7.B 3. Místo.

Absolventské práce žáků 9. ročníku – vítězové: Magdalena 
Janigová – Hudební styly, 

Robin Uher – Oblíbená země (v  anglickém jazyce), Josef  
Bartoš – Včely, Veronika Bartošová – Včelařství, Josef Šmahaj  
-  Osvobozování Boršic u Blatnice, Jiří Borýsek – Egyptský 
faraon, Michal Borýsek – Osvobozování obcí v regionu, Tereza 
Čierniková – Vlastní literární dílo, Tereza Kučerová – Oblíbený 
literární autor, Martin Světinský – Hodnoty pH roztoků, 
Ludmila Halíková – Nemoci srdce.

Závěrem se znovu na vás obracím s  prosbou. Ve dnech  
1. a 2. prosince se uskuteční další ročník vánoční výstavy.  
Loni se nám to nepovedlo, přesto bychom chtěli v rámci této 
akce udělat výstavu starých dobových fotografií z  prostředí 
Dolního Němčí či osobních snímků do roku 1962, tzn. nejméně 
50 let staré. Pokud takové zajímavé fotografie vlastníte a chcete 
je zveřejnit (samozřejmě jejich kopie), kontaktujte vedení školy.  
 
 Děkujeme za vstřícnost.

Mgr. Milan Kvasnička, 
Mgr. Ľubica Ježková
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„Hola, hola, 
mateřská škola volá ...“

Prázdniny rychle uběhly a zase máme nový školní rok. Během 
prázdnin proběhly v mateřské škole drobné opravy a inovace 
v  rámci zkvalitnění podmínek vzdělávání. Byly vymalovány 
všechny třídy a šatny. V šatnách pro děti byly instalovány nové 
moderní šatní skřínky se zasouvacími lavičkami, byla také 
rekonstruována podlaha v hale u ředitelny.

Školní rok 2012/2013 jsme zahájili  3. září. Do mateřské školy 
je na tento školní rok zapsáno celkem 88 dětí, z toho 27 nových 
dětí, které nastoupí  do mateřské školy poprvé. 23 dětí ukončilo 
předškolní vzdělávání a nastoupilo do 1. třídy ZŠ. V mateřské 
škole zůstávají 3 děti s odkladem školní docházky. 

Pro nové děti jsou první dny v mateřské škole plné různých 
emocí. Radostí z  poznávání nového prostředí, nových  
kamarádů, dospělých, ale také stesku po mamince a po domově. 

Některé děti se s tím rychle vyrovnají a zařadí se do kolektivu 
ostatních dětí, jiným to trvá déle. Problémy adaptačního období 
se tedy kumulují do prvních týdnů nového školního roku a 
tak situace bývá náročná nejen pro děti, ale i pro jejich rodiče  
a samozřejmě i pro učitelky. 

Proto už první den ve školce probíhá tak, aby i nejmenší 
děti věděly co je čeká a jak to bude vypadat, protože jistota 
opakování je tím, co usnadňuje adaptační období.

Pro letošní školní rok jsme opět získali povolení otevřít 
logopedickou třídu, takže kromě 3 běžných tříd, kde jsou děti 
zařazeny podle věku od 3 do 6 ti let, máme 1 logopedickou 
třídu, kde jsou vzdělávány děti s  vadami řeči na doporučení 
příslušného poradenského centra (SPC Uh. Hradiště pro 

vady řeči).  V  regionu Uh. Brod jsou pouze 2 takovéto třídy 
-  v Dolním Němčí a letos nově v Havřicích. V naší mateřské 
škole byla logopedická třída otevřena v roce 2006. Slouží dětem 
jak z naší mateřské školy, tak pro děti z celého regionu ( pouze 
na doporučení SPC). Vzdělávání v  této třídě je na vysoké 
úrovni. To dokazuje nejen  kladné hodnocení SPC pro vady 
řeči, ale také kladné hodnocení rodičů, jejichž  děti se v  této 
třídě vzdělávaly a vzdělávají.Určitě máme v této oblasti dětem  
i rodičům co nabídnout, o čemž se mohly přesvědčit i kolegyně 
učitelky z  jiných regionů, např. z Uh. Hradiště, Hodonína, 
Kroměříže, pro které pořádáme tématické exkurze s ukázkou 
vzdělávání v této třídě.

Naše mateřská škola nabízí i vzdělávání dětí se speciálními 
vzdělávacími potřebami, které potřebují individuální péči  
a které integrujeme do běžných tříd. V letošním školním roce 
se náš pedagogický sbor rozrostl o asistentku pedagoga, naši 
bývalou žačku a posléze i praktikantku Martinu Kulíkovou, 
která bude napomáhat učitelkám při vzdělávání  Zpž  s  PAS  
v 1. třídě v Beruškách.

O výchovu a vzdělávání se bude starat 9 pedagogických 
pracovnic a 3 provozní zaměstnanci.

Do nového školního roku vstupujeme s  cíli pokračovat  
ve vzdělávání podle našeho ŠVP a s  rozšířenou nabídkou 
různých aktivit a nadstandardních činností.

Nabízíme dětem taneční, keramický kroužek, křesťanskou 
výchovu, logopedický kroužek, plavání pro předškoláky, 
saunování, angličtinu hrou pro předškoláky, zdravé pískání na 
flétničku.  

Během školního roku připravujeme různé kulturně - 
vzdělávací a společenské akce /divadla, exkurze, výlety, 
soutěže, sportovní akce /ať v mateřské škole nebo mimo školu 
v  KD v Uherském Brodě, v Uherském Hradišti/. O všech 
připravovaných akcích budou rodiče dopředu informováni na 
nástěnkách v  šatnách a na webových stránkách školy. V naší 
mateřské škole děti rozhodně nudu neznají.
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Chtěla bych popřát všem dětem v  novém školním roce 
hodně zdraví, pohody, rodičům ty nejhodnější děti, ze kterých 
by měli jen samou radost a učitelkám hodně trpělivosti a sil  
ve výchovně vzdělávací práci.

       Za mateřskou školu  Kadlčková Eva, řed.

Týden knihoven 2012
Sekce veřejných knihoven SKIP vyhlašuje 

již 16. ročník celostátní akce Týden knihoven, který proběhne 
od 1. do 7. 10. 2012.

 Letošní motto zní ČTI, ŽIJ ZDRAVĚ!

V  Místní knihovně Dolní Němčí se budou při příležitosti 
Týdne knihoven konat ve dnech 1.-7. října 2012 následující 
akce:

•	 soutěže k výročí Jiřího Trnky
•	 čtení pro děti z knížek Aleny Bartošíkové
•	pasování na čtenáře knihovny – 2. tř. ZŠ
•	burza vyřazených knih
•	 amnestie dlužníků
•	přihlašování nových čtenářů zdarma
•	pozn.: upřesnění programu bude vyhlášeno místním 
   rozhlasem 

  Marie Milošová

Hody 2012 očima srbského muzikanta
I když je už několik měsíců po hodech, chtěl bych se k nim 

ještě jednou prostřednictvím následujícího článku vrátit. Jistě si 
všichni vzpomínáte, že kromě tradičních hodových záležitostí 
jsme tu měli jednu docela netradiční, a to folklorní soubor 
Česká Beseda ze srbského města Bela Crkva. Dlouho jsem 
přemýšlel, jak referovat o návštěvě výše zmiňovaného souboru, 
o jejich dojmech z naší obce, potažmo z České republiky. Při 
letošní návštěvě naší rodiny v Bele Crkvi mi ale spadl do klína 
článek s názvem „Tři dny života v ráji“ uveřejněný v  tamním 
krajanském časopise České listy, jehož autorem je Jaroslav 
Bodnar, který zde byl jako muzikant se srbským souborem. 
Hned jak jsem článek přečetl jsem si řekl, že i kdybych  
se tisíckrát snažil, tak nikdy nepopíšu jejich pocity a dojmy 
z návštěvy Dolního Němčí lépe, než jak to učinil Jarek. Rozhodl 
jsem se tedy za pomoci mé manželky jakožto profesionální 
překladatelky přeložit a uveřejnit celý tento článek v  našem 
obecním zpravodaji. 

„DOLNÍ NĚMČÍ 2012 - HODY - TŘI DNY ŽIVOTA V RÁJI"

Ráj na zemi existuje, jenom je potřeba najít si k němu cestu. 
Tak jsme sedli do autobusu a vyjeli. Naštěstí jsme byli v dobré 
náladě a jakby ne, jeli jsme přece do země svých předků, kde se 
cítíme jako doma a po našem návratu zpátky do Srbska jsme 
konstatovali - ještě lépe.

Chcete, abych vám popisoval překrásné zeleně před domy, 
vysoké jehličnaté lesy,  nebo dobré cesty? Ne, reálná hodnota 
České republiky je v něčem jiném. Jsou to lidé, kteří milují svou 
zemi, místo, kde žijí, a kteří dělají všechno proto, aby všechno 
bylo čisté, krásné a voňavé. Taková je i obec Dolní Němčí , 
kde jsme jako Česká beseda Bela Crkva odjeli i s  folklorním 
souborem a mužským sborem.

Není to poprvé co jsme navštívili vlast našich předků. Tato 
spolupráce však došla k  nádhernému epilogu: naše Kristina 
(ex) Škornjička se vdala za mladého Čecha z  Dolněmčí, jak 
zde toto místo láskyplně nazývají, Martina - našeho hostitele 
a organizátora těch několika hodových dní. Podle fotografií by 
se nemohl udělat závěr, že toto je opravdu vesnice. A opravdu. 
Žije tam jen 3000 obyvatel, ale kulturní dům, základní školu, 
domov důchodců a mnoho dalších věcí by jim mohli závidět i 
města. To, co nás ohromilo, byly čisté ulice a krásné zahrádky 
před každým domem. Zeleň , květiny, okrasné rostliny, to vše 
na medaili pro každý dům.

Dočkali jsme se uvítaní jako u rodiny, se kterou jsme se 
dlouho neviděli. S našimi hostiteli, jistě veselími od přírody, 
kteří si pro nás rezervovali svůj volný čas, jsme hned našli 
společnou notu a navázali přátelství. Jejich každodenní 
povinnosti šly stranou - je čas na oslavu!

Starostou obce jsme byli přijati na obecním úřadě jako 
delegace nejvyšší důležitosti. Bylo to jako bychom přišli  na 
oslavu a ne na přátelské pozdravení.  Nicméně vznikla zde 
důležitá dohoda, sice ústní a neformální, ale ke spokojenosti 
všech. I v budoucnu se budeme společně navzájem navštěvovat 
a protože je na obou stranách plno mladých lidí, možná se  
u nás objeví další zeť nebo snacha, což by bylo nejlepší spojení 
z naší pravlastí.

Zdejším hodovým zvykem je, že se chodí po domech 
mladých chlapců a dívek (dopředu vybraných), kde se prosí 
jejich rodiče, aby jim dovolili odejít na jejich první zábavu. 
Mimořádně krásně zdobené jsou zde kroje. Jsou barevné, mají 
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muzikanti přímo ze sálu v 6 hodin ráno odcházeli do ulic hrát 
budíček. Je třeba připravit se na mši svatou na kterou se rovněž jde 
v kroji. Samotná mše umocňuje sváteční atmosféru. Do kostela 
se nevešli ani všichni věřící. Sbor a varhany zněly fantasticky. 
Kvůli nám sbor nazkoušel kompozici P.I. Čajkovského „Svjati 
Bože“ z liturgie sv. Jana Zlatoústého ve staroslověnštině. Díky 
jim za vše, co pro nás připravili! Po mši svaté jsme se povznešení 
sešli před kostelem, kde už zase neúnavně a z plných plic hrál 
dechový orchestr ty nejlepší české a slovenské melodie. Tady 
jsme měli příležitost se ze vší tou parádou vyfotografovat. 
Před společným obědem jsme ještě všichni navštívili Kristinu  
a Martina, kde jsme uvěřili, že žijí krásný a harmonický život, 
čehož důkazem jsou jejich dvě malé a veselé děti.

Je čas jít…jak rychle všechno utíká, když je vám nejlépe. 
Došli jsme k  závěru, že tři dny je málo a tak příště se snad 
podaří pobýt zde déle. Naši hostitelé nám nabízeli, že zde 
můžeme ještě zůstat, ale povinnosti čekají. Rozloučili jsme se  
a vydali se na cestu. Zůstaly nám krásné vzpomínky, noví 
přátelé a fotografie. Nikdy nepochopím proč naši dědové 
odtamtud odešli…  Jaroslav Bodnar, Bela Crkva, květen 2012“

přísnou a neměnnou formu a použité materiály jsou vybírány 
podle dochovaných originálů. Slyšeli jsme, že když se má 
kroj prát, musí se celý rozpárat a potom znovu sešít. Žehlení 
neobyčejně naskládaných rukávů je uměním a věřím tomu, že 
ho ovládají pouze zkušené a trpělivé maminky a babičky. 

Místní dechový orchestr, který by hned mohl živě vystupovat 
v televizi, je sestaven z deseti chlapů a vede dlouhý průvod od 
domu k domu. Nejdříve zahraje muzika, pak se zatluče na dveře 
a zvou se stárci. Jakmile rodiče udělí povolení, dívka nebo hoch 
odcházejí do skupiny krojovaných a tancují,  dokud rodiče 
nabízejí koláče, víno a kořalku. Nádobek s  bílým vínem je 
tradičně mnoho. Zbytek vína veze vinař s koňským spřežením 
a hlídá, aby nikdo nezůstal žíznivý. Sice pěkný zvyk, ale ne 
na každý den. Dál se jde na faru, kde nás pan farář ve svém 
kroji vítá stejně tak jako starosta před obecním úřadem, kde 
končí průvod. Kulturní dům, kde jsme večer vystupovali, byl 
přeplněný. Z přízemí i balkonu šel potlesk, na který jsme byli 
velmi hrdí. Perfektní cimbálová muzika z Buchlovic střídající 
se s  místním orchestrem hráli dlouho do noci. Unaven od 
celodenního chození a užívání si, jsem nebyl svědkem toho, jak 
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Mužský pěvecký sbor 
Dolněmčané na Javořině

Po úspěšném třetím ročníku předhodového zpívání jsme 
dostali pozvánku na zazpívání české a slovenské hymny na 
vrcholu Velké Javořiny při Slavnosti bratrství Čechů a Slováků, 
které se mělo uskutečnit 29. července letošního roku. Pozvání 
jsme s  radostí přijali, protože v  loňském roce, kdy jsme byli 
pozvaní k  zazpívání státních hymen na vrcholu Javořiny,se 
zpívání uskutečnilo za deštivého a chladného počasí.  Již zde 
nás pořadatelé oslovili, že bychom mohli za rok znovu zpívat 
státní hymny na Javořině a účinkovat v dalším programu na 
malém a velkém podiu.

Na tuto akci jsme se pečlivě připravovali, protože na velkém 
podiu jsme měli zpívat po cimbálové muzice Hradišťan s Jiřím 
Pavliců, což jsme si považovali. 

Vybrané písně jsme si vyzkoušeli při hodkách na Muzeu  
a setkání seniorů u nás, dále v Ostrožské Lhotě při kosení trávy 
a při předhodovém zpívání v Horním Němčí.

Byla neděle 29. července, kdy jsme v  mikrobuse vyjížděli 
ráno od Rozkvětu na Javořinu. Na vrcholu u památníku jsme 
zazpívali za účasti nejvyšších představitelů obou republik 
českou a slovenskou hymnu a poté jsme zpívali spolu 
z pozvanými VIP hosty lidové písně a jelo se k Holubyho chatě, 
kde jsme po poledni vystupovali na „malém podiu“. To se již 
začalo kazit počasí a na „hlavním podiu“ po Hradišťanu byl jen 
společný závěr, kde jsme spolu s Hradišťanem a částí mužského 
pěveckého sboru Boršičané zazpívali závěrečnou písničku“Keď 
sme precházali“. To se již na Velké Javořině rozpoutalo pravé 
horské počasí, kterým je Javořina známá. Za deště a větru jsme 
odjížděli domů. Když jsme sjeli do první osady pod Javořinů,  
počasí se umoudřilo a domů jsme dojeli za slunečního svitu.

Potom nastal v dění na jeden měsíc klid, až na začátku září 
jsme vystupovali opět na Muzeu  při vaření trnek. Tady jsme si 
už vyzkoušeli písně na Slavnosti vína do Uherského Hradiště. 

Za mužský pěvecký sbor „Dolněmčané“
zpracoval  Jaroslav Matůš

Za Národopisný krúžek Dolněmčan, Ing. Martin Matuš



12 Dolněmčanský zpravodaj

Zájezd do Tullnu
Každoročně se snažíme vymyslet pro své členy zajímavý, 

poučný, ale i relaxačně zábavný výlet. Letos jsme vsadili na 
Rakousko.

Asi dvacet kilometrů od Vídně leží malebné městečko na 
Dunaji Tulln. Na výstavišti se koná každoročně Mezinárodní 
výstava květin, zahrad a zahradnických potřeb. Deset pavilonů 
plných omamné vůně z květin různě naaranžovaných do 
obrazců, váz, soch či domů. Nechyběl i květinový kolotoč. 
Venku mezi pavilony byly stánky s rozmanitým zbožím: krby, 
grily, zahradní technika, chrliče na vodu, fontánky, altánky, 
zahradní sošky, cibule květin a samozřejmě živé květiny.

Druhou část výstaviště tvořily venkovní zahrady. Různé 
realizace zahrad, moderní i starobylé, různé kombinace 
materiálů v souladu s přírodou. Netradiční byla i rozhledna, 
která procházela korunami stromů.

Zdatnější se dostali do výšky 35 metrů po schodech, a ty 
které už zmohlo předešlé chození, vyjeli na vyhlídku výtahem. 
Krásnou tečkou na závěr byla zpívájící fontána.                                                                                                                

A pak jsme se unaveni dali na cestu zpět. Ale nebyl to ještě 
konec naší cesty. Autobus nás zavezl do největší vinařské 
obce v České republice, do Velkých Bílovic. Tam už na nás 
čekali ve vinařství U Bílků. Měli pro nás přichystaný košt vín 
i občerstvení. Posezení bylo tak příjemné, že se nikomu ani 
nechtělo domů. Den jsme tedy zakončili pěknou písničkou  
a zpívalo se až do Dolního Němčí.

 Alena Světinská

Vaření trnek
Žádná okurková sezona se v činnosti ženského pěveckého 

sboru „Tetičky“ toto léto nekonala. Téměř každý měsíc se sbor 
nějaké akce mimo obec zúčastňoval.

V červnu 16. jsme byly pozvány spolu s mužským sborem 
na „Antonínkové sečení trávy“ do Ostrožské Lhoty. V ženské 
kategorii vyhrála jedna naše členka první místo v sečení trávy.

A hned 22.7. jsme spolu s mužským sborem zahajovali hody 
v  Horním Němčí. Toto předhodové zpívání se uskutečnilo 
pokusně, jenom Dolněmčané a ženy z  Horního Němčí. Tyto 
nám slíbily, že nám oplatí návštěvu při vaření trnek.

Pátého července jsme zase oplácely my Březovjanům jejich 
návštěvu u nás, při loňském vaření trnek.

Také letošní vaření trnek dostaly na starost „Tetičky“ za 
veliké podpory OÚ. Kulturní program zajistily oba naše sbory, 
krúžek Dolněmčan, Dolněmčanská pětka a ženský pěvěcký 
sbor z  Horního Němčí. I když od rána pršelo, po obědě se 
vyčasilo a odpoledne proběhlo již tradičně, plno zpěvu, muziky, 
plný dvůr diváků a u kotla plno ochutnávačů.

Navštívili nás i vzácní hosté, poslanec Ludvík Hovorka, 
náměstek hejtmana Libor Lukáš, ředitel uherskobrodského 
muzea Pavel Popelka, spisovatelka Alenka Bartošíková  
a dokonce Tomio Okamura.

Všichni hosté byli nadmíru spokojeni s  programem  
i atmosférou a kladli nám na srdce, abychom udržovali tyto 
tradice, dnes již tak vzácné, v našem přetechnizovaném světě. 
Až do večera vládla krásná pohoda venku i uvnitř muzea. 

Velký dík patří i sponzorům. Celý průběh natáčela televize 
Ostrava. Tak zas příště!

Marie Ježková
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Chovatelé poštovních holubů 
Závodní sezóna starých holubů je již za námi a ještě nám 

zbývají 2 závody holoubat a bude celá závodní sezóna za námi 
a už se jen bude kalkulovat co jsme udělali dobře a nebo špatně.

Holuby nás všech chovatelů provázela celou závodní sezónu 
poměrně velká vedra, která poznamenala všechny chovatele 
poměrně velkými ztrátami holubů, ale i přes tyto nepřízně si 
naši členové ZO CHPH  úspěšně vedli v závodech jak v pásmu 
3, do kterého patří naše ZO CHPH, tak i v  celém oblastním 
sdružení chovatelů poštovních holubů Uherské Hradiště, které 
má 200 členů. Je největším oblastním sdružením v celé České 
republice, která má celkem 36 oblastních sdružení. Jak se 
umístnili naši členové ZO CHPH v pásmu 3, do které patříme 
a která má 80 chovatelů: na 3. místě se umístnil KADLČEK 
Jaroslav, na 6. místě se umístnil KADLČEK Josef, 
na 18. místě se umístnil VOJTĚŠEK Ladislav, 
na 22. místě se umístnil JEŽEK Antonín, 
na 25. místě se umístnil Dohnal Václav, 
na 32. místě se 
umístnil 
KARAFIÁT 
Stanislav, 
na 35. místě se 
umístnil KADLČEK 
Filip, na 36. místě se umístnil 
JAKUBČÍK Petr,

na 49. 
místě se 
umístnil 
BARTOŠ Radek
 a na 55. místě se 
umístnil BARTOŠ Karel.
V celém oblastním 
sdružení, které má 200 
chovatelů se umístnili 
naši členové ZO CHPH 
následovně: KADLČEK 
Jaroslav 14. místo, 
KADLČEK Josef 23. místo, 
VOJTĚŠEK Ladislav 43. místo, JEŽEK Antonín 57. místo, 
KARAFIÁT Stanislav 84. místo, KADLČEK Filip 89. místo, 
JAKUBČÍK Petr 95. místo, BARTOŠ Radek 121. místo  
a BARTOŠ Karel 143. místo.

Dále v  ročních holubech to je narozené v  roce 2011 se 
umístnili naši členové ZO CHPH takto: 

KADLČEK Jaroslav 9. místo, KADČEK Filip 11. místo, 
KADLČEK Josef 29. místo, VOJTĚŠEK Ladislav 40. místo, 
DOHNAL Václav 45. místo, JEŽEK Antonín 51. místo  
a BARTOŠ Radek 75. místo. Po skončení závodní sezóny nás 
zase čekají výstavy a to místní výstava ZO CHPH Dolní Němčí 
koncem listopadu, oblastní výstava  PH v Babicích 15. 12. 2012, 
celostátní výstava PH v Hluku 10. – 12. 1. 2013 a olympiáda 
poštovních holubů, to je celosvětová výstava, která se bude 
konat 24. – 27. 1. 2013 v Nitře na Slovensku.

Na těchto výstavách budou reprezentovat také naši ZO 
CHPH holubi našich členů. Tak to by bylo v kostce o úspěších 
našich členů ZO CHPH Dolní Němčí, které dosáhli v  roce 
2012. Za ZO CHPH  Kadlček Jaroslav
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Miss Víno Morava 2012
Dolní Němčí se může pyšnit 4. nejkrásnější dívkou Moravy! 

Stala se jí Petra Jílková, která se zúčastnila soutěže Miss Víno 
Morava, pořádanou Vinařstvím U Kapličky, které proslavil film 
Bobule. Tato soutěž byla určena pro dívky žijící na Moravě. 
Petra je studentkou Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně a zároveň 
Vyšší odborné školy v Uherském Hradišti.

Dne 27. 6. 2012 na castingu vybrala odborná porota 
semifinálovou čtyřiadvacítku. Tato skupinka vybraných 
dívek, se pak po téměř celé prázdniny účastnila přehlídek, 
kde předváděla kolekci oblečení od společnosti Diesel.  
Po celou dobu mohli jak diváci, tak široká veřejnost hlasovat 
pro svou favoritku. Hlasování bylo 10. 8. 2012 ukončeno 
Agátou Hanychovou a Dominikou Mesárošovou a 12 dívek 
s nejvyšším počtem hlasů se dostalo do finále.

Finálový večer se uskutečnil 30. 8. 2012 v Kulturním domě ve 
Velkých Bílovicích, největší vinařské obci na Moravě. Večerem 
provázel Leoš Mareš a v  porotě zasedly známé osobnosti 
jako například Martin Maxa, Tereza Kerndlová, Marek 
Ztracený, Agáta Hanychová, Franta Uher a spousta dalších. 
Finále bylo zahájeno představením dívek v lidovém  kroji. 
Petra si samozřejmě vybrala kroj dolněmčanský a společně 

Propolis
Pro výrobu propolisu včely sbírají pryskyřice na pupenech 

rostlin (smrk, jedle, buk, olše). Uvádí se přibližně 190 druhů 
rostlin, které včely pro sběr propolis využívají.  Vzniká tak 
směs nejrůznějších sloučenin, které se utvářely miliony let, jako 
součást existenčního boje rostlin s  různými mikroorganismy. 
Včely následně pryskyřici v  úlu zpracují svými enzymy na 
propolis. Poté ho využívají pro utěsňování štěrbin a dezinfekci 
úlu, kdy se z  propolisu průběžně uvolňují těkavé látky, 
vytvářející v  úlu ochrannou atmosféru, bránící rozvoji virů, 
bakterií a plísní. Barva i složení propolisu závisí na druhu 
rostlin, které mají včely k  dispozici. Výroba propolisu je pro 
včely velmi zdlouhavá a i výtěžnost ze včelstva je nízká.

Lidé využívali propolis již v  dávných dobách, známé je 
jeho využívání v Egyptě, či starověkém Římě, kde ho popisuje 
Plinius v literárním díle „Historia naturalis“.  Své jméno získal 
propolis v  antickém Řecku, kdy  Aristoteles ve svých spisech, 
užívá k označení dvou řeckých slov Pro (obrana) Polis (město). 
Význam slov můžeme chápat i jako obranu úlu před bakteriemi.

V  současné době se z  propolisu vyrábí značné množství 
léčiv a kosmetických přípravků. Jeho léčivé účinky na náš 
organismus jsou velmi pestré. Propolis obsahuje látky, které 
usmrcují bakterie, brzdí jejich růst, působí proti některým 
virům, povzbuzují imunitní systém, mají protizánětlivý účinek, 
podporují hojení ran. Kulička surového propolisu, či smotek 
vaty s  tinkturou přiložený k  bolavému zubu přinese úlevu 
od bolesti. Zde se využívá silného znecitlivujícího účinku 
propolisu. Z výzkumů vyplývá, že na propolis nevzniká ani při 
opakovaném používání rezistence bakterií jako u antibiotik. 
Pro člověka je užívání propolisu v malých dávkách neškodné. 

Rozpuštěním propolisu v lihu vzniká propolisová tinktura, 
která se využívá na desinfekci ran. Při použití u popálenin 
zmírňuje tvorbu puchýřů, osvědčené je použití na revmatické 
nemoci – bolesti kloubů, svalů. Přidáním propolisové tinktury 
do vlažného nápoje (čaje, vody) vzniká propolisová emulze, 
která se používá na ošetření citlivých sliznic, na desinfekci 
dutiny ústní, na ošetření dásní při paradentóze, aftech na 
sliznici ústní - i jako prevence, jako kloktadlo při angínách  
a zánětech nosohltanu, chronických zánětech mandlí, chřipce 
atd.

Předtím, než začneme propolis užívat, je dobré provést 
zkoušku na citlivost. Na vnitřní stranu zápěstí naneseme na 
kůži tinkturu a necháme uschnout. Nevznikne-li na kůži 
zarudnutí, můžeme tinkturu bez obav užívat. Při vnitřním 
užívání se tinktura ředí v  poměru 10 až 20 kapek do šálku  
s  0,5 dl vody. Tato emulze se užívá 1 až 3x denně. Propolis 
je účinný i při velmi nízkých dávkách, proto je vhodné po  
3 týdnech aplikace týdenní přestávka.

Výjimečných vlastností propolisu využívá lidstvo již 
od dob egyptských faraonů, a i v  současné době se dokáže 
svými vlastnostmi vyrovnat a někdy předčít medikamenty 
dnešní doby. I proto je také propolis stále více v centru zájmu 
vědeckých pracovišť.

Karafiát Zbyšek
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Blahopřání
Dne 2. srpna se dožil 80 

let náš tatínek, dědeček, 
pradědeček, strýc, švagr, 
p. Ludvík Umlauf.

Do dalších let mu 
přejeme pevné zdraví, 
Boží požehnání a ochranu 
Panny Marie. Za vše, co 
si pro nás v životě udělal,  
Ti děkujeme.

Dcera Božka s rodinou, 
syn Pavel s rodinou  

Ceník a podmínky pro zveřejnění inzerce  
v obecním zpravodaji od 1.1. 2012

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.

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).  
Po dohodě lze grafiku zpracovat u vydavatele LK print.

. Komise kulturní a sociální 
        pro Vás připravuje

14. 10. 2012 v 16 hodin  pohádka pro děti 
  Červená Karkulka a Perníková chaloupka
  Divadlo brod 
31. 10. 2012  Lampiónový průvod aneb cesta za pokladem 
18. 11. 2012  Beseda s důchodci – Sál KD Dolní Němčí 
  v 15 hodin  
22. 12. 2012  Vánoční koncert Vacenovjáci  v 15 hodin
  sál KD 
 27. 1. 2013   Dětský karneval  
   2. 2. 2013  Šibřinky 

Františka Tinková

s  tanečníkem Josefem Tinkou předvedli porotě část tance 
Dolněmčanské sedlcké. Po této prezentaci v krojích následovala 
volná disciplína zvaná Someliérství. Dívky zde předvedly 
své znalosti a šikovnost v  oblasti vína. Největší úspěch pak 
sklidila promenáda v plavkách. Po ukončení hlasování Leošem 
Marešem byla vyhlášena Top šestka finalistek, z  nichž pak 
porota vyhlásila všech šest míst. 

,,Sice jsem skončila s titulem „bramborová“, ale i to považuji 
za velký úspěch a hlavně byla to velmi zajímavá zkušenost,  
na kterou budu ráda vzpomínat,“ dodává s úsměvem Petra.

Obec gratuluje Petře Jílkové ke krásnému umístění a děkuje 
za výbornou reprezentaci Dolního Němčí.

a ostatní příbuzní. Malá Sofinka posílá pradědečkovi pusu.

Pozvánka
Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Dolní 

Němčí - oznámení o zahájení řízení, pozvánka na úvodní 
jednání .

Pozemkový úřad Uherské Hradiště jako věcně a místně 
příslušný správní úřad dle § 19a § 20 zákona č. 139/2002 
Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech 
a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických 
vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), oznamuje, že zahájil 
řízení o komplexních pozemkových úpravách v katastrálním 
území Dolní Němčí. 

V souladu s ustanovením § 7 zákona pozemkový úřad 
svolává úvodní jednání, na které zve účastníky řízení  
o pozemkových úpravách (§ 5 zákona) a další vlastníky 
pozemků a dotčené organizace a orgány státní správy  
v předpokládaném obvodu pozemkových úprav. 

Úvodní jednání se uskuteční v úterý 2. října 2012 v 16:00 
hodin v sále kulturního domu v obci Dolní Němčí. Prezence 
bude probíhat od 15:30 hodin. 

Na tomto jednání budou účastníci seznámeni s účelem, 
formou a předpokládaným obvodem pozemkových úprav. 
Dále bude zvolen sbor zástupců vlastníků pro pozemkové 
úpravy (pro účely volby sboru připadá spoluvlastníkům jen 
jeden hlas a sbor je zvolen nadpoloviční většinou přítomných 
vlastníků) a projednán postup při stanovení nároků vlastníků 
a případné další otázky významné pro řízení o pozemkových 
úpravách.

Uzávěrka příštího čísla  
Zpravodaje bude 7. 12. 2012.
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Další informace z Dolního Němčí a nejen
o něm najdete na webovém portálu

www.DOLNEMCANE.cz

- ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ - OBECNÍ POLITIKA - KULTURNÍ DĚNÍ - VEŘEJNÁ DISKUZE - 

Dolněmčan !é

Poznej 
se …
Jestliže  

se poznáte  
na této 

fotografii, 
můžete si ji 
vyzvednout 
v knihovně.

telefon: 
572 649 111,   

e-mail: 
knihovna@dolni-nemci.cz

P O Z V Á N K A
na připravované akce říjen - prosinec 2012

Říjen
14.10.  Divadlo pro děti
31.10.  Lampionový průvod

Listopad
18.11.  Beseda s důchodci
24.11.  Žákovský Mikulášský turnaj v šachu,
             velká cena okr. Uherské Hradiště
             Farní koncert

Prosinec
  1.12.   Adventní charitativní večer hasičů
             s Mikulášskou zábavou
  1.12.   Vánoční výstava žáků ZŠ a ZUŠ
  2.12.   Vánoční výstava žáků ZŚ a ZUŠ
22.12.   Vánoční koncert - hraje DH Vacenovjáci

SQUASH 
AKCE  na prodloužený víkend 

28.- 30. 9. 2012
1 hodina squashe za 1/2 cenu !!!

Místo 200,- Kč/hod. zaplatíte 100,- Kč/hod.       
Objednávky na tel. 723 130 420.
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A K C E
Truhlářství PET

Libor Pěrka

Vinohradská 844
687 62 Dolní Němčí

e-mail: liborperka@seznam.cz
www.truhlarstvipet.com

tel.: 603 149 961



18 Dolněmčanský zpravodaj

Vydává Obecní úřad Dolní Němčí nákladem 950 výtisků. Registrováno Ministerstvem kultury č. MK ČR E 13136.
• LK print, Nivnická 178, Dolní Němčí • Výroba reklamy • Laser • Velkoformátový tisk • Razítka • www.lkprint.cz •

Hospoda  CupČervencová  noc

Pečení  chleba  na  Muzeu

Slavnosti  vína  v  Uherském  Hradišti

Vaření  trnekSetkání  na  Velké  Javořině

Vaření  trnek  na  MuzeuPouť  u  sv.  Anny


