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Vážení spoluobčané,
konečně po několika letech nám pravé zimní počasí 

signalizuje blížící se Vánoce a s tím i konec roku.
Těší mě, že stejně jako v minulých letech se nám podařilo 

realizovat záměry, se kterými jsme do letošního roku 
vstupovali.

V  poslední čtvrtině roku jsme uvedli do užívání 
cyklostezku do Slavkova, dokončili úpravu vytápění v pivnici  
na muzeu, zateplení a plynofikaci garáží ve dvoře obecního 
úřadu a do kulturního domu jsme nechali nainstalovat novou 
oponu a záclony.

Vzhledem k  novým legislativním požadavkům jsme 
letos museli za cca 1,1 mil. Kč  provést úpravy na čistírně 
odpadních vod.

Pokročili jsme v  přípravě cyklostezky do Nivnice a ještě  
do konce roku by mělo být zahájeno územní řízení. Pracujeme 
i na přípravě projektu odvodnění  hřbitova.

Letos jsme opakovaně podali dvě žádosti do Operačního 
programu životního prostředí, se kterými jsme v  minulých 
výzvách neuspěli. Se  žádosti o dotaci na zateplení budovy 
obecního úřadu jsme tentokrát byli úspěšní, na výsledek 
žádosti o dotaci na sběrný dvůr  stále ještě čekáme.

Přeji Vám všem, abyste prožili letošní předvánoční shon 
v  klidu a pohodě, užili si v  kruhu rodiny a přátel pokojné 
svátky vánoční a ve zdraví vstoupili do roku 2013.

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

Usnesení
z 36. schůze Rady obce Dolní Němčí, konané  

dne 23. srpna 2012 v kanceláři obecního úřadu.

Usnesení č. 36/2012/01
Rada obce Dolní Němčí schvaluje za vítěze výběrového řízení 
na dodavatele stavby „ČOV Dolní Němčí – doplnění mikrosíta“ 
společnost ZEMSKÝ Rohatec s.r.o., Na Kopci 46, 696 01 
Rohatec,  s cenovou nabídkou ve výši 895.988,- Kč bez DPH.

Usnesení
z 37. schůze Rady obce Dolní Němčí, konané  
dne 11. září 2012 v kanceláři obecního úřadu.

Usnesení č. 37/2012/01
Rada obce Dolní Němčí schvaluje Městu Uherské Hradiště, 
Masarykovo nám. 19, 686 70 Uherské Hradiště, úhradu 
neinvestičních nákladů za dva žáky navštěvující ZŠ Sportovní 
777, v celkové výši 3.840,- Kč za období leden – červen 2012. 

Usnesení č. 37/2012/02
Rada obce Dolní Němčí schvaluje pronájem kulturního domu 
Farnímu úřadu D. N. k pořádání koncertu v sobotu 24.11. 2012.

Usnesení č. 37/2012/03
Rada obce Dolní Němčí rozhodla nevyhovět žádosti ředitelky  
Hospice na Svatém Kopečku, Sadové nám. 24, 779 00 Olomouc, 
o finanční příspěvek na jeho provoz.

Usnesení č. 37/2012/04
Rada obce Dolní Němčí schvaluje užití znaku obce Dolní 
Němčí na Roll-upu občanskému sdružení ORNIX, Mírová  
č.p. 763, Dolní Němčí.

Usnesení č. 37/2012/05
Rada obce Dolní Němčí povoluje výjimku ZŠ a ZUŠ v Dolním 
Němčí z počtu žáků v 6. třídě na 31 žáků.

Usnesení č. 37/2012/06
Rada obce Dolní Němčí schvaluje Smlouvu o dílo se společností 
ZEMSKÝ Rohatec, s.r.o., Na Kopci 46, 696 01 Rohatec, jejímž 
předmětem je kompletní dodávka na akci „ČOV Dolní Němčí 
– doplnění mikrosíta“.

Usnesení č. 37/2012/07  
Rada obce Dolní Němčí schvaluje Dodatek č. 1 Smlouvy o 
partnerství a spolupráci číslo 1/2012 pro výstavbu cyklistick 
é stezky Dolní Němčí – Slavkov s obcí Slavkov.

Usnesení č. 37/2012/08
Rada obce Dolní Němčí doporučuje Zastupitelstvu obce 
Dolní Němčí schválit Obecně závaznou vyhlášku č. 01/2012, 
o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, 
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních 
odpadů.

Usnesení č. 37/2012/09
Rada obce Dolní Němčí doporučuje Zastupitelstvu obce Dolní 

Němčí schválit Obecně závaznou vyhlášku obce Dolní Němčí 
č. 02/2012, kterou se zrušuje Obecně závazná vyhláška obce 
Dolní Němčí č. 2/2003, o místním poplatku za provozovaný 
výherní hrací přístroj ze dne 18. 12. 2012.

Usnesení č. 37/2012/10
Rada obce Dolní Němčí schvaluje vypsání výběrového řízení 
na akci „Stavební úpravy stávajícího objektu dílen ve dvoře 
obecního úřadu, včetně plynovodní přípojky a plynového 
vytápění“.

Usnesení č. 37/2012/11
Rada obce Dolní Němčí schvaluje vypsání výběrového řízení 
na akci „Vestavba komínového tělesa v  Hospůdce Muzeum, 
Rybníky č.p. 105“.

Usnesení č. 37/2012/12
Rada obce Dolní Němčí schvaluje provedení víceprací 
na akci „Chodník v  ul. Na Výsluní, Dolní Němčí“, které 
provedla společnost KARTUSEK – EKOSTAV s.r.o., 
Velehradská 1905, 686 08 Staré Město, ve výši 14.305,20 Kč. 

Usnesení
z 38. schůze Rady obce Dolní Němčí, konané  

dne 11. října 2012  v kanceláři obecního úřadu.

Usnesení č. 38/2012/01
Rada obce Dolní Němčí odkládá rozhodnutí o prodeji části 
obecního pozemku parcelní číslo 1065/33 v katastrálním území 
Dolní Němčí, p. M. P.,Dolní Němčí, do doby geometrického 
zaměření cyklistické stezky Dolní Němčí – Slavkov.

Usnesení č. 38/2012/02
Rada obce Dolní Němčí schvaluje zařazení žádosti paní T. Z.,  
Uherský Brod, o pronájem obecního bytu do seznamu žadatelů.

Usnesení č. 38/2012/03
Rada obce Dolní Němčí schvaluje pronájem kulturního domu 
p. P. Š., Dolní Němčí, k  pořádání taneční zábavy v  pátek  
16. listopadu 2012. Povinností pořadatele je zajistit dostatečnou 
pořadatelskou službu k udržení pořádku jak v kulturním domě, 
tak i v jeho okolí.

Usnesení č. 38/2012/04
Rada obce Dolní Němčí schvaluje pronájem kulturního domu 
společnosti KREDIT spol. s  r.o., Slavkov 284 k  uspořádání 
„Mikulášského večírku“ společnosti v pátek 30. 11. 2012.

Usnesení č. 38/2012/06
Rada obce Dolní Němčí schvaluje výpůjčku prostorů kulturního 
domu občanskému sdružení Centum Hina o.s., Bystřice pod 
Lopeníkem, k  pořádání akce „Adventní charitativní večer 
občanského sdružení centrum Hina“ v  sobotu 1. prosince 
2012 a bezplatné ubytování 7 dětí a 2 vychovatelů v penzionu 
Rozkvět od 30. listopadu do 2. prosince 2012.

Usnesení č. 38/2012/07
Rada obce Dolní Němčí schvaluje výpůjčku prostorů Muzea  
Na Mlýně Občanskému sdružení národopisný krúžek 
Dolněmčan, se sídlem Na Výsluní II, č.p. 687, Dolní Němčí, 
k  uspořádání společného posezení členů krúžku na závěr 
letošní sezóny v sobotu 3. listopadu 2012.
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Usnesení č. 38/2012/08
Rada obce Dolní Němčí schvaluje zařazení žádosti pana J. O., 
Dolní Němčí, do seznamu žadatelů o pronájem bytu v tomto 
zařízení.

Usnesení č. 38/2012/09
Rada obce Dolní Němčí schvaluje manželům Petru a Štěpánce 
Stojaspalovým, Boršická č.p. 324, Dolní Němčí, umístění 
plynovodní přípojky do rodinného domu č.p. 324 na obecním 
pozemku parcelní číslo 1938/6 v  katastrálním území Dolní 
Němčí.

Usnesení č. 38/2012/10
Rada obce Dolní Němčí schvaluje Oblastní charitě Uherský 
Brod, Mariánské nám. 13, 688 01 Uherský Brod finanční 
příspěvek ve výši 20.000,- Kč na provoz Pečovatelské služby 
v Dolním Němčí.

Usnesení č. 38/2012/11
Rada obce Dolní Němčí povoluje výjimku z  počtu dětí ve 
třídách v Mateřské škole v D. Němčí ve školním roce 2012-13.

Usnesení č. 38/2012/12
Rada obce Dolní Němčí schvaluje Mateřské škole v  Dolním 
Němčí její uzavření v době vánočních prázdnin od 27. prosince 
do 31. prosince 2012.

Usnesení č. 38/2012/13
Rada obce Dolní Němčí rozhodla skácet jabloň a hrušeň  
v ul. Na Výsluní II.

Usnesení č. 38/2012/14
Rada obce Dolní Němčí schvaluje Smlouvu o poskytnutí 
účelové neinvestiční dotace ve výši 4.000,- Kč z  rozpočtu 
Zlínského kraje číslo: D/1905/2012/KH se Zlínským krajem se 
sídlem ve Zlíně, tř. T. Bati 21, zastoupeným hejtmanem MVDr. 
Stanislavem Mišákem.

Usnesení č. 38/2012/15
Rada obce Dolní Němčí schvaluje Smlouvu o dílo se společností 
Lesy Horňácko, s.r.o., Kuželov 1 na realizaci akce „Doplnění 
biokoridoru podél cyklistické stezky Dolní Němčí – Hluk“.

Usnesení č. 38/2012/16
Rada obce Dolní Němčí schvaluje cenovou nabídku ve výši 
12.000,- Kč, včetně DPH, společnosti EPS, s.r.o., Kunovice, za 
vypracování návrhu odvodnění problematických částí hřbitova 
v obci.

Usnesení č. 38/2012/17
Rada obce Dolní Němčí schvaluje cenovou nabídku firmy Libor 
Pěrka – Truhlářství PET, Vinohradská č.p. 844, Dolní Němčí, 
ve výši 30.280,- Kč za dodávku a montáž vstupních dveří  
do šesti bytů v bytovém domě č.p. 589 v ul. Vinohradská.

Usnesení č. 38/2012/18
Rada obce Dolní Němčí odkládá rozhodnutí o výběru uchazeče 
na dodávku a montáž opony, záclon a závěsů v kulturním domě.

Usnesení č. 38/2012/19
Rada obce Dolní Němčí schvaluje Smlouvu o budoucí nájemní 
smlouvě a o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene  
se společností Povodí Moravy, s.p., se sídlem v Brně, Dřevařská 

11, 601 75 Brno, týkající se pozemku parcelní číslo 2276/25 
v  katastrálním území Dolní Němčí, určeného ke stavbě 
cyklistické stezky Dolní Němčí – Nivnice.

Usnesení č. 38/2012/20
Rada obce Dolní Němčí schvaluje vícepráce na rekonstrukci 
elektroinstalace v  bytech bytového domu č.p. 589  
v ul. Vinohradská, ve výši 12.143,- Kč bez DPH, které provedla 
firma František Stojaspal, komplexní elektromontážní činnost, 
Nivnická č.p. 62, 687 62 Dolní Němčí.

Usnesení č. 38/2012/21
Rada obce Dolní Němčí schvaluje Dodatek č. 1 Smlouvy  
o dílo  na stavbě „Rekonstrukce bytových jader domu č.p. 589“, 
jehož předmětem je navýšení ceny díla o 97.818,- Kč bez DPH, 
se společností STAVBY VANTO, s.r.o., Obchodní 1676, 686 04 
Kunovice.

Usnesení č. 38/2012/22
Rada obce Dolní Němčí schvaluje za vítěze výběrového řízení 
na pojištění majetku obce Dolní Němčí od  22. 10. 2012 do 21. 
10. 2015 firmu Kooperativa pojišťovna, a.s., Pobřežní 665/21, 
186 00 Praha 8, s cenovou nabídkou 123.528,- Kč bez DPH.

Usnesení č. 38/2012/23
Rada obce Dolní Němčí schvaluje za dodavatele stavby 
„Vestavba komínového tělesa v  objektu č.p. 105“, společnost 
HOKR STAVBY s.r.o., Babí Louka 2503, 688 01 Uherský Brod, 
s cenovou nabídkou 92.821,- Kč bez DPH.

Usnesení
z 39. schůze Rady obce Dolní Němčí, konané  

dne 22. října 2012 v kanceláři obecního úřadu.

Usnesení č. 39/2012/01
Rada obce Dolní Němčí schvaluje za vítěze výběrového řízení 
na dodavatele stavby „Rekonstrukce dílen na parc. č. 93/2, 
v Dolním Němčí“, společnost DN Group stav s.r.o., Biskupský 
dvůr 2095/8, 110 00 Praha 1, s cenovou nabídkou 463.886,- Kč 
bez DPH

Usnesení č. 39/2012/02
Rada obce Dolní Němčí schvaluje Smlouvu o dílo  
č. 201201132/10 se společností DN Group stav s.r.o., Biskupský 
dvůr 2095/8, 110 00 Praha 1, s cenovou nabídkou 463.886,- Kč 
bez DPH na dodávku stavebních prací na akci „Rekonstrukce 
dílen na parc. č. 93/2, v Dolním Němčí“.

Usnesení
ze 40. schůze Rady obce Dolní Němčí, konané  
dne 30. října 2012 v kanceláři obecního úřadu.

Usnesení č. 40/2012/01
Rada obce Dolní Němčí schvaluje prodej vyřazeného žacího 
traktoru  Starjet společnosti Albera Morava s. r. o.,  Strání-
Květná, za cenu 10.000,- Kč, včetně DPH.

Usnesení č. 40/2012/02
Rada obce Dolní Němčí neschvaluje poskytnutí finančního 
příspěvku na činnost Domova sv. Josefa, Žireč 1, 544 04 Dvůr 
Králové nad Labem.
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Usnesení č. 40/2012/04
Rada obce Dolní Němčí schvaluje Dodatek č. 3 ke Smlouvě  
o spolupráci při tvorbě, aktualizaci a správě digitální technické 
mapy obce se  Zlínským krajem, Zlín.

Usnesení č. 40/2012/05
Rada obce Dolní Němčí schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě 
o dílo č. 1532.2100364STI  se společností EUROVIA CS, a.s., 
Praha 1, jejímž předmětem je rozšíření díla o vícepráce ve výši 
182.488,90 Kč včetně DPH.

Usnesení č. 40/2012/06
Rada obce Dolní Němčí schvaluje termín provedení 
inventarizaci hmotného majetku obce Dolní Němčí na úterý  
4. prosince 2012 a inventarizační komise v následujícím složení:
Ing. Miroslav Kadlček, Jana Kadlčková, Drahomíra Ponížilová
Leoš Minks, Jana Salátová, Jiřina Bídová

Usnesení č. 40/2012/06
Rada obce Dolní Němčí schvaluje program 11. zasedání 
Zastupitelstva obce Dolní Němčí.

Usnesení č. 40/2012/08
Rada obce Dolní Němčí schvaluje cenovou nabídku Albera 
Morava s.r.o.,  Strání-Květná, ve výši 43.500,- Kč, bez DPH,  
na dodávku a montáž kabiny na zahradní stroj Rider Stiga Park.

Usnesení č. 40/2012/09
Rada obce Dolní Němčí schvaluje cenovou nabídku společnosti 
GRADIOR, spol. s r.o.,  Brno, ve výši 337.548,- Kč, včetně DPH, 
za dodávku a montáž opony, záclon, závěsu a podlahy na pódiu 
v sále kulturního domu.

Usnesení č. 40/2012/10
Rada obce Dolní Němčí rozhodla upravit svah po zavážce 
skládky inertního odpadu vedle rodinného domu č.p. 397  
v ul. Nivnická v souladu se schválenou projektovou dokumentací.

Usnesení č. 40/2012/11
Rada obce Dolní Němčí doporučuje Zastupitelstvu obce Dolní 
Němčí schválit nákup pozemků pro stavbu cyklistické stezky 
Dolní Němčí – Nivnice dle přílohy tohoto usnesení za cenu 
50,- Kč/m2. Veškeré náklady spojené s  nákupem pozemků 
bude hradit obec Dolní Němčí.

Usnesení č. 37/2012/07
Rada obce Dolní Němčí schvaluje Dodatek č. 2 Smlouvy  
o partnerství a spolupráci číslo 1/2012 pro výstavbu cyklistické 
stezky Dolní Němčí – Slavkov s obcí Slavkov.

Poznáte tohoto psa?

V poslední době jsme zaznamenali již dva případy nalezení 
opuštěných psů, kteří se volně pohybovali po obci. Bohužel, 
jak se ukázalo, zřejmě již byli na obtíž svým majitelům a tak  
je prostě odvezli do naší obce a vypustili ven. Ať se obec 
postará. V  jednom případě byl pes dlouhodobě uvázaný  

Vážení spoluobčané.
koncem měsíce září 2012 proběhl v areálu společnosti 

Agro Okluky, a.s. na bioplynové stanici Den otevřených dveří. 
Občané naší obce i lidé z blízkého okolí tak měli možnost 
prohlídky technologie bioplynové stanice na zpracování 
biomasy ze zemědělských produktů k energetickým účelům. 

V tento den přišlo asi 60 návštěvníků. Mrzí nás, že této  
možnosti nevyužili všichni občané z blízkého okolí 
farmy. Návštěvníci, kteří tuto možnost využili odcházeli  
s konstatováním, že zápach z bioplynové stanice se nevytváří.

Richtr Antonín, vedoucí BPS

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

celá stránka    (180 x 265 mm) 1 500,- Kč
1/2 stránky    (180 x 130 mm)    750,- Kč
1/4 stránky    ( 88 x 130 mm)    380,- Kč
řádková inzerce (180 x 20 mm)    200,- Kč
Ceny jsou včetně DPH.

Inzerci předávejte v požadovaném rozměru ve formátech pdf, 
eps, jpg, tiff v tiskovém rozlišení 300 dpi (úrovně šedé nebo CMYK).  
Za grafické zpracování a obsah si odpovídá inzerent. Po dohodě 
lze grafiku zpracovat u vydavatele LK print.

za řetěz u sloupu až 
si ho nakonec všimly 
děti a přivedly jej 
na obecní úřad. Co 
k  tomuto počínání 
dodat? Odpovědět  
si musí každý z  nás. 
Možná by stálo za to 
majitele také uvázat 
ke sloupu a sledovat, 
jak se mu to líbí. Oba 
tito psi byli umístěni 
do hotelu pro psy 
v  Uherském Brodě. 
Jejich pobyt však 
obec musí hradit 
ze svého rozpočtu. 

V ceně je zahrnuto očkování, základní ošetření, strava a pobyt. 
A nakonec výzva: nezná náhodou někdo z vás majitele tohoto 
psa? Ozvěte se prosím, ručíme za anonymitu.

Ing. Miroslav Kadlček, místostarosta

Termíny svozů separovaného odpadu v pytlích
V prvním pololetí roku 2013 bude 

prováděn svoz separovaného odpadu v pytlích 
v následujících termínech:
Plasty: 22.1., 19.2., 19.3., 16.4., 15.5., 12.6.

. Uzávěrka příštího čísla Zpravodaje bude 1. 3. 2013.
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Nejen o Karpatské úmluvě 
Karpatská úmluva je mezinárodní smlouva, která byla 

ratifikována sedmi evropskými státy. Má za cíl ochranu 
kulturního a přírodního dědictví celé oblasti tzv. karpatského 
oblouku, jenž se rozkládá ve středovýchodní Evropě. Vedle 
Slovenska, Polska, Maďarska, Ukrajiny, Rumunska a Srbska se 
k rámcové úmluvě v roce 2006 připojila též Česká republika. 
Oblasti Beskyd, Bílých Karpat a Pálavy totiž tvoří nejzápadnější 
výspu karpatské horské soustavy. Jelikož Dolní Němčí leží 
v  oblasti karpatského předhůří a též náleží do mikroregionu 
Bílé Karpaty, Karpatská úmluva se týká i naší obce a blízkého 
okolí. 

Karpaty jsou nejen jedním z  největších horských pásem 
Evropy, ale hlavně jedinečným přírodním a kulturním územím. 
Biodiverzita – tedy rozmanitost druhů a ekosystémů – není nikde 
v Evropě větší. Karpaty jsou ovšem i domovem takřka osmnácti 
milionů obyvatel. Zdejší hory jsou jedinečné i díky lidem, 
kteří zde hospodaří. Nepředstavují však jen místo uchovaných 
památek a hlubokých lesů. Existují i oblasti, které se vylidňují, 
oblasti ekonomicky důležitých center způsobujících znečištění, 
místa investic a výstavby nových turistických středisek. Rozvoj 
může být pozitivní příležitostí i negativní hrozbou – pro zdejší 
přírodu, krajinu, místní obyvatele. Karpatská úmluva (viz 
web: carpathianconvention.org) vznikla pro to, aby mapovala  
a podněcovala aktivity vedoucí k  udržitelnému rozvoji 
horských oblastí středovýchodní Evropy. To, že je to smlouva 
pouze rámcová, znamená, že obecně formulované cíle mají 
postupně naplňovat konkrétnější aktivity a regionální politiky. 
Hlavní zodpovědnost leží na národních vládách, odpovědnost 
dílčí nesou kraje a obce. Kromě toho cíle úmluvy naplňují  
i nevládní organizace, nebo dobrovolníci z místních komunit, 
kteří se přímo v terénu v rámci regulí snaží měnit slova v činy. 
I z  toho důvodu se na začátku listopadu minulého roku 
v městečku Hluk uskutečnil seminář zaměřený na problematiku 
naplňování Karpatské úmluvy. 

Takzvané setkání stakeholderů, nebo-li činitelů a strážců 
naplňování mezinárodní úmluvy, bylo rozděleno do dvou 
dnů, během kterých byly prezentovány přírodně a kulturně 
ochranářské aktivity, které se váží ke karpatským oblastem 
ležícím na území České republiky. Hlavním koordinátorem 
setkání bylo Vzdělávací a informační středisko Bílé Karpaty 
z Veselí nad Moravou. Po úvodních referátech jeho zástupců 
vystoupila pracovnice ministerstva životního prostředí.  
Od ní zazněla informace, že mezinárodní úmluva je teoreticky 
právně nadřazena zákonům a v  rámci jejího naplňování by 
nemělo docházet k protikladům. Následovalo představení 

mapy karpatského dědictví. Ta podnítila diskusi, jakým 
způsobem a do jaké míry je vhodná prezentace místních 
folklorních aktivit. Jak přítomní uvedli, nevhodná propagace 
menších akcí představuje reálné nebezpečí v  podobě jejich 
následné devalvace nechtěným masovým turismem. Objevil 
se taktéž dotaz, zda při sestavování mapy kulturního dědictví 
vytvářet pouze seznam elitních či spíše méně známých, ale 
obsahově hodnotných akcí? Akce menší a méně známější 
jsou totiž přirozeně také zranitelnější.  Důležitou myšlenkou 
bylo, že nelze oddělovat přírodní a kulturní dědictví, protože 
především v  Karpatech se jedná o dvě strany jedné mince.  
Ochranář a pedagog Vladimír Šácha přítomné informoval 
o naplňování karpatské úmluvy na Ostrožsku, Horňácku  
a Mikulovsku formou anket či realizací výukových programů. 
Zajímavá byla též prezentace přírodního areálu Park Rochus 
coby nově komponované krajiny, v  níž vedle novostaveb 
lidové architektury budou využity také objekty přenesené 
z  okolních vesnic. Přírodně-relaxační areál vznikající  
u Uherského Hradiště dodnes vyvolává protichůdné reakce,  
a proto byly vítány informace mluvčího projektu, jenž odpověděl  
na některé otázky. V této souvislosti se objevila též úvaha, zda 
nehrozí nebezpečí, že se podobné národopisné areály nestanou  
do sebe uzavřenými „folklorlandy“, které pouze oslabí turismus 
v okolních obcích. 

Jana Urbančíková, kontaktní osoba karpatských oblastí 
v  ČR, moderovala diskusi na téma šetrného cestovního 
ruchu. Zazněla otázka, zda je turismus pro Karpaty výzvou 
či nebezpečím? Odpověď zněla: záleží na tom, jak bude 
regulován a provozován. Nastoleno bylo též téma vytváření 
golfových areálů v místní krajině coby umělých a úzké klientele 
vyhrazených relaxačních prostorů. Bylo konstatováno,  
že golfová turistika by měla být pouze doplňková a celková 
strategie rozvoje turismu na východní Moravě by měla 
být zaměřena k  přirozenějším formám využívání prostoru 
karpatské krajiny. Finanční podpora z  evropských fondů  
a krajských rozpočtů by měla směřovat především na dotaci 
nákladů environmentálně neproblematických projektů. 
V  souvislosti krajských správ byla kritizována též řídnoucí 
dopravní infrastruktura v  odlehlejších oblastech. Rušení 
autobusových a vlakových spojů totiž vede k  nárůstu 
nežádoucího automobilismu a s  ním spojených negativ.  
Že to jde i jinak, ukazuje osvícený přístup hornatého Švýcarska. 
V mezinárodním kontextu byla též nastolena otázka nebezpečí 
znehodnocení krajiny lokálně nevhodnou instalací větrných 
či solárních elektráren. Jako varovný byl prezentován příklad 
českých vesnic v  rumunském Banátu, které ztrácí turistickou 
atraktivitu kvůli živelné výstavbě větrných parků a slabému 
občanskému či právnímu uvědomění místních obyvatel. 
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Pokud jde o udržování lidové kultury v  obcích, na řadě 
příkladů se ukázalo, že místní kultura potřebuje jednotlivce 
ochotné obětovat jejímu rozvíjení množství osobního času  
i energie. Bez místních „tahounů“ se místní komunity málokdy 
daří aktivizovat. Poté byl vznesen návrh, zda by nebylo 
vhodné proškolovat lidi, kteří se často dostávají do kontaktu 
s  turisty? Cílem by mělo být plnější využití potenciálu, který 
místní prostor a komunita nabízí příchozím návštěvníkům. Jak 
bylo konstatováno, pro podobné aktivity jsou důležití dobří 
znalci místního prostředí, kteří jsou schopni odkrývat věci  
a souvislosti letmým pohledům skryté. 

Pokud jde o aktivizační možnosti správ CHKO bylo 
konstatováno, že ochranáři pro přemíru administrativních 
úkolů nemají dostatek času na pravidelnou komunikaci  
se starosty nebo obyvateli svěřených oblastí. Obce jsou dnes 
z  hlediska správy velmi samostatné, a proto by měly převzít 
hlavní odpovědnost za podporu ke krajině a tradiční kultuře 
šetrných aktivit obyvatel.

Jeden z  pozitivních příkladů ukázala exkurze, která byla 
součástí semináře. Jeho účastníci měli možnost na závěr prvního 
dne akce navštívit zákoutí Hluku zvané Na Rajčovně. Jedná  
se o řadu uchovaných domů tradiční venkovské architektury, 
které nyní slouží jako základna pro místní národopisné aktivity. 
Místní patriot Vladimír Šácha účastníkům ukázal muzeum 
lidového ornamentu a pozval je k  ochutnávce krajových 
specialit při posezení s cimbálovou muzikou.

Uplynulé setkání ke Karpatské úmluvě se ukázalo jako 
informačně zajímavé a podnětné. Je proto dobré, že na ně 
navázal další sraz ochránců karpatského dědictví, který se letos 
v listopadu uskutečnil v Brumově na Valašsku.

Petr Slinták

ZŠ a ZUŠ
Vážení rodiče a přátelé školy,
"Všichni berou ohled na čas, jenom čas na nikoho." Tento 

starý citát často vyjadřuje naše pocity, nejčastěji ovšem, když 
se blíží konec roku. Nejinak je tomu i nyní. Rádi bychom vás 
informovali o činnosti školy od posledního vydání zpravodaje 
po současnost. 

I v letošním školním roce jsme pokračovali v tradici 
adaptačního kurzu pro žáky 6. ročníku, který proběhl za účasti 
třídní učitelky, vyučující etické výchovy a výchovné poradkyně 
v rekreačním zařízení Maršov.

Absolvování tohoto soustředění poskytlo jedinečnou 
možnost hlouběji se poznat a stmelit v rámci třídy. Procesy 
vzájemného poznávání a sbližování, které ve škole trvají 
většinou měsíce, je zde možné nastartovat a významně urychlit 
během několika dní. Základním prvkem k tomuto je pobyt 

mimo školu. Změnou prostředí je možno dosáhnout odlišného 
chování a prožívání u žáků. Metodami vedoucími k cílům 
adaptačního soustředění jsou metody zážitkové pedagogiky. 
Jde o to, aby žáci prošli řadou aktivit, ve kterých sami něco 
dělají. Tyto aktivity v nich vyvolají řadu prožitků. Společně 
prožívají aktivity týkající se prohloubení vzájemného poznání 
a hlubšího poznání učitele, aktivity zaměřené na nastartování 
spolupráce a na řešení konfliktů při skupinové práci, na rozvoj 
důvěry. Získané zkušenosti dále rozvíjíme v hodinách etické 
výchovy. 

Po čtyřech letech přijal opět naše pozvání horolezec 
Radek Jaroš. Být v bezprostřední blízkosti takové mimořádné 
osobnosti se nestává tak často. Když tento pokořitel 13 vrcholů, 
které měří více než 8 000 m, začne vyprávět, pouštět videa  
ze svých cest a vy si navíc můžete sáhnout na kombinézu, boty, 
mačky a rukavice, které měl na sobě, když byl na nejvyšší hoře 
světa Mount Everestu, získáváte jakýsi těžko definovatelný, 
zvláštní pocit hrdosti a zároveň pokory, že jste byli s výjimečným 
člověkem. Na dokreslení atmosféry přikládám úryvek  
ze samostatné práce žáků 5. třídy v předmětu informatika. 
Klárka Kadlčková: „Když jsem byla v první třídě, byl tu poprvé. 
Moc si to už nepamatuju, ale vím, že je těžké lozit po horách, 
které mají až 8 000 m. A to ještě i bez kyslíku. I když se bojím, 
přeci jenom bych to chtěla zkusit, protože si myslím, že je to 
krásný pocit vylézt nahoru a vidět to všechno. A rozhodně  
je moc šikovný horolezec. Taky si zaslouží, aby ho znal celý svět.

Mnozí z vás si jistě vzpomenou na tradiční branný závod. 
Letos se konal již 37. ročník. Počasí nám přálo, proto jsme 
mohli  vyslat na trať dlouhou něco přes 2 km 38 žáků čtvrtých 
až devátých tříd. V  jednotlivých kategoriích zvítězili Adéla 
Světinská, Daniel Mikulec, Anna Polášková, Arnošt Mikulička, 
Markéta Pinkavová a Pavel Pastorek. 
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Za účasti 22 žáků se konalo školní kolo ve stolním tenisu. 
Pořadí mladších žáků: 1.  Ondřej Kučera, 2. Antonín Uher, 
3. Martin Bartoš. Starší žáci: 1.  Dominik Pitner. 2. Tomáš 
Tang Minh, 3. Josef Kolísek. Uvedení borci se kvalifikovali 
do okresního kola v  Kunovicích. Po úporných bojích mladší 
skončili na krásném 2. místě, starší obsadili 3. místo. 

Dne 14.11.2012 se konala ve Zlíně soutěž Zlínský Vorvaň, 
kterou pořádá obecně prospěšná společnost DĚTEM. Soutěže 
se účastnilo 33 škol Zlínského kraje. Šlo o soutěž, ve které 
nezvítězili jenom nejrychlejší. Hodnocena byla i semknutost 
jednotlivých družstev, chování závodníků a schopnost 
vzájemné důvěry a pomoci. Snahou organizátorů bylo vzbudit 
nejen soutěživost ve sportovních disciplínách, ale i kolektivního 
ducha soutěžících i kamarádů v hledišti. Proto bylo klání 
postaveno na vzájemné soudržnosti, kamarádství a výpomoci 
jednotlivých členů v družstvu. Soudržnost byla zastoupena i 
v hledišti. Spolužáky povzbuzovali žáci V. třídy spolu s třídní 
učitelkou Mgr. Janou Mitáčkovou. Naši školu reprezentovali: 
Tomáš Hibler, Roman Bobčík, Denisa Karlíková, Hynek 
Rusman, Radek Bobčík, Anna Polášková a Eliška Ježková. 

O soutěžící se vzorně starala p. vychovatelka Simona 
Synčáková. Všichni soutěžili velmi bojovně a statečně. Umístili 
se na krásném pátém místě. 

Naši žáci se opět zapojili do literární soutěže ZELENÁ 
PLANETA, které se zúčastnilo kolem sta žáků ZŠ, a to nejvíce 
žáci moravských a také slovenských škol. Naši školu nejlépe 
reprezentoval Adam Horňák z V. třídy, který svou literární 
prací Třešeň obsadil I. místo v kategorii 4. – 5. tř. 

Před 15 lety se narodila většina současných žáků, kteří 
chodí do 9. třídy. V očích mladého člověka je to zřejmě málo 
let. Je to moc nebo málo v životě školy? 5.12. na Mikulášském 

koncertě jsme si připomněli 15. výročí založení ZUŠ. Dovolte 
mně pár vzpomínek z této nedávné historie. Někdy v roce 1995 
se tehdejší ředitel školy dr. Zimčík a starosta obce pan Baroň 
rozhodli spojit zájem žáků o umělecké obory s prostorovými, 
materiálními i personálními podmínkami školy. Byl proveden 
průzkum zájmu a proběhly schvalovací procesy na MŠMT. 
K 1.9.1997 byl zahájen první školní rok. Nejdříve se rozvíjela 
činnost v hudebním, výtvarném a literárně dramatickém oboru. 
O rok později pak vznikl obor taneční. Jen pro zajímavost: 
v roce 1997 byly počty žáků následující: HO 70, VO 15 a LDO 
15 žáků. Celkem tedy 100 žáků. Dnes máme v HO 122, VO 56, 
LDO 20 a v TO 25 žáků. Celkem 230 žáků.  K  tomu přibyly 
i další pobočky ve Vlčnově, Šumicích a v  Horním Němčí. 
Patříme k asi třem desítkám škol v  celé republice, které mají 
jako svoji součást základní a základní uměleckou školu. Ještě 
do loňska jsme byli jediní tohoto druhu ve Zlínském kraji.

O tom, že provoz takovéto školy je nákladný, svědčí i to.že 
během prvních pěti let bylo investováno na zabezpečení 
provozu tzn. úprava prostor, nákup hudebních nástrojů, 
audiovizuální techniky, kostýmů, malířských potřeb apod.  
na 800 000,- Kč. V dalších 10 letech můžeme hovořit o více než 
1 milionu Kč.

Přál bych si a výsledky našich žáků tomu nasvědčují, aby 
úsilí, které je ze strany nás, učitelů i finanční podpory zřizovatele 
– Obce Dolní Němčí – nevyšlo nazmar a bylo ku prospěchu 
rozvoje osobnosti mladých lidí v Dolním Němčí a okolí. 

Závěrem všem přeji pokojné prožití adventní doby, hodně 
zdraví, spokojenosti, a také osobních i pracovních úspěchů 
v nadcházejícím roce 2013.

Mgr. Milan Kvasnička, ředitel školy

. Orionflorbalcup

2.10.2012 se naši mladší florbalisti zúčastnili turnaje 
v Uherském Brodě. Turnaj byl pro žáky 1.- 5. tříd. Po náročném 
boji kluci porazili Havřice, Bánov, Nivnici i Uherský Brod. 
Prohráli jsme jen jeden zápas s Uherským Ostrohem. Turnaje se 
zúčastnilo 11 týmů, ale to kluky vůbec neodradilo a zaslouženě 
si vybojovali bronzovou medaili. Myslím, že na turnaj jsme 
všichni jeli s  přáním neumístit se na posledních příčkách. 
Ráno ještě nikdo z nás nevěřil, že budeme tak úspěšní a domů 
pojedeme s medailí na krku. Na doplnění energie každý hráč 
dostal velkou čokoládu a náramek. Sestava: Tomáš Kadlček, 
Viktor Ambros, Lukáš Ambros, Tomáš Hibler, Přemysl Bobčík, 
Adrian Uher, Josef Kučera, Lukáš Bobčík, 

Simona Synčáková,
kroužek florbalu
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. Pasování na čtenáře
 

Ve středu 10. října navštívili žáci II. třídy místní knihovnu, 
kde byli pasováni na čtenáře. Na děti čekalo velké překvapení 
v osobě spisovatelky paní Aleny Bartošíkové, která dětem toto 
slavnostní pasování zpříjemnila. Po příchodu do knihovny byly 
děti přivítány králem Knihomilem a princeznou Pohádkou. 
Král Knihomil přečetl slavnostní pasovací listinu a pasování na 
opravdové čtenáře mohlo začít. Každý druháček poklekl před 
krále a přečetl krátký úryvek z knížky O lopenickém Dráčkovi, 
kterou paní Alena Bartošíková spolu se svým synem Martinem 
pro děti napsala. Všechny děti obdržely pasovací listinu a malý 
dáreček. Pak jim paní spisovatelka přečetla krátkou pohádku 
a děti jí mohly pokládat otázky. O tom, že jsou druháčci děti 
přemýšlivé, svědčila jedna z prvních otázek – Jestli dá toto 
psaní velkou dřinu. Děti se od paní spisovatelky dozvěděly, že 
bydlí v Uherském Brodě, napsala už 13 knížek, píše na počítači 
a podle jejích knížek vznikly scénáře pro pohádky do televize. 
Děti dostaly průkazky do knihovny a hned si začaly knížky 
vybírat a některé si už odnesly 

domů na čtení. Pro děti bylo ráno v knihovně příjemným 
zážitkem a nezbývá než doufat, že se naplní přání  
z pasovací listiny krále Knihomila: Mějte v úctě slovo  
a ochraňujte knížky, buďte jejich dobrým čtenářem  
a věrným ochráncem. Nechť je vám knížka moudrým rádcem. 
Děkujeme paní Marii Milošové, vedoucí místní knihovny  
a paní Aleně Bartošíkové za krásné pasování na čtenáře. 

Mgr. Jana Špaňhelová

. Podzimní aktivity školního klubu a CEV Pantoflíček

Do 20 zájmových kroužků školního klubu, který je již 
několik let součástí naší základní školy, se v  tomto školním 
roce přihlásilo 173 žáků. Kromě již tradičních výtvarných  
a sportovních kroužků si žáci 1. stupně mohou vybrat například 
kroužek anglického jazyka nebo kroužek přírodovědný, žáci  
2. stupně třeba kroužek astronomický. Žáci devátého ročníku 
se v tanečním kroužku připravují na polonézu a také navštěvují 
cvičení z jazyka českého a matematiky, kde si upevní vědomosti 
potřebné k  úspěšnému zvládnutí přijímacích zkoušek  
na střední školu.

Ráda bych se zmínila o kroužku LINE DANCE, který pod 
vedením paní Lenky Lukášové již druhým rokem  pracuje pod 
školním klubem. Jeho členky se zúčastnily dne 2. – 4. listopadu 
v Písku kvalifikační soutěže „Czech open“ a byly velmi úspěšné. 
Jolana Michalcová se umístila na 2. místě a Karolína Zelinková 
na 5. místě ve svých kategoriích. 

Ekocentrum Pantoflíček, které je součástí školního klubu, 
si pro 1. stupeň naší školy připravilo na 26. října projektový 
den „Den stromů“.  Žáci nejdříve zhlédli zajímavý film, potom 
se něco o stromech dozvěděli při výukovém programu, dále 
vytvořili spoustu zajímavých výtvarných prací s  tématikou 
stromů a nakonec absolvovali naučnou vycházku kolem školy. 
Vyvrcholením oslavy Dne stromů bylo sázení stromu jinanu 
habrolistého, které se uskutečnilo 6. listopadu a zhostil se toho 
školní ekotým. Pozvání na tuto akci přijal také starosta obce 
pan František Hajdůch. Doufejme, že stromečku se bude před 
školou dobře dařit.  

Mgr. Jana Trtková, vedoucí ŠK 

. Vánoční výstava

Začátek adventního času je pro naši školu typický tím,  
že pořádáme vánoční výstavu. Ne jinak tomu bylo i letos.  
Ve dnech 1. a 2. 12. 2012 se otevřely brány školy pro všechny 
návštěvníky, kteří se přišli podívat na 19. ročník této 
akce. Tak jako každý rok, byly prostory školy vyzdobeny 
pracemi všech žáků. Byly zde vidět nejenom krásné obrázky,  
ale i prostorové práce a keramika. Součásti výstavy byla i výtvarná 
soutěž, do které se spolu s  námi zapojilo dalších jedenáct 
škol z regionu a Slovenska. Mladší žáci vytvářeli své práce na 
téma Z  pohádky do pohádky, ti starší se zabývali tématem 
Afrika. Všechny soutěžní práce byly vystaveny a vyhodnoceny  
na vernisáži, která se konala v sobotu. Kromě oceněných žáků 
a jejich rodičů se vernisáže účastnili také významní hosté – 
za Zlínský kraj Ing. Ladislav Kryštof, starostové obcí Slavkov  
a Nezdenice Mgr. Libor Švardala a Mgr. Libuše Bídová. Naši 
obec zastupovali starosta Ing. František Hajdůch a místostarosta 
Ing. Miroslav Kadlček. Všichni hosté předávali ceny a diplomy 
vítězům. Nedílnou součástí dvoudenní akce byl i kulturní 
program, kde vystoupili žáci naší školy, hlavně oborů ZUŠ. 



9Dolněmčanský zpravodaj

Prezentovali se tanečnice, divadelníci i hudebníci. Dále jsme 
viděli taneční čísla žáků ze školní družiny, dětí z MŠ, souboru 
Dolněmčánek, národopisného kroužku Dolněmčan, souboru 
Line Dance. Závěr programu patřil mužskému pěveckému 
sboru Dolněmčané. Všem děkujeme za pěkný zážitek. Součástí 
výstavy byly i dílničky, ve kterých si zájemci mohli vyrobit 
nejrůznější dárky. Mezi nejoblíbenější patřila výroba svíček, 
mýdel, malování triček, odlévání čokolády, výroba šperků  
a jiných. Představili se zde také lidoví řemeslníci z okolí. Výstava 
se návštěvníků líbila, svědčí o tom zápisy v  návštěvní knize,  
a kdo z vás se ji neúčastnil, má možnost se podívat na fotogalerii 
na webových stránkách naší školy. Už teď se všichni žáci  
a pracovníci školy těší na jubilejní 20. ročník vánoční výstavy.

Mgr. Ľubica Ježková, zástupkyně ředitele 

. Základní umělecká škola

V letošním roce zahájila Základní umělecká škola výuku pro 
230 žáků, což je rekordní počet. Byl otevřen také nový předmět, 
a to sólový zpěv, který vyučuje paní učitelka Aneta Gajdůšková. 
Stalo se již tradicí, že se i naši žáci podílejí svými vystoupeními 
na vánoční výstavce. Letošní vernisáž patřila zpěvačkám 
s doprovodem klavíru. Za velmi krátkou dobu dokázala děvčata 
ze třídy paní učitelky Anety Gajdůškové natrénovat poměrně 
těžké písně a koledy. V dalším programu výstavky se předvedl 
literárně dramatický obor třemi pohádkami, taneční obor měl 
připravena 4 krásná vystoupení, každé naprosto originální 
a vypracované jak choreograficky, tak i kostýmově. Výtvarný 
obor se podílel velkou měrou na vánoční výzdobě školy, která 
byla jako každý rok nádherná a sváteční. Hudební obor v rámci 
vánoční výstavky uspořádal v neděli malý koncertík. Trubka, 
flétna, klávesový kvartet, housle i zpěv dokonale doplnil 
vánoční atmosféru.

15. výročí činnosti jsme si připomněli slavnostním 
Mikulášským koncertem 5.12.2012 v  sále ZUŠ. Koncert 
zahájil pan ředitel Milan Kvasnička krátkým výletem do 
historie ZUŠky. Příjemnou atmosféru svými milými výkony 
vytvořili žáci ze třídy těchto učitelů: Lenky Bednářové, Anety 
Gajdůškové, Antonína Daníčka, Marie Dufkové, Michaely 
Pavelkové, Evy Peškové a Jakuba Špalka. V  programu  
se vystřídaly téměř  všechny nástroje, které se na naší škole 
vyučují. Slyšeli jsme začínající houslisty, dokonce i v komorním 
obsazeni, výborné klavíristy, kytaristy, flétnisty, zpěvačky,  
ale také malého, přesto výrazného hráče na trubku. Některé 
výkony zpěváků, houslistů a flétnistů doprovodila na klavír 
paní učitelka Jarmila Hrobařová, která si kromě toho na závěr 
koncertu zahrála také v  duetu s  panem učitelem Jakubem 

Špalkem Alžbětínskou serenádu a Uherský tanec. Poděkování 
patří nejen všem zúčastněným učitelům, ale hlavně žákům, 
za jejich práci a snahu a jejich rodičům, za jejich podporu  
při uměleckém vzdělávání svých dětí a jejich obrovský zájem 
při vystoupení na koncertě.

15. výročí založení ZUŠ při ZŠ jsme si připomněli také  
na školní akademií, která se konala 12.12.2012 v  kulturním 
domě. Vystoupily zde opět všechny umělecké obory, které se 
na naší škole vyučují. Program byl podobný, jako na vánoční 
výstavce, ale tentokrát byl určen výhradně pro žáky naší základní 
školy a obohacen o některá čísla. Pro každého z vystupujících  
je vždy přínosem, když mohou předvést své výkony před svými 
spolužáky a ti je zase na oplátku rádi odmění potleskem.

V prosinci navštíví naše odděleni literárně dramatického 
oboru tradičně mateřskou školku se svými pohádkami. Během 
prvního pololetí se všichni žáci se svými učiteli připravují 
také na třídní besídky. Jednotlivé besídky proběhnou v  lednu  
a v únoru.

Všem příznivcům ZUŠky, všem žákům i jejich rodičům 
přejeme krásné pohodové vánoce, naplněné láskou, 
porozuměním a klidem. A když si k  tomu doma ještě  
u stromečku zazpíváte, nebo zahrajete na nějaký nástroj, bude 
naše práce a energie využita a měla smysl.

S přáním krásných dnů za ZUŠ
Mgr. Lenka Bednářová, zástupkyně ředitele

V mateřské škole  
se už těšíme na Vánoce

Největší těšení na Vánoce prožívají děti. Zimní období  
je přímo stvořené, abychom procítili atmosféru pohody 
v útulném teple a vychutnaly všechny vůně, které nám přinášejí 
vánoční svátky. Pro děti je především nejkrásnější doba jejich 
příprav. Než jsme však začali s vánočními přípravami,  připravili 
jsme už od podzimu pro děti různé zajímavé akce.

Koncem září se naše MŠ zúčastnila 7. ročníku fotbalového 
turnaje pořádaného v Uherském Hradišti fotbalovým klubem 
1. FC Slovácko. Družstvo hráčů ve složení Matyášek Bobčík, 
Tomášek Cmol, Matýsek Hubáček, Vojtíšek Mudrák, Matýsek 
Lebloch, Patriček Richtr, Honzík Stojaspal, Davídek Tilchert  
a Tomášek Tinka s vysokým nasazením trénovalo pod vedením 
pana Josefa Smetany, Ludvíka Bobčíka, Přemysla Bobčíka  
a pana Tomáše Tinky. Do turnaje se zapojilo 8 mateřských škol. 
Naši fotbalisté byli ze všech nejlepší a vybojovali vynikající 
1.místo. Děkujeme dětem za reprezentaci, trenérům za přípravu 
a rodičům za doprovod. Všem blahopřejeme!
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Mužský pěvecký sbor Dolněmčané
Tak jak po několik roků, od založení  sboru, tak i letos 

jsme se zúčastnili slavností vína v  Uherském Hradišti,  
kde jsme reprezentovali naši obec v  poněkud menším 
počtu, než v minulých letech a to s Tetičkami a částí krúžku 
Dolněmčan. Program, počasí a účast návštěvníků byla na úrovni 
minulých  roků. Ihned po slavnostech vína jsme se intenzivně 
připravovali na posezení při cimbálové muzice Varmužů  
z Mistřína, které organizoval místní farář Petr Hofírek, kde 
jsme si vyzkoušeli zpívání při cimbálové muzice a myslím si že 
dobře. Byli jsme pochváleni samotnými muzikanty cimbálky  
a návštěvníkům posezení se to líbilo, což ocenili svým potleskem.

To již ale nastal dušičkový čas a zpěvem jsme pomáhali 
kostelnímu sboru při Dušičkách jak v kostele při mši, tak i na 
hřbitově. 

V září jsme se byli také podívat na krásnou výstavu ovoce  
a zeleniny u zahrádkářů a ochutnali jsme podzimní plody, které 
pro nás připravili. V  měsíci říjnu navštívil mateřskou školu 
KLAUN, který zábavným vystoupením pobavil a rozveselil 
téměř všechny děti. Přijelo k  nám také divadlo Šikulka 
s krásnými pohádkami.

V rámci ekologického vzdělávání jsme navštívili pracoviště 
českého svazu ochránců přírody Veronica v  Hostětíně. 
Zúčastnili jsme se výukového programu s názvem „Piju mošty, 
což ty?“ Děti se seznámily se způsobem zpracování ovoce. 
V  aktivní praktické činnosti si vyzkoušeli vlastní silou ruční 
drcení a lisování jablek a zjistili, že to není nic lehkého. Avšak 
sladkou a lahodnou odměnou jim byl vlastnoručně vyrobený 
jablečný mošt, který všem moc chutnal. Dále děti poznávaly 
stromy a jejich plody, prohlédly si historickou sušírnu ovoce. 
Proběhly se po rozlehlé zahradě, přeskakovaly potůček  
a seznámily se s  různými „domečky“, ve kterých žijí užiteční 
živočichové z  okolí. Z  Hostětína jsme odjížděli spokojeni 
s dobrým pocitem příjemně a užitečně prožitého dopoledne.

 Naše MŠ ve spolupráci s  rodiči se zapojila do akce fondu 
SIDUS, který pomáhá dlouhodobě nemocným dětem 
s onkologickým onemocněním, koupí omalovánek v hodnotě 
39 Kč. Celkem jsme přispěli částkou 1950 Kč. Děkujeme všem, 
kteří nezůstávají k těmto akcím lhostejní. 

Nedělní listopadové odpoledne zpříjemnily děti z tanečního 
kroužku na besedě pro důchodce, kde předvedly podzimní 
pásmo básniček a písniček. Dalším velmi hezkým zážitkem pro 
děti se stalo zábavné divadelní představení v kulturním domě 
v Uherském Brodě s názvem „ Na kouzelném paloučku“, kde 
si dokonce některé naše děti zasoutěžily. Za své vystoupení  
obdržely pohádkovou omalovánku, malou odměnu a potlesk  
všech diváků. Navštívili jsme také výstavu holubů v přísálí 
kulturního domu v  Dolním Němčí, kde si mohly děti 
prohlédnout holuby z bezprostřední blízkosti. 

Podporujeme u dětí v naší MŠ i výtvarné schopnosti, a proto 
jsme se zapojili do soutěže „ Z pohádky do pohádky“, kterou 
vyhlásila ZŠ a ZUŠ Dolní Němčí. Velmi zdařilé výtvarné práce 
jste si mohli prohlédnout na letoční vánoční výstavě. Oceněny 
byly děti: Tomášek Snopek, Adélka Gregorová, Barunka 
Zetková a Anička Kadlčková. 

Adventní čas je pro všechny děti nejkrásnějším obdobím 
v  roce, a proto v  naší MŠ připravujeme tradiční akce jako 
je „Vánoční výstava v  ZŠ a ZUŠ“ s  vystoupením tanečního 
kroužku. 1. 12. 2012 děti z  tanečního kroužku vystoupily 
s vánočním pásmem v KD v Dolním Němčí na „ Adventním 
charitativním večeru“ , který pořádalo centrum HINA. 

Ve středu 5.12. 2012 přijelo do naší MŠ divadlo Sluníčko  
s pohádkami „ O zlaté rybce“ a „ O Smolíčkovi“. Ve čtvrtek 
6.12. 2012 jsme pro děti připravili „ Mikulášskou nadílku“. 
Mikuláš čerti a andělé v podání žáků ZŠ a ZUŠ Dolní Němčí 

rozdávali dětem balíčky plné sladkostí a děti jim zazpívaly 
písničky a básničky, které se pro Mikuláše naučily. V  týdnu 
od 10.-14.12. 2012 budou vánoční besídky s  dílničkami 
v jednotlivých třídách. Radostnou chvílí se stává zpívání koled 
u vánočního stromečku v hale MŠ, kde se rozzářené dětské oči 
těší ze společných dárků.

Blíží se nejkrásnější svátky v  roce Vánoce a konec roku 
2012. Za kolektiv MŠ přejeme dětem i rodičům krásné prožití 
vánočních svátků, hodně zdraví a  štěstí v Novém roce 2013.

Za MŠ  Lucie Pochylá, Zdeňka Trtková

Děkujeme všem sponzorům, kteří nám zachovali přízeň i v roce 
2012 a přispěli finančním darem  na zakoupení didaktických 
pomůcek a zahradního vybavení pro děti mateřské školy: 
Radovan Zimčík - LUMIZI, s.r.o.;  Filip Polášek - Montáže  
a servis hromosvodů; Alkom - Josef Straka; Formika, 
s.r.o.; DN Group stav, s.r.o.; Sanizo, spol. s.r.o.;  
Agro Okluky a.s.; Podlahy Pavel Bradáč; MM - střechy 
Marek Miklánek; Josef Umlauf; Jaroslav Hájíček - 
Dekora Stuck, s.r.o.; Baťa, a.s.; František Stojaspal - 
elektromontážské práce.

Oznámení:
Mateřská škola bude uzavřena od 27.12. 2012 do 2.1. 2013.

Provoz mateřské školy bude opět zahájen  3.1.2013.
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Národopisný krúžek Dolněmčan
Po roce tu opět máme dobu adventu, dobu společných 

setkání s blízkými. Právě v těchto chvílích si člověk uvědomí, 
jak neúprosně čas utíká. A u nás v souboru utíká ještě rychleji, 
když víte, že děláte věci, které vás baví, a vidíte výsledky.

V  posledním půlroce se Národopisný krúžek Dolněmčan 
podílel na několika významných akcích nejenom v naší obci, 
ale i v celém slováckém regionu.  Po velmi vydařených Hodech 
s právem a již tradičním pečení chleba se část souboru vypravila 
reprezentovat obec Dolní Němčí do Uherského Hradiště na 
Folklorní tančírnu. Akci pořádal David Pavlíček pod záštitou 
Klubu kultury. 

Tančírna byla určena především pro zájemce z  řad 
„folklorních amatérů“ nad 33 let. Naše dva páry zde 
prezentovali nejen dolněmčanské kroje, ale také se ujaly 
výuky dvou tanců z naší oblasti - Dolněmčanské sedlcké a 
Boršické sedlcké. Během půlhodiny se zaplněný sál Reduty 
roztančil do rytmu našeho tanečního dědictví. A ze všech očí 
v sále bylo vidět velké zapálení a touha naučit se něco nového.  

Velmi nás potěšilo, když nám nadšení účastníci děkovali  
a jsme opravdu rádi, že právě o tanec z Dolního Němčí byl 
velký zájem. 

Po velmi vydařeném večeru byl David Pavlíček tak nadšen 
naší prezentací, že přizval jeden pár do televizního pořadu  
U NÁS aneb od cimbálu o lidové kultuře, jehož je spoluautorem 
společně s  Magdalenou Múčkovou. Náš pár zde vystoupil 
v přímém přenosu s tanci reprezentující naši obec a blízké okolí. 
Na podiu se objevili společně s cimbálovou muzikou Harafica 
a krojovaným párem z Kunovic.  Náš soubor se tímto dostává 
čím dál více do podvědomí televizních médií a tím překračuje 
nejen hranice naší obce, ale i celého regionu.  Tento zájem nás 
samozřejmě velmi těší. Letos se jednalo už o třetí spolupráci.

Další pořad, na kterém se budeme podílet, se bude natáčet 
dne 16.12.2012 při předvánočním koledování Na Muzeu 
v  Dolním Němčí. Tímto vás všechny srdečně zveme, přijďte  
si s námi zazpívat a naladit se na vánoční atmosféru.

Během roku samozřejmě proběhli i tradiční akce, na kterých 
jsme nás mohli vidět. Jednalo se o Vaření trnek v  Dolním 
Němčí, slavnosti vína v Uherském Hradišti, slavnosti burčáku 
v  Boršicích, besedu s  důchodci v  Dolním Němčí a vánoční 
výstavu taktéž v Dolním Němčí.

Využiji zde prostoru a ráda bych vám všem popřála jménem 
celého souboru klidné vánoční svátky plné radosti a příjemný 
vstup do nového roku. Budeme se těšit, že i v příštím roce 
zavítáte na folklorní akce pořádané naším souborem.

A co nás v nejbližší době čeká? Dne 5. 1. 2013 vystoupení 
na živém Betlémě v Uherském Brodě a dne 9. 2. 2013 Fašank 
v Dolním Němčí.

Za NK Dolněmčan Šárka Došková
www.dolnemcan.webgarden.cz

První neděli v  prosinci jsme vystupovali na závěr výstavy 
pořádané zdejšími školami, kde v  první části jsme zazpívali 
lidové písně z blízkého okolí a v druhé části našeho vystoupení 
jsme koledami navodili přicházející vánoční atmosféru.

Závěrem svého příspěvku do obecního zpravodaje chci 
poděkovat všem našim příznivcům a sponzorům za dary, bez 
kterých bychom nemohli uspořádat III. ročník předhodového 
zpívání a věřím, že i nadále nás budou podporovat a budou 
nám příznivě nakloněni. Poděkování patří i Obecnímu úřadu, 
který nám ochotně vychází vstříc v naší činnosti. Ještě jednou 
Vám všem velký srdeční dík.

Mužský pěvecký sbor Dolněmčané přeje všem čtenářům,  
ale i občanům Dolního Němčí radostné prožití vánočních 
svátků a hodně zdraví a štěstí do nové roku 2013.

Za mužský pěvecký sbor „Dolněmčané“, Jaroslav Matůš
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KST 
Dolní Němčí
- soutěžní 
ročník 
2012/2013
Na podzim letošního roku byla odstartována další sezóna 

oddílu stolního tenisu KST Dolní Němčí. Stejně jako v minulém 
roce bylo přihlášeno za náš oddíl celkem 9 družstev, z čehož 
5 družstev v mužských kategoriích („A“ až „G“) a 2 žákovská 
družstva. Dosavadní vystoupení našich hráčů lze hodnotit 
výborně. Většina mužstev bojuje o přední příčky svých soutěží a 
poslední 2 kola 1. poloviny sezóny patří první místo našemu „A“  
a „D“ družstvu mužů. Žákovské „A“ družstvo se dělí o první místo  
s TJ Komňa „A“ z důvodu horšího skóre. Lepší vstup do letošní 
sezóny jsme si nemohli přát. Dosavadní vystoupení našich 
mužstev potěší nejedno srdce sportovního příznivce v našem 
regionu, ale jistě i spoluobčanů naší obce, kterou vzorně 
reprezentují a šíří její dobré „stolně tenisové“ jméno nejenom 
na regionální, krajské, ale i republikové úrovni.

Pro naše „A“ družstvo mužů hrající třetiligovou soutěž byl 
výraznou posilou návrat našeho odchovance Iva Mikulce. 
Ivo Mikulec hrával nejvyšší soutěž v  Havířově, kde strávil 

ZAHRÁDKÁŘI
Letos máme za sebou plno společensko-kulturních akcí, 

jako jsou Velikonoční výstava, Košt odrůdových vín, letní 
grilování s  rodinami, zájezd do rakouského Tullnu i tradiční 
Výstava  ovoce, zeleniny a květin.

Proto jsme podzim věnovali brigádám, hlavně na zvelebení 
klubovny. Naši šikovní pánové vymalovali, vyrobili nové stoly, 
koupily se nové ubrusy. Ke krbovým kamnům byly připojeny 
nové tepelné rozvody, aby se v zimě lépe vyhřála celá místnost. 
A v neposlední řadě se muselo přichystat dřevo na sezonu.

Závěrem bych chtěla jen vyslovit přání, aby v novém roce 
2013 se nám nadále v  naší činnosti dařilo a byli jsme plni 
elánu, zdraví a spokojenosti ve všem! A Všem zahrádkářům,  
aby počasí přálo!

Alena Angelína Světinská
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6 let a poslední 2  roky v  prvoligovém Hodoníně. Návrat Iva 
Mikulce se ukázal jako zásadní v  předváděných výkonech 
celého mužstva a vůbec postavení tohoto mužstva v průběžné 
tabulce. Po výborném úvodu v podobě 3  vítězných utkání 
na stolech soupeřů zvládli i první 2 domácí utkání. Hořkost 
porážky okusilo až v  6.  kole v  Brušperku. Tato porážka  
se nakonec ukázala jako jediná a před posledními 2 zápasy 
1. poloviny soutěže patří našemu mužstvu úžasné 1. místo za 
zisk 25 bodů (9 výher a 1 porážka). Z historického hlediska lepší 
umístění žádné mužstvo našeho oddílu nikdy nedosáhlo. Hráči 
se pokusí postavení v tabulce udržet i po blížícím se utkání 11. 
kola o první místo s doposud druhým celkem TJ Ostrava KST 
„C“. Úspěšné tažení našeho „A“ mužstva je pod taktovkou Iva 
Mikulce - 84 % (procentuální úspěšnost vyhraných utkání), 
dalšími hráči „A“ mužstva jsou Karel Orlovský – 72 %, Dušan 
Kubeš – 53,85 % a Pavel Daněk – 47,62 %.

Tabulka 3. liga sk. E
1.  KST Dolní Němčí A   9 8 0 1  85:43   25
2.  TJ Ostrava KST C 9 8 0 1  88:47   25
3.  Robot Mokré Lazce B 9 7 0 2  84:42   23
4.  Siko Orlová B 9 7 0 2  79:42   23
5.  Sokol Brušperk A 9 6 0 3  82:42   21
6.  Sokol Vracov A 9 5 0 4  62:69   19
7.  KST Zlín B 9 4 1 4  69:70   18
8.  Baník Havířov C 9 4 0 5  56:64   17
9.  SK Přerov B 9 2 0 7  42:78   13
10. TTC Poruba A 9 1 1 7  39:82   12
11. Olomouc Neředín A 9 1 0 8  43:84   11
12. DDM Val. Meziříčí A 9 0 0 9  24:90   9

„B“ družstvu mužů hrající nejvyšší krajskou soutěž (DIVIZE) 
patří před koncem poloviny soutěže 8. místo za zisk 20 bodů  
(3 výhry, 2 remízy a 4 prohry). Od počátku sezóny se mužstvo 
muselo obejít bez zraněné jedničky Honzy Sadílka, za kterého 
musí zaskakovat hráči z „C“ družstva. „B“ družstvo si dalo za 
cíl hrát ve středu tabulky a vyhnout se sestupovým pozicím.  
Po 2 ztracených výhrách, které sice skončily remízou, nevypadal 
vstup do letošního ročníku pro naše hráče vůbec dobře. 
Zabojovali však a překvapili v utkání na půdě favorizovaného 
týmu TJ Otrokovice „A“ (8:10) a  ve Fryštáku (7:11). Divizní 
boje svádí za „B“ mužstvo především Miroslav Bartoš – 57,69 
%, Luděk Jančář – 48,28 %, Zdeněk Fibichr – 46,15 %, Martin 
Kučera – 42,86 %.

„C“ družstvo mužů čekaly po sestupu boje v  krajském 
přeboru II. třídy s  cílem návratu do vyšší soutěže. Družstvo, 
byť je od počátku sezóny oslabováno o hráče, kteří zaskakují 
v  divizní soutěži, po výborném úvodu 5 výher v  řadě přišlo  
po smolných 2 porážkách o vedoucí pozici. Přesto mužstvu 
patří pěkná 3. příčka. Hráči „C“ družstva (Martin Kučera – 
87,50 %, Jiří Borýsek – 70,59 %, Jakub Matějíček – 61,11 %, 
Milan Ježek – 58,82 %) se jistě pokusí v dalších bojích o návrat 
do čela mistrovské tabulky a svedou boje o postup do vyšší 
soutěže. 

V  regionálních soutěžích nastupují celkem 4 družstva. 
Nejvyšší regionální soutěž – RP 1. třídy hraje naše „D“ 
družstvo, kterému patří v  dosavadní tabulce 1. místo za zisk  
30 bodů. Toto družstvo mělo raketový vstup do sezóny v podobě  
7 vítězných utkání v řadě. Smolné bylo naopak 8. a 9. mistrovské 
kolo, když těsně prohrálo v  Bílovicích „A“ a na domácích 
stolech s mužstvem Bojkovice „A“. Přes tyto 2 porážky tomuto 

družstvo drží průběžné 1. místo, byť už jen o skóre před  
TJ Kunovice „B“. Cílem do druhé poloviny soutěže bude udržet 
dosavadní vedoucí příčku a bojovat o  postup do krajských 
soutěží. Tahounem tohoto družstva je Patrik Kašpárek – 86,21 
%, dále za něj nastupují tito hráči: Miroslav Bičan – 71,43 %, 
Jan Ježek – 66,67 %, Tomáš Čaník – 65,63 % a Miroslav Ježek 
– 35 %. Výborně si vedou v  regionálních soutěžích i ostatní 
družstva. „E“ družstvu hrající RP II. třídy patří 2. příčka  
(28 bodů, 6 výher, 1 remíza, 2 prohry), „F“ družstvu hrající 
RP IV. třídy 3. příčka a „G“ družstvu hrající základní soutěž 
RP V. třídy 8. příčka.  V těchto družstvem dostávají příležitost 
především junioři a nadějní žáci, kteří prozatím dosahují 
nejlepších umístění těchto družstev („E“ – „G“) po jejich 
založení.

Tradičně a velmi úspěšně si vedou naši žáci, kteří opětovně 
bojují o mistrovský titul okresního přeborníka. Starší žáci 
(„A“ – Miroslav Bičan, Dominik Pitner, Ondřej Kučera, Josef 
Kolísek) se dělí o první místo s  mužstvem TJ Komňa „A“,  
se kterým po předchozích 8 výhrách smolně remizovalo. Pokud 
starší žáci nezaváhají ve druhé polovině soutěže, stejně tak  
i žáci z Komně, rozhodnutí o okresním přeborníkovi přinese až 
odvetné utkání právě na stolech TJ Komňa. Mladší žáci („B“ – 
Antonín Uher, Robin Jurásek, Martin Bukvic, Adam Ďubašík) 
se rovněž v regionálním přeboru žáků neztrácí a v rekordním 
počtu 16 přihlášených mužstev patří našim mladším žákům 
velmi pěkná 5. pozice za zisk 27 bodů (6 výher, 3 prohry). 

Do druhé poloviny svých mistrovských soutěží budou 
mužstva našeho oddílu vstupovat s  těžkým úkolem potvrdit 
úspěšnou 1. polovinu soutěže, navázat na předváděné výkony  
a pokusit se alespoň některému z  nich dobře rozehranou 
sezónu proměnit v titul a postup do vyšší soutěže.

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

Oddíl stolního tenisu KST Dolní Němčí  
si dovoluje pozvat všechny příznivce stolního tenisu 
na již tradiční „Vánoční turnaje“ ve stolním tenise, 
jež proběhnou v tělocvičně ZŠ: 

• v  neděli dne 23.12. 2012 v 14.00 hod. se uskuteční turnaj 
neregistrovaných žáků a žákyň

• v pondělí dne 24.12. 2012 v 09.00 hod. se uskuteční turnaj 
neregistrovaných mužů a veteránů

•  v pátek dne 28.12. 2012 v 17.00 hod. bude zahájen 13. ročník 
turnaje „O NEJLEPŠÍHO DOLNĚMČANA“ pod záštitou 
starosty obce Dolní Němčí za účasti ligových odchovanců  
a nejlepších současných hráčů (pozn. místo bude upřesněno 
– varianta velký sál kulturního domu v Dolním Němčí).

Na výše plánované akce, jakož na další mistrovská utkání 
všech mužstev našeho oddílu, jste srdečně zváni. Zároveň mi 
dovolte za celý oddíl stolního tenisu popřát našim příznivcům, 
sponzorům a všem spoluobčanům příjemné prožití svátků 
vánočních a úspěšný celý nový rok 2013.

Za KST Dolní Němčí, Dušan Kubeš
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Centrum HINA
Dne 1.12.2012 se uskutečnil „Adventní charitativní večer 

o.s. centrum Hina“ za podpory Obce Dolní Němčí a SDH 
Dolní Němčí. 

Při této při této příležitosti pozvání přijaly a obec navštívily  
2 dětské domovy, ústav pro tělesně postižené z  Uherského 
Brodu a maminky z Azylového domu Petrklíč – Vésky. 

Děkujeme všem za vystoupení v  rámci programu  
a to nejenom zmiňovaným ústavům, ale také MŠ Dolní Němčí 
a  pedagogickému sboru. Program pro děti byl velmi bohatý 
a zcela jistě nejenom v  dětech samotných zanechal nemalou 
vzpomínku. 

Jménem o.s. děkujeme Obci Dolní Němčí za poskytnutí 
bezplatného ubytování pro děti z  DD Humpolec a také 
za bezplatné poskytnutí prostor kulturního domu. Velké 
poděkování patří paní Petře Tibenské, provozovatelce restaurace 
Rozkvět, která po celou dobu pobytu dětí zde na Moravě 
zajišťovala jejich stravování, bez nároku na finanční odměnu. 
Děti při odjezdu odměnily paní Tibenskou slovy “byla jsi jako 
naše máma“. Dále děkujeme samozřejmě všem sponzorům, 
dárcům z  místní obce a také složce SDH Dolní Němčí  
a jejich blízkým osobám, kteří se podíleli na takovém krásném 
projektu, který o.s.centrum Hina dlouhou dobu připravovalo.  

Děkujeme Vám všem.

 Za o.s. Zuzana Pelková, Bc. Radek Hnilička

Činnost sboru pro občanské 
záležitosti v roce 2012

Sbor pro občanské záležitosti funguje při Obecním úřadu 
v  Dolním Němčí po celou dobu jeho trvání. V roce 2012 
pracoval ve složení: předsedkyně Eva Kadlčková a členky Jiřina 
Bídová, Zdeňka Trtková, Jarmila Vlková.

Činnost  SPOZ zahrnuje několik oblastí, jako je vítání nově 
narozených dětí do života a zápis o jejich narození do pamětní 
knihy, návštěvy a blahopřání občanům - seniorům, kteří  
se dožili 90 a více let, návštěvy a blahopřání občanům ke zlaté 
a diamantové svatbě, setkání padesátníků, rozloučení s dětmi 
mateřské školy, které odcházejí do 1. třídy ZŠ. 

Do listopadu  letošního roku se uskutečnilo v obřadní síni 
OÚ v  Dolním Němčí celkem 5 obřadů vítání dětí do života. 
Přivítali jsme 27 dětí narozených v  roce 2011 a v  roce 2012. 
Rodiče obdrželi pro dítě finanční obnos a drobný dárek, 
maminka kytičku. Poslední vítání občánků se uskuteční 16. 12. 
2012. Byly pozvány 3 děti. 

Prvním občánkem, narozeným v  roce 2012 byl Jaroslav 
Matuš. Starší občany vždy potěší návštěva a malý dárek  
při příležitosti jejich životního výročí. 

V roce 2012 se dožilo 17 seniorů 90 a více let.
90 let - 5 žen, 4 už je oslavilo, jedna je oslaví 13. 12. 2012.
91 let - 4 ženy 
92 let - 4 ženy, 1 muž            
93 let - 1 žena          
95 let - 1 žena, 1 muž
Nejstarším občanem v obci je pan František Daněk.

Navštívili jsme 12 manželských párů u příležitosti 50. výročí 
uzavření svazku manželství - zlaté svatby. 9. června 2012 jsme 
s ročníkem 1962 uskutečnili setkání padesátníků v obřadní síni 
OÚ.

Nezapomněli jsme ani na děti z mateřské školy. Slavnostní 
rozloučení s  dětmi, které ukončily předškolní vzdělávání  
a odcházely do ZŠ proběhlo 21. 6. 2012 na Obecním úřadě  
za účasti pana  starosty, dětí, rodičů a učitelek. 

Protože se blíží vánoční svátky a konec roku 2012, chtěla 
bych jménem svým i za členky  SPOZ popřát všem občanům 
hodně zdraví, štěstí a rodinné pohody nejen o vánočních 
svátcích,  ale i do Nového roku 2013.

Za SPOZ  Kadlčková Eva
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Myslivecké sdružení Lanka
Tak jako každým rokem, tak i tímto letošním rozvučely 

myslivecké borlice nastávající dobu honů na zvěř drobnou  
a to hlavně na zajíce v MS LANKA Dolní Němčí. Nastal svátek 
pro myslivce, na který se po celoroční práci těší. Do našeho 
MS přijíždí na tyto hony kamarádi z celých koutů naší vlasti  
a ze sousedního Slovenska. To je na myslivosti to nejkrásnější.

Sdružování se, setkávání s těmi, se kterými je si o čem 
povídat,  hledat a nacházet společnou řeč.

V měsíci listopadu proběhl hlavní hon, na kterém 
bylo ulovenou 147 zajíců. Na druhém honu v prosinci za 
velmi krásného a mrazivého počasí se ulovilo 97 zajíců.  
O tom, že se zaječí zvěři u nás daří a řadíme se do předních 
míst na okrese, mají největší zásluhu členové MS LANKA, kteří 
jak zvěř řádně přikrmují, tak doplňují zásoby vody do umělých 
napajedel. 

Velkou zásluhu rovněž na těchto honech mají psi našich  
kynologů, protože práce psů je nenahraditelná, jak při přinášení,  
tak dohledávání zvěře. 

Veškerá zaječí zvěř je v našem mysliveckém sdružení řádně 
veterinárně vyšetřena.

Chtěl bych poděkovat všem členům MS LANKA  
za odvedenou práci v letošním roce a popřát jim a jejím rodinám 
požehnané vánoční svátky a pevné zdraví v nastávajícím 
Novém roce.

 
 

MYSLIVOSTI ZDAR!                 
Rostislav Skopal, předseda MS Lanka

Pár tipů na nové knihy z knihovny
Mawer Simon - Skleněný pokoj 
Román inspirovaný skutečným osudem vily Tugendhat, 

který zaujme od první věty.  Na pozadí příběhu jejích majitelů 
zrcadlí tragédii celého českého národa. Román je o to cennější, 
že byl v létě 2009 nominován na nejprestižnější knižní cenu 
anglicky mluvícího světa The Man Booker Prize.

Mawer Simon - Dívka, která spadla z nebe
Marian Sutro je napůl Angličanka, napůl 
Francouzka. Ve třetím roce druhé světové 
války ji naverbuje francouzská sekce 
britských zvláštních jednotek a Marian 
se začne připravovat na výsadek v okupované 
Francii.  Její mise ve Francii má ale kromě podpory domácího 
odporu ještě jedno, velmi speciální poslání: přesvědčit mladého 
fyzika Clémenta aby opustil svou zemi a odletěl do Anglie

Tučková Kateřina – Žítkovské bohyně
Vysoko v kopcích Bílých Karpat jsou řídce 
rozeseta přikrčená stavení. Říká se, že právě 
tam si některé ženy dokázaly uchovat 
vědomosti a intuici, kterou jsme ztratili. 
Předávaly si ji z generace na generaci. Říkali 
jim bohyně, protože dokázaly bohovat - prosit 
Boha o pomoc. Dora Idesová je poslední 
z nich. Brání se přijmout zastaralý způsob života. Na konci 
90. let na ni v pardubickém archivu ministerstva vnitra čeká 
operativní svazek vedený StB na její tetu Surmenu. Dora 
nevěřícně rozplétá neznámé osudy své rodiny i dalších bohyní.

Krolupperová Daniela – Proč mluvíme česky
Jak vznikají názvy měst a vesnic nebo příjmení? Co jsou 
to mrtvé jazyky? Jaké existují druhy písem? Co se dá vidět 
jazykohledem a co je uloženo 
ve slovomorně? To a spoustu 
jiných věcí o jazyce, řeči a písmu 
se děti dozvědí prostřednictvím 
dvou děvčátek Veroniky a Viktorky 
a malého cara, který je vezme 
na pohádkový výlet do Říše 
češtiny. Autorka knihy zasvěcuje 
zábavnou formou do tajů jazyka, 
odhaluje jeho zákonitosti 
i zvláštnosti, a probouzí tak v malých čtenářích chuť objevovat 
mateřštinu (určeno pro děti od 9 let)

Pease Alan a Barbara – Proč muži lžou a ženy pláčou
Proč muži lžou? Proč si myslí, že musí mít vždy
 pravdu, a vyhýbají se závazkům? Rozdíly mezi 
muži a ženami, nedorozumění a konflikty jsou 
i v jednadvacátém století součástí života stejně, 
jako tomu bylo v době, kdy se Adam poprvé 
pohádal s Evou.

UPOZORNĚNÍ: V době od 21. 12. 2012 
do 2. 1. 2013 bude knihovna uzavřena. 

Příjemné prožití vánočních svátků, hodně zdraví a štěstí 
v novém roce 2013 všem přeje

Marie Milošová – knihovnice
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Chovatelé poštovních holubů 
Závodní sezóna 2012 je již za námi jak bylo zmíněno 

v posledním čísle zpravodaje.V mistrovství mladých chovatelů 
do 18 let se umístil náš člen ZO CHPH KADLČEK Filip v rámci 
oblastního sdružení Uherské Hradiště na 1.místě,dále v pásmu 
Jih Moravy rovněž na 1.místě,na celé Moravě se umístil na  
7. místě a v celé České republice se umístil rovněž na pěkném 
7. místě.

Ve dnech 9. - 10. listopadu 2012 se konalo již po třetí 
celorepublikové školení posuzovatelů poštovních holubů, 
kterého se zúčastnili i posuzovatelé a členové naši ZO CHPH  
KADLČEK Jaroslav a PĚRKA Jaroslav.Také byl na toto školení 
pozván i starosta obce ing.HAJDUCH František,který pozvání 
přijal a seznámil přítomné z  historií a také ze současností 
naší obce,kde přehrál i video všem zúčastněním ,které mělo 
velký ohlas a popřál jim hodně zdaru a aby se jim u nás líbilo.
Součástí tohoto školení byl také výběr standardních holubů 
bez splněných podmínek,které byli přivezeny z  celé Moravy  
a bylo jich 90 ks ze kterých bylo vybráno 24 holubů na 
Celostátní výstavu do Hluku a v těchto 24 holubech má i náš 
chovatel ZO CHPH PĚRKA Jaroslav 3 holuby.Po skončení této 
akce posuzovatelů musela uklizečka paní Hana KADLČKOVÁ 
uklidit a připravit přísálí zase na druhou akci.

  Dne 23.11.2012 pořádala ZO chovatelů poštovních holubů 
Dolní Němčí  výstavu špičkových poštovních holubů členů naši 
ZO. Tuto výstavu přišlo shlédnout i několik občanů naši obce 
a také navštívily tuto výstavu děti z  mateřské školky i s  pani 
učitelkami a děti obdržely sladkosti za jejich návštěvu.

Po této výstavě byla výroční schůze ZO CHPH Dolní 
Němčí na kterou byli pozváni starosta obce ing.HAJDUCH 
František a zástupce starosty ing.KADLČEK Miroslav a toto 
pozvání přijali.Po programu této schůze dostali slovo i zástupci 
obce,kde vyzdvihli úspěchy našich členů ZO CHPH a jejich 
holubů,kteří nás representují na vrcholových výstavách a dělají 
dobré jméno jak sobě tak i celé obci. Po této schůzi následovalo 
posezení s pohoštěním i s manželkami našich členů.

Dne 1.12.2012 byla výstava poštovních holubů pásma 
Moravy Jih ve Vlkoši u Kyjova do kterého patří i naše ZO 
CHPH.Na této výstavě vystavoval  holuba KADLČEK Jaroslav, 
který se umístil na 2.místě ze závodu Koblenz 750 km a dále 
za mladé chovatele do 18 let KADLČEK Filip,kde se umístil na 
1.místě a také měl zde vystaveny 3 holuby jako mistr mladých 
chovatelů.

Teď nás čeká ještě oblastní výstava poštovních holubů 
v  Babicích 15.12.2012 kde bude vystavovat KADLČEK Josef 
4 holuby , KADLČEK Jaroslav 7 holubů a KADLČEK Filip  
1 holuba. Dále 11. – 12.1. 2013 v  Hluku Celostátní výstava 
a 25. – 26.1. 2013 Olympiáda poštovních holubů to je celosvětová 
výstava v Nitře na Slovensku.  Tak to by bylo v kostce z naši 

    činnosti ZO CHPH Dolní 
    Němčí. ZO chovatelů 
    poštovních holubů přeje 
    všem spoluobčanům 
    šťastné a veselé prožití 
    svátků vánočních 
    a v Novém roce 2013 
    hodně zdraví, štěstí, 
    spokojenosti a rodinné 
    pohody.
     Za ZO CHPH,

Jaroslav KADLČEK 

ze školení posuzovatelů

z výroční schůze ZO

z výstavy holubů ZO

z výstavy holubů ZOz výstavy Moravy Jih
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Otvírání Betléma
Pěvecký chrámový sbor Nekonečno Dolní Němčí, Vás 

zve na otvírání Betléma, které se uskuteční v pondělí. 
24.12. 2012 ve 14.00 hodin v chrámu Páně sv. Filipa  
a Jakuba v Dolním Němčí.

Součástí bude divadlo s názvem "Vánoční tajemství 
bible" a několik známých vánočních koled. Můžete  
si s sebou odnést betlémské světlo. 

Předvánoční přemýšlení
Začnu to své předvánoční zamyšlení trochu netradičně. 

Skoro by se dalo říct „nevánočně“ či dokonce „neadventně“. 
Všichni víme, že čas plyne pořád stejně. Minuta má pořád  
60 vteřin. Den má 24 hodin a rok 365 dnů. Ano, takový je čas 
tady na zemi. Plyne a nemůžeme ho zastavit. Ale současně 
máme zkušenost, že se nám ten čas někdy tak pomalu „vleče“ 
a jindy tak neúprosně „letí“.  A přitom bychom si to někdy 
přáli, aby to bylo obráceně. V krásných okamžicích, aby se čas 
zpomalil a v  nepříjemných situacích, aby se zrychlil. Ale čas 
má ještě jednu zajímavou vlastnost. Závisí na něm střídání 
opakujících se svátků. Většinou s roční pravidelností. Ať už se 
jedná o narozeniny, svátky, výročí, ale také například vánoce 
či velikonoce. S železnou pravidelností je 24. prosince každého 
roku Štědrý den. Možná by si mnozí lidé přáli právě na Štědrý 
den zastavit čas. Chtěli by tu vánoční pohodu, štěstí a blahobyt 
(vždyť se jedná o štědrý den ve všech směrech) udržet aspoň 
několik dnů či týdnů. Ale přejde pár dnů a lidé musí opět do 
práce, do každodenních povinností a všedních dnů. A „kouzlo 
vánoc“ je pryč. 

Křesťané jsou realisté a současně idealisté. Jak napsal  
G. K. Chesterton: „Stojí pevně nohama na zemi, ale hlavu mají 
v  nebi.“ Moc dobře ví, že čas se o vánocích nezastaví, ale že 
plyne stále dál. Slavnostní chvíle skončí a bude pokračovat život 
„obyčejným“ způsobem. (I když vlastně život nikdy nemůže 
být „obyčejný“, protože je to zázrak.) A proto křesťané kladou 
důraz na přípravu na vánoce. Uvědomují si, že chtějí-li dobře 
prožít „okamžik“ vánoc, tak je potřeba dobře prožít „dobu“ 
adventu. I svět se snaží jaksi na vánoce připravit. Ale spíše tím, 
že se snaží s předstihem „navodit vánoční náladu“. Proto znějí 
v  době adventní koledy a vánoční výzdoba už září v  ulicích  

a obchodech. Křesťané se na vánoce připravují jinak. Církev chce 
křesťany „povzbudit k přemýšlení“.  Je třeba rozjímat o setkání 
s  Pánem tváří v tvář na konci mého života. Vánoce přijdou  
a odejdou, ale setkání s Pánem na konci mého života pro mne 
ukončí i „běh času“ a „začne věčnost“. Když promarníme 
sváteční chvíle vánoc, tak máme naději, že se dočkáme dalších 
za rok. Ale když promarníme setkání s  Pánem v  okamžiku 
smrti, tak ztratíme možnost to napravit. Protože věčnost není 
rytmické opakování času, ale definitivní rozhodnutí být nebo 
nebýt s Bohem. 

Vánoce jsou oslavou Kristova narození a svátkem rodiny. 
Pro nevěřící zůstává jenom ten svátek rodiny. Což samozřejmě 
není málo. K  podstatě rodiny patří to, že členové chtějí být 
spolu. Mnozí již zakusili, jak bolestné jsou vánoce, když někdo 
v tom roce zemře a už není u vánočního stolu. Jsou lidé, kteří 
vánoce prožívají v  depresi právě proto, že nemohou být již 
s  tím, kterého jim smrt vzala. Tak bychom rádi byli „pořád“ 
spolu, i když smrt rodinu rozdělí. A právě tady dává odpověď 
Kristovo poselství. Ježíš se proto narodil a proto za nás zemřel, 
aby nás ani smrt „nerozdělila“. Kristovo narození je začátek 
tohoto radostného poselství. Takto prožít vánoce znamená 
zakusit opravdovou radost. 

Že to mé předvánoční zamyšlení nebylo moc idylické? 
No to proto, že o vánocích jde opravdu víc než jen o idylku  
a štědře prostřený stůl. Samozřejmě, že vám všem ze srdce přeji, 
abyste se svou rodinou zakusili pohodu vánoc. Ale také bych si 
přál, abyste se trochu více zamysleli nad svým životem a nad 
svými vztahy k nejbližším. Abyste se zamysleli nad poselstvím 
vánoc, které překračuje nejen čas slavnostních chvil ale také čas 
našeho pozemského života. Zkrátka vám přeji, abyste byli nejen 
nohama na zemi, ale měli svou hlavu v nebi. 

Požehnané svátky vánoční vám přeje a vyprošuje 

P. Petr Hofírek, farář

Římskokatolická farnost informuje

Program bohoslužeb a kulturních akcí v  době vánočních 
svátků:

24.12.  - 14.00 hod. otvírání betléma
  - 22.30 hod. půlnoční mše svatá
25.12.  -  7.30 a 10.30 hod. Slavnost Narození Páně
26.12.  - 7.30 a 10.30 hod. - svátek sv. Štěpána
27.12.  - svátek sv. Jana 
  - 18.30 hod. slavnost žehnání vína v KD
    s kulturním programem. Během večera 
    zazní recitované i zpívané verše básníka
    Jana Skácela v podání scholy Nekonečno 
    a mužského pěveckého sboru Dolněmčané. 
    Místní vinaři budou opět prezentovat své 
    letošní víno. Především ale budeme mít 
    možnost znovu se setkat a prožít chvíli 
    přátelského posezení.
31.12.  -17.30 hod. Děkovná mše svatá za rok 2012

1.1. 2013 - 7.30 a 10.30 hod.  Nový rok  - mše svatá na 
    slavnost Panny Marie, Matky Boží
5.1. 2013 - Tříkrálové koledování, 
  - 17.00 hod. - Koncert pěveckého sboru 
     Dvořák z Uh. Brodu v kostele 
     sv. Filipa a Jakuba
19.1. 2013 - Farní ples
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Kalendář akcí v roce 2013
•  LEDEN 

  5.1. 2013 Tříkrálové koledování
 Koncert pěveckého sboru Dvořák z Uh. Brodu
12.1. 2013    Rodičovský ples
19.1. 2013    Farní ples
27.1. 2013    Dětský karneval

•  ÚNOR 
2.2. 2013   Šibřinky
9.2. 2013 Fašanková obchůzka

•  BŘEZEN 
31.3. 2013    Velikonoční zábava

•  DUBEN
20.4. 2013   Robfest – Rockový festival 

•  KVĚTEN 
  3.5. 2013   Předhodové zpívání
  4.5. 2013   Předhodová zábava
  5.5. 2013 Hody
18.5. 2013   Košt vína
25.5. 2013   Memoriál Karla Bartoše v šachu 

•  ČERVEN
29. 6. 2013 Memoriál J.Přikryla – turnaj starých pánů

•  ČERVENEC 
27.7. 2013   Červencová noc

•  SRPEN 
17.8. 2013   Dožínky
24.8. 2013   Hospoda cup
31.8. 2013 Vaření trnek 

•  ZÁŘÍ 
  8.9. 2013 Výstava ovoce, zeleniny a květin – zahrádkáři 

•  ŘÍJEN
 Lampionový průvod  (datum  bude upřesněn)

•  LISTOPAD
30.11. 2013 Žákovský Mikulášský turnaj v šachu 

•  PROSINEC
  7.12. 2013 Vánoční výstava prací  žáků  ZŠ a ZUŠ
  8.12. 2013 Vánoční výstava prací  žáků  ZŠ a ZUŠ

Pozvánka na připravované akce PROSINEC  2012

22.12. 2012 15.00 hod. v KD -  Vánoční koncert - hraje 
 dechová hudba Vacenovjáci
24.12. 2012  14.00 hod. Otvírání betléma v chrámu Páně
  sv. Filipa a Jakuba
27.12. 2012   18.30 hod. v KD – Žehnání vína
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