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Vážení spoluobčané,
blíží se polovina roku a Vy dostáváte do svých domovů letošní
druhé vydání Zpravodaje. Tak jako pokaždé, Vás chci informovat
o tom, co se událo za uplynulé 3 měsíce. V dubnu jsme dobudovali

Duben - Červen 2010
Cena - zdarma
e-mail: info@dolni-nemci.cz

Pozvánky:
NE
25. 7. 2010
Slavnosti bratrství Čechů a Slováků
SO
4. 9. 2010
Vaření trnek
SO-NE 11.-12.9. 2010 Slavnosti vína Uherské Hradiště

chodník v ulici Nad Hájkem a ukončili jsme tak kompletně projekt
inženýrských sítí Nad Hájkem. Dále bylo upraveno prostranství
na rohu ulic Nivnické a Komenského, kde vznikl malý parčík.
Do konce června proběhne výměna oken a vstupních dveří v obecních
bytovkách.

Obecní úřad zve všechny občany na 19. zasedání
Zastupitelstva obce Dolní Němčí, které se bude
konat ve čtvrtek 24. června v 19:00 hodin v přísálí
kulturního domu.

Jak jsem Vás v minulém čísle informoval, je pro nás letošní rok
ve znamení příprav a podávání žádostí na naše plánované projekty.
Máme informaci, že jsme uspěli se žádostí na ozelenění bývalé
skládky v ulici Nad Hájkem. Ve druhém případě, týkajícím se výměny
oken a zateplení budovy obecního úřadu jsme bohužel úspěšní nebyli.
U obou žádostí do regionálního operačního programu zatím probíhá
jejich hodnocení.
V květnu jsme podali žádost na dotaci na sběrný dvůr a i tady
probíhá teprve hodnocení. Ve čtvrtek 22. dubna jsme spolu a Městem
Hluk slavnostně otevřeli za velké účasti občanů z Dolního Němčí
i Hluku a pozvaných hostů společnou cyklostezku a oﬁciálně dokončili
toto dílo.
Děkuji touto cestou všem, kteří se podíleli na zdárném průběhu
letošních hodů s právem i na organizování dalších kulturních,
společenských i sportovních akcí a přispěli tak k rozmanitému
a spokojenému životu spoluobčanů.

Dolněmčanský zpravodaj

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

Usnesení č. 66/2010
ze zasedání Rady obce Dolní Němčí, konaného dne 29. března
2010 v kanceláři Obecního úřadu Dolní Němčí.
Rada obce schválila:
66/10/06vedení účetnictví Mateřské školy, Dolní Němčí, okres
Uherské Hradiště v zjednodušeném rozsahu od 1.1.2010 podle
ust. § 9 odst. 3, písm. c) zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví,
ve znění pozdějších novel.
66/10/09 Dodatek č. 5 o výpůjčce s Oblastní charitou Uherský
Brod, Mariánské nám. 13.
66/10/11 Výsledek výběrového řízení na akci: „Bytové domy
č.p.589 a 656 Dolní Němčí – výměna oken“:
1. WINDOW HOLDING a.s., se sídlem Hlavní 456, 250 89
Lázně Bohdaneč: Cenová nabídka 685.090,- Kč bez DPH
2. PMP Prostějov, s.r.o., se sídlem Kojetínská 4221/15,
796 01 Prostějov: Cenová nabídka 704.700,- Kč bez DPH
3. Build Service Group s.r.o., se sídlem Husova 56,
Slavkov u Brna: Cenová nabídka 727.056,- Kč bez DPH
4. DECRO BZENEC, spol. s.r.o., se sídlem U Bzinku 1427,
696 81 Bzenec: Cenová nabídka 798.000,- Kč bez DPH
5. Josef Miškařík – MONTPLAST, se sídlem Březová 26,
687 67 Březová u U.B.: Cen. nab. 804.755,- Kč bez DPH
6. ERGOVH, spol. s.r.o., se sídlem Březnická 5461,
760 01 Zlín: Cenová nabídka 809.201,- Kč bez DPH
Pro nesplnění podmínek zadávacího řízení byly vyloučeni
žadatelé:
- RI OKNA a.s., se sídlem Úkolky 1055, 696 81 Bzenec
- SVĚT OKEN s.r.o., se sídlem Jesenice 1254, 755 01 Vsetín
Rada obce rozhodla:
66/10/02 Zařadit žádost M. P., Dolní Němčí o pronájem
obecního bytu do seznamu žadatelů.
66/10/03 Zamítnout žádost R. K.,Dolní Němčí o prominutí
částky 4.653,- Kč za vodné a stočné za období listopad –
prosinec roku 2009.
66/10/04 Zařadit žádost L. H., Dolní Němčí o přijetí do
pracovního poměru do seznamu uchazečů o zaměstnání.
66/10/07 Zařadit žádost Nedoslýchavých Slovácka, Uherský
Ostroh – žádost o poskytnutí veřejné finanční podpory z
rozpočtu obce na rok 2010 do seznamu žadatelů.
66/10/08 Zařadit žádost M. T., Dolní Němčí o pronájem
obecního bytu do seznamu žadatelů.
Rada obce vzala na vědomí:
66/10/01 Kontrolu plnění usnesení z předchozího zasedání
rady obce.
66/10/05 Změnu v žádosti K. a D. N, Havířov o pronájem
bytu v domě s chráněnými byty z dvoupokojového bytu na
jednopokojový.
66/10/10 Informace o výsledku 1. kola dotací MPSV ČR pro
2

rok 2010 na financování provozu domu s chr. mi byty v D.N.
Usnesení č. 67/2010
ze zasedání Rady obce Dolní Němčí, konané dne 19. dubna
2010 v kanceláři Obecního úřadu Dolní Němčí.
Rada obce schválila:
67/10/03 Sponzorský dar ve výši 4.000,- Kč na pořádání
dětského dne Římskokatolické farnosti Dolní Němčí.
67/10/06 Pronájem KD SRPŠ při ZŠ a ZUŠ v Dolním Němčí
k pořádání společenského plesu 22.1.2011.
67/10/08 Cenovou nabídku firmy GARDEN Moravia s.r.o.,
Dolní Němčí na provedení sadových úprav v ul. Nivnická v
místě kolem bývalé kovárny ve výši 153.120,- Kč:
67/10/10 Návrh smlouvy se společností Window Holding a.s.,
Lázně Toušeň na výměnu venkovních oken a dveří v bytových
domech č.p. 589 a 656 v ul. Vinohradské.
67/10/11 Provoz 3 ks VHP fi Super Joker spol. s r.o., se sídlem
Krajánkova 11, č.p. 2390, 141 00 Praha 4 v provozovně
DEVIL MUSIC bar, Dolní Němčí.
67/10/12 Rozdělení veřejné finanční podpory z rozpočtu
obce.
Rada obce rozhodla:
67/10/02 Přeložit rozhodnutí o žádosti Ekocentra Pantoflíček
při ZŠ a ZUŠ v Dolním Němčí o proplacení autobusu k exkurzi
do lesa Ščúrnica ve výši 4.500,- Kč na příští jednání.
67/10/04 Na základě žádosti fi zumm s.r.o., Dolní Němčí – o
finanční spoluúčast na rekonstrukci topení a elektrorozvodů v
suterénu kulturního domu uhradit 50% z rozpočtových nákladů,
tj. částku 54.000,- Kč, včetně DPH. Částka bude uhrazena na
základě faktury.
67/10/05 Na základě žádosti T. M., Hlucká 171, Dolní Němčí
vyvěsit záměr na prodej pozemků parcelních čísel 2276/123 o
výměře 162 m2, 1293/8 o výměře 95 m2 a 1293/6 o výměře 88
m2 v katastrálním území Dolní Němčí.
67/10/09 FbC Dolní Němčí žádost o poskytnutí veřejné
finanční podpory z rozpočtu obce na rok 2010 – rozhodnuto
v bodě 67/10/12.
Rada obce vzala na vědomí:
67/10/01 Kontrolu plnění usnesení z předchozího zasedání
rady obce.
67/10/07 Výši úplaty pro školní rok 2010-11 v Mateřské škole
D. Němčí, Školní 706, 687 62 D. Němčí výši 280,- Kč/měsíc.
Usnesení č. 68
ze zasedání Rady obce Dolní Němčí, konaného dne 13. května
2010 v kanceláři Obecního úřadu Dolní Němčí.
Rada obce schválila:
68/10/02 Dodatek č. 7 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor
se společností Česká pošta, s.p., se sídlem ul. Politických vězňů
909/4, 225 99 Praha 1.
Dolněmčanský zpravodaj

68/10/03 Poskytnutí finančního příspěvku na pořádání Slávností
bratstva Čechov a Slovákov na Javorine ve výši 4.000,- Kč.
68/10/08 Pronájem víceúčelového hřiště k pořádání
fotbalového turnaje v malé kopané dne 28.8.2010 panu L. K.,
Dolní Němčí.
68/10/10 Návrh smlouvy o aplikování elektrofyzikálního
systému Hydropol v suterénu MŠ Dolní Němčí za účelem
snížení vzlínající vlhkosti zdiva firmy Hydropol ČR spol. s
r.o. Holešov.
68/10/11 Poskytnutí veřejné finanční podpory z rozpočtu
obce Dolní Němčí Klubu stolního tenisu Dolní Němčí ve výši
30.000,- Kč.
68/10/13 Výpověď z nájmu bytu dohodou p. N. B., Dolní
Němčí k 31.5.2010.
68/10/14 Prodloužení nájmu bytu č. 7 v půdní vestavbě ZŠ
a ZUŠ v Dolním Němčí p. L.H., Dolní Němčí na dobu od
1.6.2010 do 31.5.2012.
68/10/16 Prodloužení nájmu bytu č. 4 v půdní vestavbě ZŠ a
ZUŠ v D.N. K. S. D.N. na dobu od 1.6.2010 do 31.5.2012.
68/10/17 Cenovou nabídku za vypracování projektové
dokumentace na akci „Sběrný dvůr Dolní Němčí“ ve výši
75.000,- Kč bez DPH fi EKOSTAVPROJEKT, spol. s r.o.,
Ing. Miroslav Vozár, Uherský Brod.
68/10/18 Provádění dalších kroků směřujících k nákupu el.
energie na komoditní burze.
68/10/20 Výsledky inventarizace majetku obce, schválila
vyřazení navrženého majetku a jmenovala likvidační komisi
ve složení: Ing. Miroslav Kadlček, František Šrámek, Miroslav
Zimčík.
68/10/21 Pronájem místnosti č. 10 v suterénu DCHB jako sklad
zdravotních a kompenzačních pomůcek pro pečovatelskou
službu Oblastní charity Uherský Brod, Mariánské nám. 13 na
dobu neurčitou za částku 22,50 Kč/m2/měsíc od 1. 6. 2010.
68/10/23 Poskytnutí veřejné finanční podpory z rozpočtu obce
pro ZO ČSOP CEV Pantoflíček ve výši 5.000,- Kč.
68/10/24 Pronájem bytu č. 13 v půdní vestavbě ZŠ a ZUŠ K.
B., Dolní Němčí od 1.6.2010 do 31.5.2012.
68/10/25 Smlouvu o zřízení věcného břemene s majiteli
pozemků v ulicích Komenského a Vinohradská, dle GP pro
rozdělení pozemků č. 877-72/2010 a v ul. Boršická dle GP pro
rozdělení pozemků č. 876-71/2010 v katastrálním území Dolní
Němčí, na kterých je vybudován veřejně přístupný chodník.
Rada obce doporučila ZO schválit:
68/10/12 Směnu pozemku parcelní číslo 2350/3 o výměře 23
m2 v katastrálním území D.N. p. B. Č., Hluk, který vznikl
oddělením z pozemku p. č. 2350/1 v katastrálním území Dolní
Němčí dle GP pro rozdělení pozemků č. 878-69/2010 za obecní
pozemek p.č. 68/2 o výměře 2 m2 v katastrálním území D.N.
Dolněmčanský zpravodaj

68/10/26 Smlouvu o zřízení práva odpovídajícího věcnému
břemeni na pozemek p. č. 1295/14, PK 1295/1 v katastrálním
území Dolní Němčí, týkající se realizované stavby „SB-4508465 Dolní Němčí, posílení NN, Miklová“.
Rada obce rozhodla:
68/10/04 Zařadit žádost K. a I. D., Boršice u Blatnice o
pronájem obecního bytu do seznamu uchazečů.
68/10/05 Zamítnout žádost Spolku Uherský Brod – Naarden,
Mariánské nám. 2187 Uherský Brod o poskytnutí neinvestiční
dotace na vydání knihy A. Bartošíkové.
68/10/06 Zařadit žádost p. L. H. Dolní Němčí o pronájem
třípokojového bytu do seznamu žadatelů.
68/10/07 Odložit konečné rozhodnutí k žádosti p. V. J. o
pronájem kulturního domu k pořádání hodové zábavy v sobotu
30.4.2011 nebo 7.5.2011 na začátek roku 2011, kdy bude znám
termín hodů a plán kulturních akcí spolků v obci.
68/10/09 Zařadit žádost D. S., Dolní Němčí o pronájem
obecního bytu do seznamu žadatelů.
68/10/19 Nevyhovět žádosti Ekocentra Pantoflíček při ZŠ a
ZUŠ v Dolním Němčí o úhradu nákladů za autobus na výlet
jako odměnu pro vybrané žáky školy do lesa Ščúrnica u
Valašských Klobouk.
Rada obce vzala na vědomí:
68/10/01 Kontrolu plnění usnesení z předchozího zasedání
rady obce.
68/10/15 Výpověď z nájmu bytu p.M. Š., Dolní Němčí k
31.7.2010
68/10/22 Žádost M. S., Dolní Němčí o koupi části, v současné
době zastavěného obecního pozemku v hájku za zahradou
rodinného domu č.p. 271.
Usnesení č. 69/2010
ze zasedání Rady obce Dolní Němčí, konaného dne 3. června
2010 v kanceláři Obecního úřadu Dolní Němčí.
V úvodu zasedání bylo předáno Osvědčení zastupitele obce
Dolní Němčí p. Antonínu Světinskému, bytem Dolní Němčí,
U Stadionu č.p. 824, náhradníku po zesnulém Ing. Jozefu
Lipkovi.
Rada obce schválila:
69/10/02 Finanční podporu 50. ročníku Kopaničářských
slavností ve Starém Hrozenkově ve dnech 16. – 18.7.2010 ve
výši 2.000,- Kč.
69/10/03 Dohodu o partnerství se Zlínským krajem, se sídlem
Třída T. Bati 21, Zlín o vzájemné součinnosti při přípravě a
realizaci projektu „KORIS – Komplexní odbavovací, řídící a
informační systém veřejné dopravy ve Zlínském kraji.
69/10/04 Poskytnutí částky 10.000,- Kč na pořádání kulturní
akce s názvem „Mezi horami“ s ukázkou výroby švýcarského
sýra na Muzeu.
3

69/10/06 Bezplatný pronájem kulturního domu k pořádání 10.
ročníku koštu vína ČZS ZO Dolní Němčí.

69/10/07 Zamítnout poskytnutí finančních prostředků na
činnost Fondu ohrožených dětí, Na Poříčí 6, 110 00 Praha 1.

69/10/11 Program 19. zasedání Zastupitelstva obce Dolní
Němčí.

69/10/08 Zařadit žádosti K. K., Vlčnov o pronájem obecního
bytu do seznamu žadatelů.

Rada obce doporučila ZO schválit:
69/10/10 Zprávu č. 88/2009/KŘ o výsledku přezkoumání
hospodaření obce Dolní Němčí za rok 2009.

69/10/09 Zařadit žádost A. a K. R. DN, o výměnu stávajícího
bytu za větší do seznamu žadatelů o pronájem obecního bytu.

Rada obce rozhodla:
69/10/05 Povolit provoz pouťových atrakcí na hodech v roce
2011p. Otmaru Kiliánovi, Mikulášovo nám. 2, 625 00 Brno.

Rada obce vzala na vědomí:
69/10/01 Kontrolu plnění usnesení z předchozího zasedání
rady obce.

“Želva nádherná - vítaný či nevítaný
predátor našich vod?”
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Dolněmčanský zpravodaj

I takoví jsme někteří

Uklízeli jsme po bezohledných
spoluobčanech
Manželé J. a J. Gregorovi z Mírové ulice s šesti členy
Mysliveckého spolku Vlčnov a za organizační pomoci
Obecního úřadu Vlčnov a Krajského úřadu Zlín, odboru
životního prostředí, provedli v sobotu 24. dubna 2010 vyčištění
odpadů z větrolamu na hranici obcí Vlčnov – Dolní Němčí.
Pan Stanislav Maršálek z Mírové ulice poskytl své nákladní
firemní auto na odvoz odpadu bez nároku na finanční vyrovnání.
Odpady jsme vyvezli na prakšickou skládku firmy Rumpold
UHB, s. r. o., které tímto zároveň také děkujeme za pomoc.
Posbírali jsme 26 q odpadu tvořeného např. z kanystru s
motorovým olejem, sedací soupravy, role linolea, obalového
skla, většího množství plastů, pneumatik, kompotů a jiných.
Celá akce nám trvala pět hodin.
Jana Gregorová

Bylo to na neděli velikonoční, kdy mnoho lidí využilo
pěkného počasí k příjemné procházce nebo aby ještě na poslední
chvíli zkusilo sehnat u potoka proutky na pomlázku. Stejně tak
tomu také bylo na cyklostezce u Bati. Proutí tam již bylo hodně
přebrané, a tak jsme museli s malým vnoučkem chvíli čekat,
než se jeho taťkovi podařilo alespoň nějaké proutky nařezat.
Mezitím se u nás zastavil starší člen zahrádkářského spolku,
s kterým jsme pochopitelně zavedli řeč na veškeré jarní dění
na zahrádce a tím také na nikdy nekončící „boj“ se škůdci
pěstovaných rostlin.
A v této souvislosti mi on řekl následující: „máme na zahradě
hromadu ořezaných větví s pohrabanou sucho trávou a listím“.
Dle mne, jak je na dědině zvykem, na spálení. Jeho odpověď
však pro mne byla příjemně zarážející: „ne na spálení, ale
trvale ponechaná jako oáza úkrytu a hnízdění všech možných
predátorů škodlivého hmyzu. Můžeš tam vidět ježka, lasičku,
užovku, ještěrku nebo červenku, střízlíka a strnada“. Je škoda,
že takových přirozeně logických úvah dnes neslyšíme mnoho.
Díky Vám Pane zahrádkáři.
Následně se mi ještě vybavila situace o několik roků zpět,
kdy mne jeden občan z Boršické ulice volal, že mají před
domem velikého živého hada. V prvním momentě jsem si
představil nějakého exotického utečence z domácího chovu,
jak to v poslední době často slýcháme, ale skutečnost byla
překvapivě milá. Jednalo se o velikou užovku. Kde se tu ale
vzala? Jednoduchá odpověď. Za zahrady rodinných domů
občané roky vyváželi do tábořiskového žlebu posečenou trávu,
větve, shrabané listí, vytrhaný plevel. Ale jednoho dne se
rozhodli udělat ve žlebě pořádek a navezenou hromadu začali
odklízet. Tím však natolik vyrušili v ní roky spokojeně žijící
užovku, že ta raději vzala nohy na ramena….
Proto občas pouvažujme, jestli si někdy přílišným úklidem
zahrádek víc neškodíme než prospíváme, protože namísto
abychom využili služeb přírody k hubení nepohodlných
návštěvníků, užíváme syntetické jedy, což ani nám ani přírodě
není ku zdraví ani ku prospěchu.
Ing. Miloš Šťastný

STŘELNICE NA MYSLIVECKÉ CHATĚ
Myslivecké sdružení Lanka Dolní Němčí vybudovalo ve
svém areálu malorážkovou (i vzduchovka) střelnici. Jedná se v
celku o dobře situované a bezpečné místo které nebude nikoho
obtěžovat při své činnosti. Střelnice je oficiálně schválena všemi
institucemi (hygiena, stavební úřad, obecní úřad apod.) a hlavní
povolení spočívalo na policii ČR.
Střelnice má stanovený provozní řád který musí být ve všech
směrech dodržován, a jednou z podmínek řádu je, že nesmí být
používána ke komerčním účelům. Okolo celého areálu budou
instalovány cedulky upozorňující na provoz střelnice. U brány
před střelnicí je zabudován stožár na prapor. Jestliže bude
vztyčen červený prapor na stožáru a malý praporek na střelnici
tak je střelnice v provozu a je zakázáno se v okolí (v areálu chaty
ve směru střelby) pohybovat. Ve střelišti, kde se nachází terče, je
velmi dobrý ochranný val a za valem se ještě nachází ochranná
palisáda, takže pro bezpečnnost jsme udělali maximum.
Střelnice bude sloužit členům MS, ale po určité domluvě
i pro občany obce, kteří vlastní zbrojní průkaz na malorážku,
a snad někdy uděláme nějaké závody ze vzduchovky pro děti
(dětský den apod.)
Výbor MS Lanka D. Němčí
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Dětský den

„Máme všichni jeden sen,
prožít krásně každý den“
V mateřské škole ke konci školního roku pořádáme různé
zábavné,vzdělávací a sportovní akce,na které se všichni
těšíme.
Letos jsme dostali pozvání na IV. ročník fotbalového
turnaje mateřských škol,který pořádal oddíl 1. FC Slovácko na
podporu mladých hráčů.
Protože žáci naší mateřské školy jsou rovněž hráči přípravky
místního fotbalového klubu,s nadšením jsme toto pozvání
přijali a tak se 30. dubna turnaje v Uh. Hradišti zůčastnilo
10 žáků z naší MŠ za doprovodu p. J. Uhra a několika rodičů.
Dopravu tam i zpět i malé občerstvení zajistila 1. FC Slovácko
a tak se malí fotbalisté proháněli na hlavní ploše Městského
stadionu Miroslava Valenty v Uh. Hradišti.
Konkurence byla velká,protože se akce zůčastnilo celkem
13 MŠ z Uh.Hradiště a okolí. Naši žáci však zabodovali a
výsledky utkání dopadly takto:
MŠ Komenského nám. - MŠ Dolní Němčí 2:0
MŠ Kunovice - MŠ Dolní Němčí 1:1
MŠ Štěpnická - MŠ Dolní Němčí 7:0
Spokojenost byla na všech stranách. Nebylo důležité
zvítězit ale zúčastnit se a také to,že si zde mohli malí fotbalisté
vyzkoušet, aké je to hrát na velké fotbalové ploše, setkat se s
hráči 1. FC Slovácko a vyfotografovat se s nimi.
Další očekávanou akcí, na kterou se děti velmi těšily bylo
dopoledne s Policií ČR.
Akce proběhla 20. května od 9.00 - 11.00 hod.
Děti byly poučeny jak dodržovat bezpečnost na silnici, čeho
se vyvarovat při cestě do školy a zpět, jak se chovat, když je na
ulici osloví neznámý člověk, která důležitá telefonní čísla by si
měly zapamatovat a jak se chovat v rizikových situacích.
Policisté dětem předvedli zásah při zneškodnění nebezpečné
osoby,policejní uniformy ,výstroj policisty.V další části pak
psovodi s policejními psy předvedli dětem na zahradě výcvik
psů.
Děti si z této akce odnesly spoustu zážitků, o kterých si ještě
dlouho v mateřské škole povídaly .
Jaký by to byl konec školního roku bez společného výletu.
Pro děti je společná jízda autobusem velký zážitek. Rozhodli
jsme se letos navštívit firmu Kovosteel ve Starém Městě, kde
pro nás připravili v rámci ekologického vzdělávání výukový
program„ Poklady z naší popelnice“. Když jsme přijeli do
areálu, čekal na nás autovláček Stelinka, který děti povozil po
celém areálu a děti měly možnost seznámit se se způsobem
likvidace odpadů všeho druhu.
Za zpěvu písně "Jede, jede Stelinka…" jsme dojeli až k
majáku Šrotkovi a pirátské lodi,kde si děti zkusily zatočit
kormidlem a prozkoumaly palubu pirátské lodi.
U majáku se děti rozhlédly po okolí, kde viděly i Staré Město,
velkou křižovatku nebo vrcholky Chřibů a hrad Buchlov.
Ve výukové učebně byla pro děti připravena pohádka „Co
zvířátka našla v lese“.
Děti se aktivně zapojily do děje pohádky a pomáhaly
zvířátkům třídit odpadky do barevných popelnic .Nakonec
děti za odměnu a na památku dostaly od fy. Kovosteel malý
dárek.
Potom výlet pokračoval do Archeoskanzenu Modrá. Děti
měly možnost vidět, jak se kdysi žilo v období Velké Moravy,
jak se vyrábělo nádobí na hrnčířském kruhu a také viděly
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zblízka různá hospodářská zvířata. I když jsme měli obavy z
počasí, nakonec nám přálo, místy svítilo i sluníčko a tak jsme
se v pohodě vrátili zpět do MŠ.
Samozřejmě toto byly jen některé úspěšné akce, které jsme
pro děti pořádali, a ještě další akce na nás do konce školního
roku čekají.
Děti si prověří svoji obratnost a zdatnost ve sportovních
hrách na víceúčelovém hřišti ZŠ a ZUŠ v Dolním Němčí,
seznámí se s přírodou pohoří Bílých Karpat na výletě s
Pantoflíčkem a také nás čeká rozloučení s předškoláky na
obecním úřadě za přítomnosti pana starosty.
Prázdniny už pomalu klepou na dveře a tak si jenom přejeme,
aby byly plné slunce a pohody, abychom je užili se vším všudy
a v září se zase rádi vrátili do naší mateřské školy.
Za mateřskou školu - Kadlčková Eva, řed.

Upozornění
Ředitelství mateřské školy oznamuje všem rodičům, že
v době prázdnin od 19.7.-13.8. 2010 bude mateřská škola
uzavřena.
Dále oznamujeme, aby si rodiče dětí, zapsaných na školní rok
2010/2011 od 1.9. 2010 vyzvedli u ředitelky školy evidenční
listy pro děti, které musí odevzdat při nástupu dětí do MŠ.
Z rozhodnutí ředitelky mateřské školy se úplata za předškolní
vzdělávání zvyšuje od 1.9. 2010 na částku 280,- Kč měsíčně za
děti do 5-let. Předškolní děti a děti s odkladem školní docházky
mají úplatu zdarma.
Ředitelství mateřské školy v Dolním Němčí oznamuje, že
zápis do mateřské školy na školní rok 2010/2011 se bude konat
od 6.4. do 8.4. 2010 v době od 10-15 hod. v ředitelně mateřské
školy. Rodiče si přinesou rodný list dítěte a občanský průkaz.
Kadlčková Eva, řed.

Co se událo v knihovně?
14. března 2010 - proběhlo v Redutě v
Uherském Hradišti slavnostní předávání
grantů. Pro vybavení dětského koutku
knihovny jsme z Nadace Děti – kultura sport získali peněžní částku ve výši 20 000,- Kč.
Z předešlých dvou grantů byl zakoupen televizor, DVD
přehrávač, vaky na sezení, magnetická tabule a různé hry pro
děti. 26. – 27. března 2010 se uskutečnila již šestá spací „Noc
s Andersenem 2010“.
Letos byly připraveny literární soutěže na počest Františka
Hrubína, který by oslavil 100 let od svého narození. Přihlásilo
se celkem 15 dětí, ale nakonec spalo 14 dětí, 13 děvčat a 1
chlapec ve věku od 1. do 5. třídy. Dcera a syn knihovnice pro
děti připravili zábavné i literární soutěže, hry, čtení z knih,
např. od Františka Hrubína ze Špalíčku veršů a pohádek pohádky, básničky, hádanky, kvízy. Uspořádali jsme soutěž
„RISKUJ“ – děti si utvořily 3 družstva. Vyhrál každý, kdo se
zúčastnil.
Kolem deváté hodiny čekalo děti velké překvapení, když
byly vyzvány, aby se teple oblékly a vydali jsme se na večerní
procházku kolem potoka Okluky. Děti každý rok žadonily, že
by chtěly skutečnou Stezku odvahy. Připravili jim ji tanečníci z
národopisného krúžku Dolněmčan. Děti si strašení užily a moc
Dolněmčanský zpravodaj
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se jim to líbilo. Pak si s sebou přivedly strašidla do knihovny,
nechtěly se s nimi rozloučit. Hrály spolu hry - Twister,
předváděla se povolání za pomoci pantomimy, Člověče nezlob
se aj. Děti šly spát kolem třetí hodiny ranní, ale ještě před tím
si zahrály „Tichou poštu“. Ráno byly odměněny pamětními
listy, dárečky a dobrotami. Už se těší na Noc s Andersenem
2011.

Setkávání seniorů

V měsíci dubnu a květnu se uskutečnily knihovnické besedy
pro Mateřskou a Základní školu z Dolního Němčí. Nejdříve
navštívily knihovnu děti z mateřské školy s učitelkami Evou
Válkovou a Jarmilou Vlkovou. Do knihovny se přišly podívat
také děti z 1. třídy Základní školy s paní učitelkou Marcelou
Horkou. Knihovnice je seznámila s knihovnou, ukázala a řekla
jim, jaké knihy a časopisy pro děti si mohou v knihovně půjčit
a jak se mají ke knihám chovat, aby je neponičily. Za odměnu
jim pak přečetla pohádku. Na závěr byly odměněny drobnými
dárky.
Marie Milošová - knihovnice
8
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Otevírání cyklostezky Dolní Němčí - Hluk

Sadové úpravy okolí bývalé kovárny

Velká voda 2.6. 2010
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ZAHRÁDKÁŘI NOVĚ …
…nově jsme letos uspořádali
v měsíci březnu Velikonoční
výstavu s ukázkou malování
kraslic a paličkování krajek,
spojenou s prodejem.
Vystavovali jsme vše co je
spojeno s tématikou velikonoc:
kraslice, ubrusy, kocvary a
klepače, háčkovaná kuřátka,
formy na pečení beránků i
beránky
samotné,
kresby
,květinové aranžmá, atp.
Svými exponáty se zapojili jak
naši členové, tak i ostatní občané
a děti z mateřské školky a školy.
Naše výstavní místnost byla plně
zaplněna a těšila se velkému
zájmu.

KOŠT ODRŮDOVÝCH VÍN
V NOVÉM KABÁTĚ
Jelikož květnové počasí bylo skoupé na pěkné, slunné dny,
tak jsme se rozhodli přesunout košt do větších, krytých prostor
kulturního domu. Dalším důvodem bylo velké množství
vystavovaných vín. Tentokrát jsme překročili všechny
předchozí ročníky, a to počtem 321 vzorků. 199 bílých vín,
122 červených.
Našimi rozlévači se tentokrát stali členové krůžku
Dolněmčan, kteří svými kroji,spolu s harmonikou Martina
Matůše a ozembuchem Josefa Bujáčka prozářili celý večer.
Hodnotily se jednotlivé odrůdy, takže vítězů bylo hned
několik. Zvláštní cenu,, Cenu starosty“ získal p.Václav Dohnal,
za nejvíce oceněních vín mezi dolněmčanskými vinaři.
Závěrem bychom chtěli poděkovat všem sponzorů, kteří
svým darem pomohli uspořádat tuto akci, obecnímu úřadu za
velkou podporu a krůžku Dolněmčan.
Alena Světinská
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Úspěh dolněmčanských
vinařů v roce 2010
Výstava v obci
BORŠICE
HOVORANY
JAROŠOV
KOZOJÍDKY
MAŘATICE
MÍKOVICE
OSTROŽSKÁ LHOTA
POPOVICE
POVODÍ MORAVY
SADY
TVAROŽNÁ LHOTA
VÁŽANY
VLČNOV
CELKEM
ÚSPĚŠNOST

Počet Počet Šampion Šampion
vzorků zlatých výstavy odrůdy
11
6
1
2
22
14
2
6
3
2
18
15
12
4
1
18
8
1
18
8
12
6
8
6
1
3
13
4
1
24
17
3
27
8
3
30
16
3
219
115
2
21
52,50%

První předhodové zpívání u nás
Sú hody – najvěčí svátek v roku! Na šohaje s děvčicama je
radosť sa podívat. Košule z rukávcama naškrobené a bilučké
jak sníh, holénky napucované, pantle nažehlené – muzika hraje,
sklenky zvónijú, nálady přibývá, krev sa rozohňuje. Těchto
pár slov jsem opsal z úvodu známej povídky od slováckého
spisovatele Zdeňka Galušky a těmito slovy jsem zahajovál a
vítál účastníky „Prvního předhodového zpívání“, mužských
pěveckých sborů z blzkého okolí, které se uskutečnilo 23.
dubna letošního roku v sále našeho kulturáku.
Na předhodovém zpívání vystoupily mužské pěvecké
sbory z Boršic u Blatnice, Hluku, z Hradčovic, Vlčnova a náš
mužský sbor „Dolněmčané“. Přestávky mezi vystoupením
jednotlivých sborů vyplňovala cimbálová muzika Babica z
Hluku, která doprovázela v některých písních muže z Hluku a
po vystoupení hrála k poslechu, ale i k tanci.
O zájmu návštěvníků svědčí i to, že si přednesené písně
zazpívali spolu se sbory. Vyvrcholení večera bylo závěrečné
zpívání všech sborů písní „Eště byly čtyry týdně do hodů“,
po které následovalo „Kam sa ně ten grajcar děl“ a úplným
vyvrcholením společného zpívání všech sborů, ale i návštěvníků
byla píseň, „Zpívali mužáci“.

Dolněmčanský zpravodaj

Úspěšnost
%
54,5
63,6
50
83,3
33,3
44,4
44,4
50
75
30,7
70,8
29,6
53,3
52,53
Toto předhodové zpívání se dá hodnotit jako první
vlaštovka a založení nové tradice v naší obci. Závěrem
bych chtěl poděkovat všem sponzorům, kteří nás podpořili,
protože bez jejich přispění by se zpívání nemohlo uskutečnit
a rovněž naše poděkování si zaslouží ženy z pěveckého sboru
„Tetičky z Dolněmčí“, které se ujaly vstupní pokladny, ale co
hlavně, bufetu. Tedy ještě jednou všem i návštěvníkům dík
od mužského pěveckého sboru „Dolněmčané“ a věříme, že se
zpívání ujme a těšíme se na další ročník v roce 2011.
Za mužský sbor „Dolněmčané“
zpracoval Jaroslav M a t ů š
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Česká pojišťovna a.s. pro své
stávající i budoucí klienty otevřela
nové obchodní místo v Dolním
Němčí v budově Obecního úřadu.
Využít můžete jak poradenství a konzultace u stávajících smluv vašeho pojištění, změny
a úpravy Vašich smluv dle aktualní potřeby zajištění, tak i poradenství při sjednání
pojištění nového. Pomůžeme vám jak nalezením optimálních řešení vašich potřeb,
tak i s nahlášením a vyřízením případné pojistné události.
Rovněž můžete bezplatně hradit složenky České pojišťovny a Penzijního fondu ČP!
Využít mužete zejména:
Životní pojištění (investiční, kapitálové), Úrazové pojištění, Vkladové pojištění, Dětské pojištění
Penzijní fond
Poradenství stavebního spoření, Hypotéky, Zajištění příjmu při Hypotéce (úraz, nemoc,
ztráta zaměstnání)
Cestovní pojištění (léčebné výlohy, odpovědnost, zavazadla, úraz)
Pojištění majetku a odpovědnosti občanů (úprava smluv při změně vlastníka nemovitosti!)
Odpovědnost z občanského života, Odpovědnost z výkonu povolání
Pojištění psů a koček (MAZLÍČEK)
Pojištění pohřbu – PIETA
Pojištění motorových vozidel – Převod bonusů v rodině
Obsah
Roční pojistné *

AKCE! Trvalá sleva až 25%!

Do 1200 ccm

Do 1350 ccm

Do 1500 ccm

Do 1850 ccm

Do 2500 ccm

Nad 2500 ccm

1 617 Kč

1 661 Kč

2 114 Kč

2 459 Kč

3 876 Kč

5 338 Kč

* řidič 49 let, 121 m bonusů, pojistné po slevě, Exclusive 100M/100M, úrazové poj., ASISTENCE (POV i HAV), nová smlouva u ČP

Provozní doba:
Pondělí

13.00–17.00

Úterý

9.00–11.30

13.00–17.00

Středa

9.00–11.30

13.00–17.00

Čtvrtek

9.00–11.30

13.00–17.00

Pátek

9.00–11.30

13.00–17.00

Sjednání smluv on-line: http://www.joseftinka.cz

841 114 114

www.ceskapojistovna.cz

Vydává Obecní úřad Dolní Němčí nákladem 800 výtisků. Registrováno Ministerstvem kultury č. MK ČR E 13136.
• LK print, Nivnická 178, Dolní Němčí, tel.: 572 648 770 • Výroba reklamy • Laser • Velkoformátový
tisk • Razítka •
12
Dolněmčanský zpravodaj

