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Vážení spoluobčané,
je za námi doba dovolených, dětem začala škola a to je
neklamným znamením, že podzim je už pomalu tady.
Přestože byla doba prozatimního klidu, u nás v obci jsme
intenzivně pracovali na rekonstrukci průtahu obcí.
Zprovoznění dodavatel stavby stihl dle plánu, a proto od 10.
srpna 2007 jsme mohli začít užívat novou vozovku.
Nyní se dokončují navazující práce, které by měly skončit
během října. Pokračovat budeme příští rok na opravách
souběžných chodníků a dolní točny. Druhou akcí
bylo dokončení bytů nad ZŠ, které byly předány koncem srpna
nájemníkům.
V letošním roce jsme obdrželi dotaci 80.000,-Kč od
Zlínského kraje na dovybavení ochrannými prostředky zásahové
jednotky SDH. Zároveň připravujeme projekty na další roky
tak, abychom byli připraveni na čerpání peněz z EU.
Ing. František Hajdůch - starosta obce

Dolněmčanský zpravodaj

strana 1

Z jednání Rady obce
Anonymizace provedena v souladu se zákonem
č. 101/2000Sb.
Usnesení č. 12/2007
ze zasedání Rady obce Dolní Němčí, konaného ve čtvrtek
7. června 2007 v kanceláři Obecního úřadu Dolní Němčí.

břemene se společností Telefonica O2 Czech Republik a.s.,
Praha . Předmětem smlouvy je užívání veřejné komunikační
sítě pod označením M-073-2-1317, Dolní Němčí, Školní,
15 byt.j., ÚPS, na pozemcích obce parcelní číslo 777/3,7,42
a budově č.p. 606 na pozemku st. 938, vše v katastrálním
území Dolní Němčí.
Rozhodnutí: rada doporučuje ZO schválit podmínky
smlouvy

12/07/01 Provozovna výroby koláčků, Hlucká č.p. 15 –
projednání zvýšení nájmu.
Rozhodnutí: cena nájmu byla stanovena ve výši 12.000,- Kč/
rok, každý rok bude částka navýšena o inflační koeficient,
počínaje rokem 2008.

12/07/12 Cenová nabídka za vypracování projektové
dokumentace na stavbu „Cyklistická stezka ul. Hlucká –
Dolní Němčí“ ve výši 30.940,- Kč.
Rozhodnutí: rada schvaluje

12/07/02 Oblastní charita Uherský Brod – oznámení o
zrušení dovozu obědů z kuchyně Agro Okluky, a.s. D.Němčí
Rozhodnutí: rada vzala na vědomí.

12/07/13 Smlouva o dílo č. 10/2007 s Ing. arch. Miroslavem
Dubinou, Zlín na vypracování návrhu Změny č. 5 územního
plánu obce Dolní Němčí.
Rozhodnutí: schvaluje

12/07/03 Fond ohrožených dětí, Praha – žádost o
poskytnutí finančního příspěvku na činnost.
Rozhodnutí: zamítnuto, finanční prostředky v rozpočtu
obce na letošní rok již byly vyčerpány.
12/07/04 L. K., DN – sdělení o zřeknutí se nájmu
přiděleného bytu v půdní vestavbě ZŠ a ZUŠ v Dolním
Němčí.
Rozhodnutí: rada bere na vědomí.

12/07/14 K. K., DN – žádost o odprodej části obecního
pozemku parcelní číslo 1258/129 (dle GP pro rozdělení
pozemku parcelní číslo 1091/3) v katastrálním území Dolní
Němčí, vedle rodinného domu č.p. 683.
Rozhodnutí: rada doporučuje ZO ke schválení.

12/07/05 Zvýšení příspěvku na úhradu dárku a kytici květin
pro jubilanty, kteří se dožili více jak 90 let, na částku 500Kč
Rozhodnutí: rada schvaluje

12/07/15 Š. F., DN – žádost o odprodej zemního stroje
Bělorus
Rozhodnutí: rada obce schvaluje vyřazení stroje z evidence
majetku a souhlasí s prodejem za 10.000,- Kč. V případě
zájmu o odkoupení náhradních dílů (podkopové lžíce,
pístnice, kola a ostatní), schvaluje cenu za tyto náhradní
díly 2.000,- Kč.

12/07/06 Schválení prodloužení nájmu pivnice Muzeum do
30.6.2011 panu P. U., DN
Rozhodnutí: rada schvaluje

12/07/16 Z.K., DN – žádost o pronájem obecního bytu nebo
bytu v půdní vestavbě ZŠ a ZUŠ v Dolním Němčí.
Rozhodnutí: bylo rozhodnuto v bodě 12/07/19.

12/07/07 L. J., DN – výpově z pracovního poměru
dohodou ke dni 30.6.2007.
Rozhodnutí: rada obce souhlasí s ukončením pracovního
poměru

12/07/17 Odkoupení pozemku parcelní číslo 1257/70
v katastrálním území Dolní Němčí o výměře 33 m2 od pana
L. P., bytem Dolní Němčí, za cenu 100,- Kč/m2 (GP pro
rozdělení pozemků č. 772-132/2007).
Rozhodnutí: rada obce doporučuje ZO schválit odkoupení
pozemku. Veškeré náklady spojené s prodejem nemovitosti
bude hradit kupující.

12/07/08 MASTERGAM s.r.o., Praha – žádost o povolení
provozu výherního hracího přístroje Jokers plus 750, evid. č.
SY91558 v provozovně Tipsport Bar Dolní Němčí, Nivnická
č.p. 79.
Rozhodnutí: rada povoluje provoz VHP.
12/07/09 Pronájem restaurace Rozkvět.
Rozhodnutí: další jednání o pronájmu restaurace Rozkvět
budou vedena s pí. Petrou Tibenskou a p. Milanem
Křenem.
12/07/10 Zpráva o výsledku inventarizace majetku obce,
ustanovení komise na vyřazení majetku.
Rozhodnutí: rada obce schvaluje zprávu o inventarizaci
majetku obce a jmenuje komisi na vyřazení majetku obce:
- Ing. Miroslav Kadlček
- Miroslav Zimčík
- František Šrámek
12/07/11 Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného
strana 2

12/07/18 Výběrové řízení na místo správce stadionu TJ
Dolní Němčí.
Rozhodnutí: ve stanovené lhůtě byly předloženy 2 žádosti:
Mgr. J. B., Dolní Němčí a L. Š., Dolní Němčí
Rozhodnutí: žádosti budou předány výboru TJ Dolní
Němčí, který doporučí nového správce.
12/07/19 Rozdělení bytů v půdní vestavbě ZŠ a ZUŠ D. N.:
S. Š., Dolní Němčí
..……. byt č. A1
S. B., Dolní Němčí ……… byt č. B10
H. M., Dolní Němčí ….….. byt č. B2
K. Z., Dolní Němčí ……... byt č. B3

Usnesení č. 13/2007
ze zasedání Rady obce Dolní Němčí, konané ve středu 20.
června 2007 v kanceláři Obecního úřadu Dolní Němčí.
Dolněmčanský zpravodaj

13/07/01 L. Z., DN – žádost o pronájem bytu v domě
s chráněnými byty
Rozhodnutí: žádost bude zařazena do seznamu uchazečů.

za 1. pololetí roku 2007.
Rozhodnutí: rada schválila odměnu dle Přílohy č. 3 ČŠI
Zlíns. inspektorát bude požádán o provedení kontroly v ZŠ

13/07/02 M. a M. N., Ostrožská Nová Ves, – doplnění
žádosti o pronájem bytu v domě s chráněnými byty.
Rozhodnutí: rada schvaluje pronájem.

13/07/13 Pronájem bytů v půdní vestavbě 15 b.j. ZŠ a ZUŠ
Dolní Němčí.
Rozhodnutí: rada schválila pronájem bytu č. B4 M. L.,
Dubnica nad Váhom

13/07/03 Odměna ředitelce MŠ v Dolním Němčí za 1.
pololetí roku 2007.
Rozhodnutí: rada schvaluje odměnu dle Přílohy č. 2
13/07/04 Vyčíslení neinvestičních nákladů v MŠ Dolní
Němčí za rok 2006 pro výpočet úplaty za předškolní
vzdělávání pro školní rok 2007/2008.
Rozhodnutí: rada bere na vědomí.
13/07/05 MŠ Dolní Němčí – sdělení o uzavření provozu MŠ
v době hlavních prázdnin.
Rozhodnutí: rada bere na vědomí.
13/07/06 R. a S. T., DN – sdělení o zrušení žádosti o prodej
pozemku v ul. Tichá ke stavbě garáže pro osobní automobil.
Rozhodnutí: rada bere na vědomí.
13/07/07 Město Uherské Hradiště – sdělení o poskytnutí
účelové neinvestiční dotace na úhradu nákladů spojených
s provozem knihovny ve výši 140.000,- Kč
Rozhodnutí: rada bere na vědomí.
13/07/08 SYNOT Zlín, a.s. se sídlem Jaktáře 1475, 686 05
Uh. Hradiště – žádost o povolení provozu výherního
hracího přístroje v pohostinství „U Cmolů“ a ve
„STANLEY Baru“ a v „Hospůdce MUZEUM“.
Rozhodnutí: rada povoluje provoz
13/07/09 Vyhlášení výběrového řízení na místo tvůrce a
správce webových stránek obce Dolní Němčí, stanovení
podmínek.
Rozhodnutí: v písemné a grafické formě bude předložen
projekt tvorby a správy webových stránek s vyčíslením
částky za jejich vytvoření a správu. Termín předložení
projektů: 31.7.2007.
13/07/10 Zajištění propagačních materiálů obce
(pohlednice obce, kroje, kalendář kapesní a stolní,
průvodce, hrníčky, tašky, propisky apod.)
Rozhodnutí: zajistit jednání s vydavatelem a do dalšího
zasedání připravit návrh.
13/07/11 Pronájem restaurace Rozkvět – podmínky nájemní
a kupní smlouvy.
Rozhodnutí: rada schvaluje text:
a) nájemní smlouvy na Restauraci Rozkvět s obcí
b) nájemní smlouvy na movité věci s Rest. Rozkvět s.r.o.
c) kupní smlouvy na movité věci s obcí
d) kupní smlouvy na movité věci s Restaurací Rozkvět, s.r.o.
s nájemci Milanem Křenem, bytem Zlámanec č.p. 97 a
Petrou Tibenskou, bytem Uh. Hradiště, Tř. Malinovského
č.p. 937.
13/07/12 Schválení odměny řediteli ZŠ a ZUŠ Dolní Němčí
Dolněmčanský zpravodaj

13/07/14 AUTO GAMES TRADE, s.r.o., Stolařská 490, 688
01 Uh. Brod – žádost o povolení provozu 2 VHP
v pohostinství Na Mlýně.
Rozhodnutí: rada povoluje provoz.
13/07/15 H. M., DN – sdělení ze dne 20.6.2007 o vzdání se
nájmu bytu v půdní vestavbě ZŠ a ZUŠ v Dolním Němčí.
Rozhodnutí: rada bere na vědomí.
13/07/16 M. Š., DN a L. N., Senica – žádost o pronájem
bytu v půdní vestavbě ZŠ a ZUŠ v Dolním Němčí.
Rozhodnutí: žádost bude zařazena do seznamu žadatelů.
13/07/17 Zrušení části Usnesení č. 11/2007 v bodě 11/07/08
o změně nájemce provozovny na výrobu koláčků a části
Usnesení č. 12/2007 v bodě 12/07/01 o výši nájmu za tuto
provozovnu.
Rozhodnutí: rada ruší usnesení 11/07/08 a č. 12/07/01.
13/07/18 Projednání víceprací na stavbě 15 b.j. v půdní
vestavbě učebnového pavilonu ZŠ a ZUŠ Dolní Němčí.
Rozhodnutí: rada schvaluje úhradu víceprací ve výši
312.755,- Kč, včetně DPH.
13/07/19 Živnostenský list pro Obec Dolní Němčí
s předmětem podnikání ubytovací služby.
Rozhodnutí: rada schvaluje podání žádosti o vydání
živnostenského listu na provozování ubytovacích služeb.
13/07/20 Schválení programu 6. zasedání Zastupitelstva
obce Dolní Němčí 28.6.2007.
Rozhodnutí: rada schvaluje.
13/07/21 Ukončení nájemní smlouvy dohodou s paní A. H.,
DN ke dni 30.6.2007 s předmětem nájmu: výroba koláčků
v suterénu budovy č.p. 115 v ul. Hlucká.
Rozhodnutí: rada schvaluje
13/07/22 Společný pronájem provozovny na výrobu koláčků
v suterénu budovy č.p. 115 v ul. Hlucké paní J. M. DN paní
L. M. DN, za těchto podmínek:
- nájem na dobu neurčitou
- výše nájemného: 12.000,- Kč/rok
- od roku 2008 nárůst o inflační koeficient
- úhrada energií
Rozhodnutí: rada schvaluje
13/07/23 Změna rozpočtu.
Rozhodnutí: rada doporučuje ZO schválit změnu rozpočtu
dle Přílohy č. 1

13/07/24 Přijetí L. Š., DN na místo správce areálu
TJ Dolní Němčí.
Rozhodnutí: rada schvaluje
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Usnesení č. 14/2007
ze zasedání Rady obce Dolní Němčí, konaného ve čtvrtek
12. července 2007 v kanceláři Obecního úřadu Dolní
Němčí.
14/07/01 SYNOT Zlín, a.s. se sídlem Jaktáře 1475, 686 05
Uh. Hradiště – žádost o povolení provozu 2 ks VHP
v restauraci Rozkvět:
Rozhodnutí: rada schvaluje provoz VHP
14/07/02 Diakonie Broumov, Centrum sociálních služeb
Broumov, Oblastní střediska Úpice, Hradec Králové, Praha,
Teplice v Čechách – prosba o uspořádání humanitární
sbírky ošacení v naší obci:
Rozhodnutí: nabídka byla vzata na vědomí, pořádání sbírky
bude nabídnuto společenství Křesanských žen.
14/07/03 M. M. Záhorovice – žádost o pronájem bytu
v domě s chráněnými byty:
Rozhodnutí: rada schvaluje pronájem.
14/07/04 T. Š., Luhačovice žádost o pronájem bytu pro
příjmově vymezenou skupinu obyvatel v půdní vestavbě ZŠ
a ZUŠ v Dolním Němčí.
Rozhodnutí: rada žádost zamítla.
14/07/05 M. V., DN - žádost o prodej pozemku v ulici Tichá
ke stavbě garáže pro osobní automobil.
Rozhodnutí: žádost bude zařazena do seznamu žadatelů.
14/07/06 J. M. Uh. Brod – žádost ze dne 21.6.2007 o
prominutí placení nedoplatku místního poplatku za provoz
systému shromažování, sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálního odpadu:
Rozhodnutí: prominutí místního poplatku rada neschvaluje,
jeho vymáhání bude vedeno v souladu se zákonem.
14/07/07 Stanovení podmínek výběrového řízení na
obsazení pracovního místa ekonomicko-správní pracovník:
vzdělání SŠ ekonomického směru, praxe v oboru vítána,
možný nástup od 1.9.2007, znalost práce na PC, uzávěrka
žádostí 6.8.2007.
Rozhodnutí: rada schválila podmínky.
14/07/08 Nájemní smlouva s L. M., DN a J.M., DN na
pronájem movitých věcí v provozovně na výrobu koláčků:
Rozhodnutí: rada schválila nájem movitých věcí ve výši
100,- Kč/měsíc.
14/07/09 Ulice Nivnická – místní komunikace od
zdravotního střediska po ulici Zahradní. Pan J. H. požaduje
projednání umístění dopravních značek omezujících
průjezd touto komunikací.
Rozhodnutí: rada ukládá starostovi a místostarostovi
projednat tuto problematiku.

Usnesení č. 15/2007
ze zasedání Rady obce Dolní Němčí, konaného ve čtvrtek
9. srpna 2007 v kanceláři Obecního úřadu Dolní Němčí.
15/07/01 Projednání a schválení podmínek nájemní smlouvy
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na 15 b.j. v půdní vestavbě ZŠ a ZUŠ v Dolním Němčí:
Rozhodnutí: rada schvaluje podmínky nájemní smlouvy
15/07/02 Projednání a schválení finanční částky PhDr.
Páčové za provedení výběrového řízení na obsazení
pracovního místa ekonomicko – hospodářského pracovníka
obce:
Rozhodnutí: rada schvaluje částku 14.000,- Kč za provedení
výběrového řízení.
15/07/03 Přehodnocení nájmu bytu v půdní vestavbě ZŠ a
ZUŠ v Dolním Němčí S. Š. v souvislosti s novými
zjištěnými skutečnostmi:
Rozhodnutí: rada ruší část Usnesení č. 12/07/19, ve kterém
bylo rozhodnuto o přidělení bytu č. A1 pí. Š.
15/07/04 Cenová nabídka za vypracování prováděcí
projektové dokumentace na stavbu „Víceúčelové hřiště
Dolní Němčí“ firmy TENNIS Zlín, a.s. ve výši 80.920,- Kč.
Rozhodnutí: rada schvaluje cenovou nabídku dle návrhu
včetně DPH a provedení geologického průzkumu ve výši
30.000,- Kč + DPH.
15/07/05 Dodatek č. 3 na 15 b.j. v půdní vestavbě ZŠ a ZUŠ
v Dolním Němčí na vícepráce:
Rozhodnutí: rada schvaluje dodatek ve výši 54.035,- Kč
včetně DPH.
15/07/06 Zvýšení paušálu za telefon v kulturním domě
z 800,- Kč na částku 1.000,- Kč s platností od 05/2007:
Rozhodnutí: rada schvaluje.
15/07/07 Smlouva se společností Vymyslický – výtahy spol.
s r. o. Uh. Hradiště – Jarošov na zajištění provozu výtahu
v 15 b.j.:
Rozhodnutí: rada schvaluje.
15/07/08 Výběr zhotovitele geometrického plánu
„Průmyslová zóna II“:Nabídky:
- Ing. Daniel Volařík – GEA, se sídlem Pecháčkova 318,
688 01 Uh. Brod –
nabídka ve výši 49.000,- Kč + DPH
- Ing. Petr Čech, Ladislav Beníček – Geodetická kancelář
Uh. Brod, se sídlem Horní Valy 2074, 688 01 Uh. Brod nabídka ve výši 75.000 Kč + DPH
- Geomma, s.r.o., se sídlem Svatopluka Čecha 1280, 688 01
Uh. Brod – nabídka ve výši 75.000,- Kč + DPH
Rozhodnutí: rada schvaluje nabídku firmy Ing. Daniel
Volařík – GEA.
15/07/09 C. S., Zlín – žádost o pronájem bytu v domě
s chráněnými byty:
Rozhodnutí: rada schvaluje pronájem.

Usnesení č. 16/2007
ze zasedání Rady obce Dolní Němčí, konaného ve čtvrtek
30. srpna 2007 v kanceláři Obecního úřadu Dolní Němčí.
16/07/01 Schválené pronájmy bytu v domě s chráněnými
byty:
F. M., Bystřice pod Lopeníkem
H. K., Horní Němčí
Dolněmčanský zpravodaj

V. C., Uherský Brod
F. P., Uh. Brod - Těšov

L. O, Slavkov
A. M., Dolní Němčí

16/07/02 Obyvatelé ulic Mírová a Školní – žádost o
vybudování kanalizační vpusti v ul. Školní před RD č.p.
419:
Rozhodnutí: Úprava bude provedena po získání finančních
prostředků na opravu místních komunikací poškozených
v důsledku jejich užívání jako objížky při opravě průtahu
obce II/498.
16/07/03 Kingston Consulting, s.r.o., Hlučín – nabídka
služby umístění a provozu bankomatu v obci
Rozhodnutí: rada zamítla nabídku
16/07/04 Mgr. Titz Petr, Uh. Hradiště – nabídka
digitalizace obecní kroniky, dokumentů, historických
fotografií a předmětů:
Rozhodnutí: rada vzala na vědomí.
16/07/05 A. R., Dolní Němčí – žádost o změnu územního
plánu obce na pozemku parcelní číslo 1284/132
v katastrálním území Dolní Němčí vedle RD č.p. 565 v ul.
Dvořákova na území pro bydlení
Rozhodnutí: rada rozhodla provést šetření na místě samém
a na příštím zasedání rady bude provedeno konečné
rozhodnutí.
16/07/06 Oblastní charita Uherský Brod – Dodatek č. 2 o
výpůjčce místností v domě s chráněnými byty:
Rozhodnutí: rada schvaluje.
16/07/07 K. a V. Š., Uh. Hradiště – Mařatice – žádost o
odprodej obecního pozemku parcelní číslo 1284/84
v katastrálním území Dolní Němčí na stavbu RD
Rozhodnutí: rada obce doporučuje ZO schválit prodej
tohoto pozemku.
16/07/08 S. Š., Dolní Němčí – žádost o nové projednání
žádosti o pronájem bytu v půdní vestavbě 15 b.j. ZŠ a ZUŠ
Dolní Němčí
Rozhodnutí: rada schvaluje pronajmout byt 3+1 na dobu 12
měsíců.

15 b.j. nad učebnovým pavilonem ZŠ a ZUŠ Dolní Němčí:
Rozhodnutí: rada schvaluje.
16/07/14 Mateřská škola Dolní Němčí – povolení výjimky
z počtu dětí ve 2. a 3. třídě:
Rozhodnutí: rada schvaluje.
16/07/15 Mateřská škola Dolní Němčí – zpráva o prověrce
BOZP pro rok 2007:
Rozhodnutí: rada vzala zprávu na vědomí, zjištěné
nedostatky budou odstraňovány v průběhu dalších měsíců.
16/07/16 M. K., Rajhradice , Rajhrad – žádost o povolení
provozu pouové atrakce na hodech v roce 2008:
Rozhodnutí: rada povoluje provoz pouových atrakcí.
16/0717 Ředitel ZŠ a ZUŠ Mgr. Milan Kvasnička seznámil
přítomné s připraveností školy na nový školní rok. Písemná
zpráva je přílohou tohoto zápisu
Rozhodnutí: obec požádá Krajský úřad Zlínského kraje,
odbor školství, o navýšení kapacity žáků ve školní družině
na 50.
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Pomoc slucho
vě
sluchově
pos
tiž
eným
postiž
tiženým
Nedoslýchaví Slovácka je občanské sdružení sluchově
postižených občanů našeho regionu všech věkových
kategorií. Jsme zaměřeni na přiblížení služeb k
postiženému se zaměřením na seniory a špatně pohyblivé
spoluobčany.
Stabilní pracoviště je v sídle sdružení v Uherském
Ostrohu 1, Mašovy 275.
Provozní doba: pondělí od 14,- do 17,- hodin.
Poradna po telefonu, denně od 8,- do 20,. hodin.
Tel. č.: 608 650 076 .

16/07/09 Propagační materiály obce
Rozhodnutí: každý člen rady předloží na příštím zasedání
návrh propagačních materiálů, které by měly být zhotoveny.

Výjezdy pravidelně každého čtvrt rok
u – podle plánu
roku
návštěv
návštěv..
Návštěvy postižených v domovech důchodců, penzionech,
domech s pečovatelskou službou a v obcích.

16/07/10 Zvýšení nájemného z bytů ke dni 1.1.2008:
Rozhodnutí: rada schvaluje výše nájemného pro jednotlivé
byty dle přílohy

Výjezdy nepravidelné – na objednávk
u do 24 hodin.
objednávku
Tel. č.: 608 650 076.
Návštěvy postižených, v nemocnicích, ústavech i doma.

16/07/11 Výroční zpráva Oblastní charity Uh. Brod za rok
2006 a vyúčtování provizu DCHB v roce 2006:
Rozhodnutí: rada vzala zprávu na vědomí.

Rozsah posk
ytované pomoci:
poskytované

16/07/12 Výběr tvůrce a správce webových stránek obce
Rozhodnutí: rada rozhodla, že tvůrcem a novým správcem
webových stránek bude KVARK – Josef Bršlica, Uherský
Brod
16/07/13 ATRIUM THERM, s.r.o. Uh. Hradiště – Dodatek
č. 2 ke smlouvě o zajištění dodávky tepla v půdní vestavbě
Dolněmčanský zpravodaj

Poradenství: Problematika vad sluchu. Pomoc při výběru
sluchadla a jiných kompenzačních pomůcek, nárok na ně i
na sociální dávky.
Údržba sluchadel: Vyčištění povrchu, prostoru baterií, háku,
filtrů a kanálků.
Vyčištění a výměna hadiček. Úprava koncovek a jejich montáž.
Vadná sluchadla: Zjištění závady, převzetí do opravy,
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zapůjčení náhrad
ního, předání do značkového servisu
náhradního,
a opravené zpět klientovi.
Kompenzační pomůck
y: Od seznámení s možnostmi, přes
pomůcky:
zajištění nového, po zajištěníservisu a oprav.
Zajištění a prodej: Baterie do sluchadel, včetně tužkových.
Sběr použitých.
Hadičky a tvarovky – dudlík, hříbek.
Šňůrky a tvarovky ke krabičkovým sluchadlům.
Filtry a krytky WIDEX, Siemens a jiné.
Čistící tablety, kartáčky, šňůrky a profukovaní balónky.
Prostředek na vysušování sluchadel SILIKAGEL
Při každé návštěvě vysvětlujeme správný způsob používání
a údržby pomůcek. Informujeme o sociálních dávkách,
službách, kompenzačních pomůckách, na co má klient nárok
a za co musí platit a kolik.
Přijímáme nové členy našeho sdružení.
Pro rok 2007 jsou termíny setkání určeny takto:
27. listopadu. Místo konání schůzek: Dolní Němčí, budova
obecního úřadu, čas konání: od 08,00 do 10,30 hodin
hodin..

Využi
jt
e počít
ač
ových kkur
ur
zů
Využijt
jte
počítač
ačo
urzů
pro úplné začát
ečníky
začátečníky
Neměli jste dosud možnost naučit se pracovat na počítači?
Máte minimální počítačové znalosti a potřebujete si je rozšířit?
Zkuste využít atraktivní nabídku a zúčastněte se počítačových
íjna 200
7 pořádá Knihovna
2007
kurzů, které pro vás od 3. řříjna
Bedřicha Beneše Buchlovana v Uherském Hradišti.
Můžete absolvovat celkem tři na sebe navazující kurzy (nebo
jeden podle vlastního výběru):
1) Jak na počít
ač
počítač
Pro všechny začínající uživatele osobních počítačů, kteří
zatím s počítačem nepracovali nebo mají jen velmi malé
zkušenosti. Účastníci se seznámí s fungováním počítače, se
základním pojmy světa výpočetní techniky a prakticky se naučí
ovládat počítač pomocí myši a klávesnice.
2) Text
ači
xtyy v počít
počítači
Kurz je určen pro začínající uživatele osobních počítačů,
kteří nemají zkušenosti s vytvářením a upravováním textů
v počítači, je zaměřen na práci s jednoduchými texty. Účastníci
kurzu se naučí používat nejrozšířenější textový editor, vytvořit
a uložit soubor, napsat a naformátovat text a dále vytvořený
dokument vytisknout.
3) Int
er
net a e-mail
Inter
ernet
Kurz je určen pro začínající uživatele osobních počítačů,
kteří chtějí pracovat s internetem a využívat možnosti
elektronické pošty (e-mailu). Účastníci se naučí otevřít webovou
stránku, používat hypertextové odkazy, založí si vlastní poštovní
schránku a vyzkouší odesílání a přijímání zprávy.
ur
zu je 2 hodin
20 minut) za cenu
Délk
a kkaždého
aždého kkur
urzu
hodinyy (1
(120
Délka
100 Kč. TTer
er
mín
e sstředu
tředu od 1
6.00 do 1
8.00.
ermín
mínyy jsou vždy vve
16.00
18.00.
Př
ihlásit se můž
et
e osobně v Kniho
vně BBB nebo ttelef
elef
onicky
Přihlásit
můžet
ete
Knihovně
elefonicky
na čísle 5
72 55
1 250 (k
onkrétní tter
er
mín
or
mace
572
551
(konkrétní
ermín
mínyy a další inf
infor
ormace
vám pos
kytne slečna TTvr
vr
doňo
or
mace naleznet
e i na
poskytne
vrdoňo
doňovvá). Inf
Infor
ormace
naleznete
vých sstránkách:
tránkách: www
.kniho
vnabbb.cz (sek
ce služb
y).
webo
ebových
www.kniho
.knihovnabbb.cz
(sekce
služby).
strana 6

Vaření trnek L.P. 2007
Veřejné vaření trnek se za osm let od svého založení stalo
v Dolním Němčí už tradicí, a tak se na začátku září opět
v obecním muzeu sešli členové národopisného krúžku, aby
připravili vše potřebné pro přípravu švestkových povidel.
Modré ovoce bylo nutné nejdřív vypeckovat, pročež už
v předvečer samotné akce stavení bývalého vodního mlýna
ožilo. Ovšem nedošlo jen k loupání, ale také se smejčil kdejaký
kout. Po minuloročních zkušenostech se opět čekal hojný
zájem návštěvníků, a tak nebylo radno nic ponechat náhodě.
Při vzpomínce na suché dny konce prázdnin z minulého roku
sice krúžkaři litovali, že letos tomu tak nejspíš nebude, ale
jak se nakonec ukázalo, počasí se v sobotu přece jen
umoudřilo. Ráno sice mnohé rozladila podmračená obloha,
ze které občas zapršelo, ale naštěstí ne nadlouho. Na lidovém
přísloví, ve kterém se praví „Ranní déš a ženský pláč má
krátké trvání“ tedy asi něco bude...
V poledních hodinách 1. září se do areálu lidového muzea
začaly trousit první hloučky návštěvníků a krúžek Dolněmčan
podpořený hostujícím folklorním souborem z Buchlovic mohl
uvést první sadu svých tanečních a zpěváckých vystoupení.

Dolněmčanský zpravodaj

Do éteru nejdřív zazněla heligónka, a pak se začaly ozývat i
nástroje strunné a foukací. Buchlovická muzika totiž vyhrávala
jak v útrobách stavení, tak i na dvorku, kde byl posazen cimbál.
Zpestřením byla gajdošská exhibice, díky níž se
v dolněmčanském areálu poprvé objevil tento svérázný a dnes
už bohužel málo užívaný nástroj. Zvukově tedy bylo celé
odpoledne velmi bohaté. To jistě ocenila i reportérka Věra
Hotařová, která do naší vsi přijela natočit dokumentární pořad
pro Český rozhlas. Zájem o akci projevili i amatérští
dokumentaristé ze středních Čech, kteří z povzdálí
zaznamenali s videokamerou většinu vystoupení. Starší
manželé jezdí ve svém volném čase za folklorem na Moravu
pravidelně a po návštěvě dolněmčanského trnkovaření si
pochvalovali právě originalitu akce. Ostatně povidla se
slavnostně vaří na Slovácku pouze u nás a v podbuchlovském
Břestku, takže je čeho si vážit a co ochraňovat... Nebýt
ochotných tetiček, které řadu hodin na muzeu míchaly
houstnoucí směs, a mladých folkloristů, kteří pomohli
s přípravou zázemí pro celou akci, těžko by mohlo trnkovaření
přežít i druhé tisíciletí.
Jak už jsem předeslal, počasí sobotnímu odpoledni opět
přálo, a tak si na průběh akce nemohli stěžovat ani řemeslníci
a prodejci rukodělného zboží, kteří obsadili parčík nedaleko
muzea. Lidový jarmark doprovodil vaření trnek již po třetí a
vhodně tak zpestřil programovou skladbu celé akce. Vedle
výrobků ze dřeva, ovčí vlny či vosku na něm měli návštěvníci
možnost nakoupit také bio-potraviny a nebo okoštovat teplou
medovinu. Navíc bylo možno získat i předem uvařená povidla.
Ta byla po zájmu z minulého roku k dostání i při vstupu do
světnice muzejního stavení, a tak není divu, že během pár
hodin se po nich jen zaprášilo. A to přesto, že řádka sklenic
plných tmavomodré hmoty krátká rozhodně nebyla.

Pokud nepočítáme noční besedu u cimbálu, dolněmčanské
trnkovaření končilo někdy k sedmé hodině večerní. Povidla
zhoustla tak, že je bylo možné vydlabat z kotle, a členové
zúčastněných folklorních skupin si konečně užili delší chvíle
oddechu. Odpolední program na dvorku muzea byl totiž nejen
pestrý ale i náročný. Vystoupení střídalo vystoupení a v jednu
chvíli dokonce pochyběly i stoly, kolem kterých se mohli
návštěvníci usadit. Možná i to je důkaz toho, že akce, které
mladí krúžkaři před osmi lety vdechli život, si své místo pod
sluncem už vydobyla. Snad tedy i v příštích letech bude tvořit
pevnou součást dolněmčanského kulturního kalendáře a
poskytne tak vhodný prostor k oživování tradic, na které by
se zapomínat nemělo.
Petr Slinták

ZK-CYKLOSPORT VLČNOV
PRODEJ A SERVIS JÍZDNÍCH KOL
PRODEJ DOPLŇKŮ A NÁHRADNÍCH DÍLŮ
+ NOSIČE KOL NA TAŽNÉ ZAŘÍZENÍ
+ TERMOPRÁDLO MOIRA

DOPRODEJ KOL
(modely 2007)
S VÝRAZNOU SLEVOU
OTEVÍRA
CÍ DOBA: Po-Pá 9:00 - 11:30, 13:00 - 18:00, So 9:00 - 12:00
TEVÍRACÍ
(od 20.9. do 30.9. DOVOLENÁ)
ZK CYKLOSPORT
www. vlcnov.cz/cyklosport
el.: 7
77 04
49
14
Vlčnov 162, ul. J. Plesla (směr Veletiny) TTel.:
77
044
91
Dolněmčanský zpravodaj
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Jak budeme pracovat
v mateřské škole
ve školním roce 2007/2008

Těšíme se, že tento školní rok, i když přináší změny ve
vzdělávání bude úspěšný pro nás i pro naše děti, o což se
bude snažit celý kolektiv naší mat. školy. Protože spokojené
usměvavé děti a uznání ze strany rodičů je to nejlepší
vysvědčení
pro
naši
mateřskou
školu.

Školní rok 2007/2008 jsme zahájili 3.září 2007.
Do mat. školy se na tento školní rok zapsalo 89 dětí ve
věku od 3-6 let z toho 28 předškoláků,10 navštěvuje
logopedickou třídu. Jaká bude naše vzdělávací nabídka
v tomto školním roce ?
Děti jsou rozděleny do 3 tříd podle věku, pro snažší
orientaci jsou třídy pojmenovány 1.tř. berušky - 23 dětí, 2. tř.
sluníčka - 28 dětí, 3. tř. motýlci - 28 dětí. Od 1. září 2007
jsme znovu získali od Krajského úřadu povolení k otevření
logopedické třídy – 4. tř. koátka, kterou bude navštěvovat
10 dětí. Těmto dětem s vadou řeči bude poskytována denně
odborná logopedická péče spolu s předškolní výchovou. Tato
nadstandardní péče bude zaměřena nejen na zlepšení
výslovnosti, ale také na rozvíjení tělesné, duševní i rozumové
stránky dítěte, na celkové rozvíjení jeho osobnosti. Speciální
logopedickou péči budou zajišovat 2 kvalifikované pedag.
pracovnice, garantem bude SPC v Uh. Hradišti. Do této třídy
mohou být zařazeny i děti s jiným postižením (dříve
integrované) např., nerovnoměrný psychomot. vývoj, tělesné
post., mentální postižení, atd., pouze však na doporučení
odborného lékaře a SPC. Personální obsazení
mat. školy zůstává beze změn. Došlo však ke ke
změně složení učitelek ve třídách. Dopoledne
budou v provozu 4 třídy, odpoledne se budou děti
spojovat na 3 třídy, v pátky při úbytku dětí na 2
třídy.
Tento školní rok je pro nás jakýmsi mezníkem,
protože začínáme pracovat podle nových Školních
vzdělávacích programů, které jsou zpracovány
přímo na podmínky naší mat. školy. Na tento
školní program navazují třídní programy, které
zpracovaly pí učitelky pro každou třídu zvláš
podle potřeb, věkového složení a individuálních
požadavků každé třídy.
Náš ŠVP i TVP jsou zaměřeny na osobnostní
výchovu a respektování individuálních potřeb
dítěte,na vytváření vhodných podmínek pro
předškolní vzdělávání v úzké spolupráci rodinaškola. Součástí TVP bude i pravidelné hodnocení
každého dítěte ve třídě, zjišování dosažených
kompetencí vzdělávání.
Nabídneme dětem využít i nadstandardní
výchovnou činnost v rámci zájmových kroužkůlogopedický, keramický, taneční, kroužek
německého jazyka, kroužek křesanské výchovy.
Samozřejmě nebudou chybět zábavné akce pro
děti, kulturní akce – divadla, koncerty, soutěže,
exkurze, výlety, společné besídky s rodiči,
přednášky pro rodiče, ukázkové hodiny, plavání,
saunování a jiné aktivity. Děti se zapojí i do
veřejných akcí v obci (vítání občánků, oslava 50tin na OÚ, akce pro důchodce, vánoční výstava
v ZŠ). S organizací školního roku a se záměry
vzdělávání a plánovanými akcemi na školní rok
2007/2008 budou rodiče seznámeni na společné
schůzce.

Poděkování sponzorům
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Protože ve vzdělávání našich dětí v mat. škole klademe
důraz především na hru a prožitkové učení,je potřeba neustále
vymýšlet a doplňovat hrové činnosti pro děti. Rozhodli jsme
se zakoupit pro děti dopravní prostředky na zahradu –
koloběžky, tříkolky, autíčka. Je to finančně dost náročná
záležitost, a proto jsme oslovili některé firmy a podnikatele
o poskytnutí finančních darů .
Byli jsme opět mile překvapeni výši darů a proto bych
chtěla poděkovat těmto sponzorům, kteří přispěli v nejen ke
zkvalitnění předškolního vzdělávání, ale také k radostné hře
našich dětí :
Kasko s.r.o., Slavkov
Baa a.s., Dolní Němčí
Zedníček a.s., Kunovice
p. Petr Janča, Dolní Němčí
Agro okluky a.s., Dolní Němčí
p. František Stojaspal- elektromontážní práce
Kadlčková Eva, řed. mat. školy

Dolněmčanský zpravodaj

Dům s chráněnými
byty
Je to již rok, co jsme v naší obci
otevřeli Dům s chráněnými byty pro
osoby s chronickým nebo fyzickým
postižením, či jinak závislých na pomoci
druhých. Do prvního výročí je dům plně
obsazený, v kterém kromě trvalého
pobytu s péčí poskytujeme i péči
dočasnou, jako pomoc rodinám v krizové
situaci, maximálně však na dobu šesti
týdnů.
Při příležitosti prvního výročí jsme pro
naše klienty uspořádali společenskou
akci spojenou s opékáním. K pohoštění
byly přizváni i klienti z okolních
charitních domů. Svojí návštěvou nás
poctil i ředitel oblastní charity Uherský
Brod pan Petr Houšt a starosta naší obce
pan František Hajdůch v doprovodu svojí
manželky. K tanci i poslechu nám hrál
pan Hlucký.
I když nám počasí nepřálo, aby se akce
uskutečnila venku, přesto se všichni
dobře bavili, zatančili si a zazpívali. Pro
zpestření akce si senioři zasoutěžili v
různých zábavných hrách. Po
vyhodnocení byli vítězové odměněni
medailemi, díky sponzorům, kteří
přispěli jak finančně, tak věcnými dary.
Bez jejich přispění by tato akce nebyla
možná. Tímto přispěli k zpestření života
seniorů v našem Chráněném bydlení.
Bartošová Zdena a Šáchová Ludmila

Obecní úřad Dolní Němčí zve všechny
občany na 7. zasedání Zastupitelstva obce
Dolní Němčí, které se bude konat ve
čtvrtek 27. září v 19:00 hod. v přísálí
kulturního domu.

Termíny pytlového sběru plastů:
24. 9. a 23.10. 2007
Dolněmčanský zpravodaj
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Dolněmčané oslavovali
Dožínky na Slovensku
Na sklonku letošního srpna se uskutečnily na Slovensku
v obci Turá Lúka dožínky. V této kopaničářské vesnici poblíž
Myjavy se za účasti tří místních folklórních souborů konala
tato lidová slavnost vůbec poprvé. Organozátoři z Cetra
tradičnej kultúry si na tuto akci jako jediný soubor ze zahraničí
pozvali Národopisný krúžek Dolněmčan a dechovou hudbu
Dolněmčanku. Dolěmčané v čele z hospodáři Šimčíkovými
nenechali nic náhodě. Nazdobené kosy, sváteční kroje, misa
vdolečků a víno nesměli chybět. Při slavnostním vystoupení
předvedli dožínkové pásmo tak, jak ho u nás v Dolním Němčí
známe více jak 80 let. Po vystoupení následoval slavnostní
průvod který končil v nově zrekonstruovaném Gazdovském
dvore, kde všechny soubory čekal místní hospodář i
z primátorem Myjavy. Po úvodním vinši následoval aldamáš
v podobě upečených škvarkových pagáčů, vdolečků a vína.
K tanci a poslechu hrála místní cimbálovka a samozřejmě naše
dechovka.

Slavnosti vína 2007
Krása tradiční lidové kultury národopisného regionu
Slovácko v plné své kráse se ukázala na již pátém ročníku
Slováckých slavností vína a otevřených památek v Uherském
Hradišti. Burčákem a vínem provoněné Hradiště tak za účasti
více jak 80000 návštěvníků praskalo ve švech. Nechyběl
samozřejmě ani Národopisný krúžek Dolněmčan, který své
umění představil ve dvou pásmech tvořených výhradně
dolněmčanským repertoárem v programu společně
s folklorními soubory mikroregionu Východní Slovácko na nádvoří Justičního paláce. Před budovou zároveň probíhaly
prezentace vesnic, kde se Dolněmčané vedle bánovské a nivnické medoviny prezentovali uvařenýma trnkama, oškvarkama
a chlebem se sádlem. Nechyběl samozřejmě i tradiční česnek a víno. Samotné prezentaci předcházel slavnostní průvod
krojovaných souborů a skupin kterého se včetně Dolněmčanů zúčastilo více jak 2000 krojovaných ze všech vesnic
Uherskohradišska a Uherskobrodska.
Ing. Martin Matuš

Nábor nových členů
Národopisný krúžek
Dolněmčan přijme do
svých řad nové tanečníky
a zpěváky. Kdo má zájem
naučit se lidové tance a
písničky našeho kraje a
zúčastňovat se folklorních
festivalú a akcí a
zapadnout tak do skvělé
party lidí, má možnost
přijít na zkoušky, které se
konají každou sobotu od
18:00 v sále Kulturního
domu v Dolním Němčí.
Podrobnosti na adrese:
www.dolnemcan.unas.cz .
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Poděkování hasičům za pomoc při likvidaci požáru
v Uherském Brodě

Dolněmčanský zpravodaj

strana 11

- region

Jižní Morav
a,
Morava,
agentura Uher
tě
Uhersské Hradiš
Hradiště

Nabídk
a služ
eb ffinančního
inančního por
adens
tví :
abídka
služeb
poradens
adenství
·
·
·

Maje
tk
ové po
jiš
tění / dům, byt, chata, domácnost,…/
Majetk
tko
pojiš
jištění
Pojiš
tění odpo
vědnos
ti / občanské, z výkonu povolání,…/
jištění
odpovědnos
vědnosti
Pojiš
tění mo
ových vvozidel
ozidel / povinné ručení, havarijní /
jištění
mottor
oro

·

Léč
ebné výloh
y př
tě do zahr
aničí
Léčebné
výlohy
přii ces
cestě
zahraničí

·
·
·
·
·
·

Živ
otní po
jiš
tění / Dynamik
o, … /
Živo
pojiš
jištění
Dynamik,, Sluníčk
Sluníčko
In
ves
tišní po
jiš
tění - Dynamik +
Inv
estišní
pojiš
jištění
Úr
az
ové po
jiš
tění
Úraz
azo
pojiš
jištění
Pojiš
tění úvěr
ů
jištění
úvěrů
Penzi
jní
př
ipo
jiš
tění
enzijní připo
ipojiš
jištění
tice do podílo
vých ffondů
ondů u ČP INVES
T
In
estice
podílových
INVEST
Inv
ves

·

a další poradenská činnost u stavajícich smluv u ČP

Ihned zelená karta, přenesení bonusů,…
Smlouva do cca. 10minut, pojištění zavazadel, odpovědnost, storno…

a Josef,
Kont
aktní osoba pro Dolní Němčí a př
ilehlé obce : T ink
ontaktní
přilehlé
inka
Na V
ýsluní III/700, 68
7 62 DOLNÍ NĚMČÍ, ttel.:
el.: 606 392 158, 774 123 455
Výsluní
687
LINKA KLIENTSKÉHO SERVISU : 841 114 114, v praconí dny od 7 do 19 hodin
Vydává Obecní úřad Dolní Němčí nákladem 800 výtisků. R
egistrováno Mimisterstvem k
ultury č. MK ČR E 13136.
Registrováno
kultury
LK
print,
Nivnická
178,
Dolní
Němčí,
tel.:
572
648
770,
výroba
reklamy
velkoformátový
tisk - razítka zpravodaj
strana 12
Dolněmčanský

