1945.
Blížící se fronta
Již v lednu počaly se u nás více a více jeviti příznaky blížící se
fronty. Partyzánská činnost vzrůstala. Již koncem ledna slyšet blížící
se frontu prudkou dělostřelbou od severu. Zvláště 28. ledna jsou
detonace velmi silné.
Za nevlídného počasí, které provází trvající oblevu, stále obcí
protahují německé a maďarské oddíly. Dnem i nocí slyšet hřmot lehké
vozby, těžké dunění děl a ohlušující hlomoz tanků. Silnice je skoro
neustále plná, proud vozidel je jen chvílemi přerušován pochodující
pěchotou někdy i jízdou. Z dálky se ozývá vysoko ve vzduchu hukot
početných svazů letadel, která skoro vždy míří od jihu k severu.
Od 10. března až do konce měsíce trvalo pěkné počasí, takže polní
práce byly včas a pohodlně vykonány. Pole jsou oseta a osázena a lidé
říkají: „Úroda tentokráte už bude naše, Němci nám ji již nevezmou.“
Pevná byla víra lidu ve vítězství spravedlivé věci.
Ústup Němců
Dne 31. března na Bílou sobotu v pěkný slunný den bylo slyšet od
Mor. Ostravy dunění děl. Okolo 4.hod. odpoledne začaly projížděti
silnicí těžká nákladní auta ještě maskována, děla, motocykly, vozy a
pěší vojsko ne již ve spořádaných útvarech, ale volně v hloučcích. Na
lidech i zvířatech byla patrna těžká únava a následky přestálých útrap.
To německé vojsko ustupovalo ze Slovenska před vítěznou Rudou
armádou a naší zahraniční armádou generála Svobody.
Něm. vojsko v obci
Dne 1. dubna nastěhovaly se do naší obce německé oddíly a tak zde
zůstaly, až byly odtud definitivně vyhnány Rudou armádou. Každý
den projížděly a procházely přes vesnici nové a nové oddíly a ubíraly
se do lesa nad obci Horní Němčí, kde trvaly tuhé boje celý měsíc
duben.
Bombardování
Dne 19. dubna byl u nás první nálet souvětských letců, pak 21.
dubna byl druhý a mnohem horší, neboť mimo několika domů,
německých vojáků, koní a různého materiálu, padly za oběť 4 lidské
životy a sice v domě číslo 164 rolníka Vymazala: Majitel domu

Metoděj Vymazal, jeho manželka Anežka, jejich 6ti letý synek, švagr
pí. Vymazalové Josef Ježek z čís. 313. V témže domě byly zabity 2
německé vojenské koně, vůz rozbit a dům demolován. Ten den padlo
zde i několik německých vojáků, kteří však byli odtud odvezeni.
Osvobození RA
Dne 26. dubna ve 4hod. odpoledne vtrhly do naší vesnice první
oddíly Rudé a rumunské armády. Radost, která se v tomto okamžiku
objevila na tvářích občanů, vylézajících z několika denního pobytu
v krytech, se nedá popsat. Ustrašení občané by našim osvoboditelům
snesli modré z nebe, snášeli chléb, mléko, slaninu, máslo, vajíčka,
likéry a vše co jim zbylo pečlivě uschováno pro tuto chvíli, tak dlouho
očekávanou. První oddíly se však dlouho nebavily a pokračovaly
v pronásledování nepřítele a v upevňování polních posic, po
důkladném prohledání celé vesnice.
Revoluční MNV
Dne 28. dubna byla svolána veřejná schůze na návsi, kde představil
nový revoluční národní výbor v tomto složení:
1. František Straka, stolář, čís. 247 – předseda
2. František Ježek, dělník čís. 316 – I. místopředseda
3. Metoděj Kozelek, domkař čís. 237 – II. místopředseda
4. Jan Daněk, dělník čís. 205. – III. místopředseda
5. Josef Pěrka, rolník čís. 94 – IV. místopředseda
6. Jaroslav Kaňůrek, zedník čís. 321 – jednatel
7. Cyril Talský, zedník čís. 234 – člen výboru
8. Martin Kadlček, domkař čís. 76 - ― ٫٫ ―
9. Josef Válek, dělník čís. 70 - ― ٫٫ ―
10. Josef Ježek, dělník čís. 367 - ― ٫٫ ―
11. Jaroslav Matůš, stolář čís. 334 - ― ٫٫ ―
12. František Kadlček, rolník čís. 341 - ― ٫٫ ―
13. Filip Tinka, dělník čís. 154 - ― ٫٫ ―
14. Josef Kadlček, dělník čís. 226 - ― ٫٫ ―
15. Jan Škubna, rolník čís. 340 - ― ٫٫ ―
16. Martin Světinský, domkař čís. 90 - ― ٫٫ ―
17. Jaroslav Bobčík, dělník čís. 57 - ― ٫٫ ―
18. Jan Pochylý, dělník čís. 378 - ― ٫٫ ―
19. František Němec, dělník čís. 290 - ― ٫٫ ―
20. František Richtr, dělník čís. 142 - ― ٫٫ ―
21. Jan Kadlček, rolník čís. 11 - ― ٫٫ ―

22. Josef Hybler, dělník čís. 21 - ― ٫٫ ―
23. Matěj Zimčík, domkař čís. 9 - ― ٫٫ ―
24. Štěpán Umlauf, domkař čís. 10 – delegát ONV
25. Josef Horčica, dělník čís. 278 – člen výboru
Člen MNV František Richtr byl zvolen obecním pokladníkem.
Frant. Kozelek, dělník čís. 342 byl ustanoven obecním strážníkem.
Tento revoluční národní výbor byl zvolen ještě před vstupem Rudé
armády do naší obce totiž za doby, kdy v naší obci bylo plno
německého vojska, na tajných schůzích v noci v soukromých domek.
Tento nový národní výbor neměl práci nijak snadnou, neboť při
náletech bylo úplně zničeno 16 domů. Jsou to:
Dům
čís. 373
Františka Kadlčka,
„
„ 274
Josefa Kadlčka,
„
„ 220
Justiny Hanušové,
„
„ 210
Leopolda Zimčíka,
„
„ 159
Antonína Richtra,
„
„
68
Františka Umlaufa,
„
„ 245
Antonína Umlaufa,
„
„ 215
Ludmily Matušové,
„
„
64
Antonína Zimčíka,
„
„ 197
Jana Kopřivy,
„
„
63
Jana Kolíska,
„
„
162
Jana Hajducha,
„
„
86
Štěpána Kalabuse,
stodola
46
Kateřiny Baroňové,
„
4
Františka Kadlčka,
„
34
farská stodola
Mimo tyto domy bylo jiných 22 domů těžce poškozeno a asi 100
domů lehce.
Těmto těžce poškozeným bylo třeba rychlé pomoci a proto národní
výbor vyhlásil pracovní povinnost a občané pomáhali poškozeným
hlavně při odklízení trosek domů. Dále bylo obstaráno stavební dřevo
v lese a dle potřeby přidělováno poškozeným.
Sbírka na poškozené
Dále byla provedena peněžitá sbírka pro poškozené, která vynesla
56.351Kčs a byla rozdělena 25ti poškozeným občanům. Z toho
obdrželi:
8 občanů po 3.500Kčs, rodina Vymazalova (děti) 3.351Kčs,

9 občanů po 2.000Kčs, 7 občanů po 1000Kčs.
Veškerý stavební materiál nacházející se u různých občanů byl
zabaven a zapůjčen poškozeným.
Výživa obyvatel
Dále bylo třeba se postarati o výživu obyvatelstva, jelikož
zásobování od úřadů bylo válečnými operacemi přerušeno, ba
dokonce spojení s okresními a jinými městy pro poškozené silnice a
hlavně zničené mosty bylo nemožné. Byla učiněna dobrovolná sbírka
potravin a když ani ta nestačila, byly vykupovány kusy dobytka,
poraženy a na obci vystavené poukázky přidělováno maso a j., až do
převzetí zasobování okres. nár. výborem.
Postavení mostu
Most za vesnicí na silnici k Slavkovu byl úplně zničen a byl Rudou
armádou za pomocí našich občanů znovu vybudován ze dřeva.
Paritní zastoupení v MNV
Revoluční národní výbor byl vystřídán novým národním výborem,
sestaveným z přihlášených 3 politických stran a sice každá strana měla
zastoupení 8 členy (t.zv. paritní zastoupení). Byly to tyto strany:
Komunistická, Soc. demokratická a Lidová.
Ve schůzi MNV dne 5.9. byli přijati do nár. výboru noví členové
Národně socialistické strany a nár. výbor byl složen ze 4 stran po 6ti
členech.
Sbírka na škol. lavice
V letních měsících byla provedena sbírka na pořízení nových lavic
do školy, jelikož tyto byly německým vojskem zničeny. Sbírka
vynesla 58.000·- Kčs a za tento obnos byly pořízeny nové kovové
lavice do 2 tříd.
Oslavy
Oslavy v tomto roce:
28.4. oslava osvobození, 1. květen – svátek práce. Při těchto
oslavách promluvili mimo místních občanů, také důstojníci Rudé
armády.
Dne 9.5. byla uspořádána oslava vítězství, neboť toho dne složila
zbraně poražená německá vojska.
Poměry se pomalu urovnávaly, jen byl znatelný úbytek dobytka
adporaženého pro výživu přítomného vojska a civilního obyvatelstva.
Velký byl nedostatek koní, neboť koně, které nechali Němci,
vyměnila nebo odebrala Rudá armáda pro svou potřebu.

Odchod RA
Během podzimu se vojsko z naší vesnice vystěhovalo.
Nastoupení voj. služby 10 ročníků.
Dne 19.5. bylo povoláno 10 ročníků mužů do zbraně, většinou do
kasáren v Uh. Hradišti. Nástup děl se v úplném pořádku. Asi 15
mladíků se přihlásilo dobrovolně k vojenskému výcviku.
Dne 28.7. přišla velká bouře s krupobitím a zničila ze značné části
úrodu.
Dne 22.7. byl přivezen jeden z odebraných zvonů z Prahy, kde byl
nalezen po ústupu Němců ve skladě na roztavení a ihned byl
namontován na věži zdejšího kostela.
Výměna peněz
30. října byla výměna peněz a zde bylo vidět, jak kdo ve válce
hospodařil, neboť peníze byly odevzdány a na každou osobu se
dostalo 500Kčs v nových bankovkách.
Počasí
Počasí letos o Vánocích bylo velmi teplé, zvláště na Štědrý den. Na
vlhkých místech kvetl podběl a v křoví se modraly vonné fiálky.
Opravdu počasí jako začátkem dubna, tak příjemné. Po Vánocích se
počasí poněkud zhoršilo, ne však příliš. A to je při nouzi o topivo naše
štěstí. Kéž nás štěstí provází i v roce přicházejícím.

1946
Rok tento začínal jinak než roky předchozí, neboť po dlouhé době
mohli jsme si přát navzájem šťastného nového roku v míru a bez
strachu z příštích dnů.
Počasí
Počasí v lednu a únoru bylo blátivé. Bylo málo sněhu a teploměr
ukazoval často několik stupňů nad 0. Dne 5. ledna vystoupila teplota
až na +12ºC. Březen byl příznivý pro polní práce, které začaly v druhé
jeho třetině. V posledních dnech v březnu rozkvetly meruňky.
V březnu pršelo málo a v dubnu vůbec ne. Po 20. dubnu nastaly veliká
vedra až 40ºC. Dne 5. května přišla malá bouře a vydatně napršelo

teprve až 26. května. Od 13. června, kdy byla poslední bouře, bylo
krásné počasí.
Úmrtí Pavla Uhra
Dne 10. února zemřel Pavel Uher, jeden z ilegálních pracovníků,
který ve svém domě přechovával 1 ½ roku parašutistu z Anglie čs.
poručíka Jana Bartejse. Jeho smrt byla náhlá, podlehl zranění při
srážce povozu s nákladním automobilem. Byl 35 let stár a pohřbu se
zúčastnila celá obce i okolí.
1. výročí osvobození naší obce
Po celý měsíc duben oslavovaly postupně jednotlivé obce a města
na Moravě 1. výročí svého osvobození. Naše obec oslavila první
výročí našeho osvobození dne dubna zdařilou slavností.
Volby do NS
V této době započaly po celé republice horečné přípravy všech 4
politických stran Národní fronty k prvním volbám do NS vypsaným
na 26. května. Dosud bylo zastoupení NS, i ve všech ZNV, ONV,
MNV paritní. Nyní napjaly všechny strany síly k získání početnějšího
zastoupení. Podle dohody stran Národní fronty měl býti veden volební
boj slušně. A nutno říci, že se tak stalo. V naší obci dopadly volby
následovně:
1. Čs. strana lidová dostala 688 hlasů.
2. Soc. demokr. strana dostala 116 hlasů.
3. Komunistická strana dostala 112 hlasů.
4. Nár. socialistická strana dostala 108 hlasů.
Zastoupení stran v MNV
Na základě těchto voleb byla provedena změna místního národního
výboru a dle výsledků těchto voleb dostaly (dostaly) jednotlivé
strany toto zastoupení v MNV:
1. Čs. strana lidová 17 členů,
2. Soc. demokr. strana 3 členy,
3. Komunistická strana 2 členy,
4. Nár. socialistická strana 2 členy.
Rada MNV
Rada MNV byla sestavena takto:
1. Předseda: Frant. Straka, stolář, č. 247, ČSL
2. I. místopředs.: Frant. Kadlček, rolník, č. 323, ČSL
3. II. místopředs.: Josef Kaňůrek, dělník, č. 329, ČSL

4.
5.
6.
7.
8.

Člen rady: Josef Pěrka, rolník, č. 94, ČSL
— —״: Jan Andrle, zedník, č. 71, ČSL
— —״: Jan Ježek, dělník, č. 263, ČSL
— —״: Frant. Ježek, zedník, č. 316, KSČ
— —״: Cyril Talský, zedník, č. 234, Soc. dem.

MNV, další členové
Strana nár. soc. neobdržela zastoupení v radě.
Do MNV byli zvolení následující členové:
František Richtr, č. 142, ČSL.
Jan Daněk, č. 205, ČSL.
Jan Polášek, č. 102, ČSL.
Jan Kadlček, č. 315, ČSL.
Josef Martiš, č. 338, ČSL.
Štěpán Bartoš, č. 333, ČSL.
Antonín Bobčík, č. 380, ČSL.
Josef Zimčík, č. 248, ČSL.
František Zimčík, č. 41, ČSL.
Cyril Stojaspal, č. 292, ČSL.
Josef Škubna, č. 174, ČSL.
Josef Uher, č. 288, Soc. dem.
Jakub Tinka, č. 319, Soc. dem.
Filip Tinka, č. 154, KSČ
Jan Válek, č. 163, Nár. soc.
Štěpán Kadlček, č. 47, Nár. soc.
Autobusové spojení
Dne 2. února začal přes zdejší obec projíždět z Hor. Němčí do Uh.
Hradiště autobus Čs.st. drah, prozatím plachtová UNRA, ale občané
přivítali i tento provisorní vůz s povděkem, neboť cestování ze zdejší
obce bylo dosud nemožné, zvláště při nedostatku pneumatik na kola,
nebo na soukromá auta, pro která nebyl benzin.
Zásobování
Zásobovací situace se během roku pozvolna zlepšovala. Uvolněny
byly z vázaného hospodářství různé výrobky, jako kamna, sporáky,
nádobí, hospodářské nářadí a některé druhy obuvi. Příděl potravin je i
nadále na lístky, ale dávky potravin pro jednotlivé osoby byly již od
konce války podstatně zvýšeny. O zlepšení vyživovací i hospodářské

situace měly a mají velký význam dodávky Unra, hlavně spousty
masových, mléčných a jiných konserv, jakož i traktorů, automobilů aj.
Knihovna
Po osvobození byly z knihovny vyřazeny všechny knihy v něm.
řeči a knihy nacistické ideologie.
Spolky
Po osvobození se přihlásily k životu tyto spolky: Sbor
dobrovolných hasičů a Tělocvičná jednota Orel.
Vyhlášení 2LP
Svátek 28. října byl oslaven důstojně za hojné účasti občanstva. Na
slavnosti bylo slavnostním způsobem provedeno vyhlášení
Dvouletého plánu obnovy naší republiky, sestaveného vládou Kl.
Gottwalda.
Osídlení pohraničí
Po odsunu Němců z našeho pohraničí, vystěhovalo se tam dosti
rodin z naší obce.
Kl. Gottwald čestným občanem
Na slavnostním zasedání pléna MNV dne 21. listopadu byl
jmenován předseda vlády Klement Gottwald čestným občanem naší
obce.

1947.
Dvouletka
Novým rokem 1947 vstoupila naše republika do dvouletého plánu
1947-1948. Dvouletý plán vypracovaný vládou Kl. Gottwalda, byl
slavnostně vyhlášen 28.října 1946. Podle tohoto plánu mají býti do
dvou let zahlazeny všechny stopy války, odčiněny všechny válečné
škody, průmysl z pohraničí přemístěn do krajů průmyslově
opomíjených, na Slovensko a republika převedena k mírovému
rozkvětu. Plán byl vypracován pro všechny obory. Všichni se pustili
usilovně do práce. Koncem roku byl plán splněn na 102,2%. Nebyl
splněn v oboru stavebnictví. Zde výroba hlavně cihel, cementu, železa
a jiného materiálu, vázlo hned od samého počátku, hlavně nepřízní
počasí (zima), později nedokonalou distribucí.

Zásobování
Zásobovací situace se v této době stále zlepšovala, obuví a textilu
začalo přibývat, příděly se zvětšovaly a na trhu již bylo možno vše
potřebné koupit i bez bodů. Tak to bylo až do srpna 1947.
Počasí
Zima byla dosti tuhá, vláhy ze sněhu však málo, protože roztopený
sníh nemohla zmrzlá země do sebe rychle vsáknouti a tato sněhová
voda odešla bez užitku. V březnu ještě tu a tam trochu popršelo, ale
málo. Nastala veliká vedra.
Katastrofální sucho
Přichází doba žní – letos velmi hubených. Katastrofální sucho od
jara přes celé léto až do podzimu způsobilo, že jsme byli hospodářsky
vržení zpět a že nám nastaly opravdu až zoufalé starosti, jak se do
příštího roku uživíme. Poslední deště spadly koncem dubna a pak nic
až do 6.listopadu. Závistivě jsme se dívali na letní bouře, jak šly mimo
po okolních kopcích a nám se vyhýbaly. Katastrofální sucho postihlo
nejen naší republiku, ale většinu Evropy. Obilí na polích bylo krátké a
řiďoučké, sena málo, otavy žádné, tráva sluncem sežehnuta, řepa a
cukrovka bídná, jeteliny a vojtěšky vyhynuly. Jen v ojedinělých
domácnostech měli na zimu vlastní zelí. Ovoce bylo drobné a kazilo
se. Ministerstvo zemědělství činilo hned v červenci opatření, aby bylo
zabráněno katastrofě při chovu dobytka. Byly organisovány
zemědělské brigády do pohraničí. I z naší obce odchází mnoho občanů
do pohraničí na senoseč, aby zachránili své stavy dobytka. Tímto
způsobem se zásobila trochu naše obec krmivem pro dobytek.
Obilí mohli dodat jen někteří rolníci, kteří měli náhodou přece
obstojnou úrodu. Obilní sklízeň stačila vyživit národ (kromě
samozásobitelů) tak do Vánoc. Těžké starosti co bude na jaře a přede
žněmi, pomohl nám zahnati SSSR, který se uvolil dodati nám 200.000
tun chlebového obilí a později dalších 200.000 tun, kromě krmného
obilí a kukuřice. Částečně nám vypomohlo také Rumunsko, takže
výživa byla zajištěna. Přirozeně dávky chleba a mouky musely býti
sníženy a museli jsme se trochu uskromňovat.
Hospodářské ochuzení
Neúrodou byl náš stát ochuzen o těžké miliardy, neboť co jsme
v úrodném roce měli doma, to letos všechno jsme museli kupovat
v zahraničí a zaplatit výrobky našeho průmyslu. Protože jsme však

ještě od konce války sami nebyli dostatečně zásobeni, museli jsme
vyrábět a dodávat z národní podstaty. A tak skoro všechen textil,
obuv, stroje, železo a cement šly za kupované potraviny do zahraničí.
Příděly textilu, obuví pro domácí spotřebu byly sníženy, obchody a
sklady se ze svých skromných zásob vyčerpaly a na obcích nastalo
zase přísné přídělové hospodaření, tak jako za války.
Vyživovací komise
V obcích byly zřízeny v listopadu místní vyživovací komise, které
měly dohlížet nad řádným zásobováním spotřebitelů potravinami,
textilem, obuví a j. a současně měly dbáti o řádný chod dodávek,
znemožňovat černý obchod atd. Vyživovací komise byla 9ti členná a
sestávala ze zástupců 4 polit. stran, ze zemědělců a spotřebitelů.
Komise rozvrhovala příděl textilu, obuví a chlebových lístků.
Dodávky dobytku
Jediné co jsme nemuseli na podzim 1947 dovážet, bylo maso.
Následkem sucha a katastrofálního nedostatku píce odprodali
zemědělci dobytek, poněvadž do jara bylo těžko vyživit plný stav.
Drobní chovatelé prodali svou jedinou kravku a koupili si kozu, která
méně spotřebuje. Větší rolníci také snižovali počet kusů ve chlévech.
Hospodářská družstva se snažila převézti aspoň mladý dobytek do
pastvinářských oblastí v pohraničí, aby zůstal uchován. Příděly masa
na lístky byly přechodně zvyšovány, protože konservárny nestačily
zpracovati zvýšenou nabídku masa. Neměli jsme radost ze zvýšeného
přídělu, každý si byl vědom toho, že snad příští rok a snad i napřesrok
budeme ještě pociťovat následky tohoto suchého roku.
Náhrada za sucho
Vláda poskytla zemědělcům částečnou peněžitou náhradu za letní
sucho. Naše obec dostala 253.000 ·– Kčs.
Podzimní počasí. Úroda okopanin
Velká vedra až 40ºC trvala po měsíc září. Vydatný déšť přišel až
12.listopadu. Řepná kampáň skončila se až v posledním týdnu měsíce
října. Strnískové jeteliny vůbec nevyrostly. Po nastalých deštích
vzešly konečně oziminy a lidé se přestali černě dívat do budoucnosti.
Dne 19.února byl dovezen z Hlivic, okr. Šternberk, úkladně
zavražděný náš občan Jaroslav Hybler, 35ti letý, spolu se svou 33ti
letou manželkou a 3 letým synem. Jejich pohřeb konal se dne
21.února za velké účasti občanstva.
Stavba školy

Dne 25.srpna bylo započato se stavbou základů nové školy.
Elektrifikace obce
Dne 6.listopadu byla dokončena elektrifikace naší obce. Tohoto dne
poprve zazářila pouliční elektrická světla.

1948.
Památný jubilejní rok
Český národ vzpomíná v tomto roce výročí několika historických
událostí. Před 600 lety v 1348 založena byla Karlem IV. universita –
vysoké učení pražské. Před 300 lety v r. 1648 skončila mírem
westfalským nešťastná třicetiletá válka, která přivedla český národ na
pokraj záhuby a zániku. Před 100 lety v revolučním r. 1848 hlásí se
český národ pod vedením otce národa Františka Palackého a
neohroženého novináře Karla Havlíčka Borovského k národnímu
životu, a co nejvyznačnějšího – selský lid se zbavil roboty. Od té doby
nepřestává český lid snít o svém národním osvobození. K tomu bylo
třeba ještě plných 70 let, než zásluhou velké řady předních mužů
našeho národa, byl národ přiveden k plnému rozvoji svých
duchovních i tělesných sil a připraven a ozbrojen svésti rozhodný boj
o svou samostatnost a svobodu. Té dosáhl v r. 1918, před 30 lety. A
nutno zde vzpomenouti, že 10 let uběhlo od pohnutého roku 1938, kdy
smrtelně ohrozily naší republiku dobyvačné a černé záměry
hitlerovského Německa, pod jehož nadvládou vytrpěl náš národ své
martyrium. A konečně nejmladší jubileum – v květnu oslaví
československý národ tříleté výročí svého osvobození z nadvlády
nacistických krutovládců. Tento jubilejní rok chystá se náš národ
oslaviti důstojně Všeslovanskou zemědělskou výstavou v Praze, XI.
všesokolským sletem v Praze, Výstavou 100 let českého národního
života v Kroměříži, Národopisnými dny ve Strážnici atd.
Na podzim – po splnění dvouletky – vyhlášení dalšího pětiletého
plánu ČSR.
Revoluční události ve státě a obci
K revolučním únorovým dnům došlo následkem krise ve vládě a
parlamentu, kde se napětí a rozpory zesilovaly už od podzimu 1947 a

v polovici února 1948 vyvrcholily. Dne 24.února president republiky
Dr. Edu. Beneš přijal demisi ministrů strany nár. socialistické, strany
lidové a demokratické a pověřil sestavením nové vlády obrozené
národní fronty Klem. Gottwalda, kterou president republiky dne
25.února potvrdil.
Ve všech okresích a obcích tvoří se t.zv. akční výbory, které mají
za úkol provésti očistu na vedoucích místech a odpovědných úřadech
od lidí nespolehlivých.
V naší obci byl MAV NF sestaven takto:
1. Předseda: Ant. Ježek, č. 383, KSČ
2. Místopředs.: Jakub Tinka, č. 319, Soc. dem.
3. Jednatel: Frant. Zimčík, č. 114, KSČ
4. Člen výboru: Jan Hajduch, č. 289, KSČ
5. — —״Ludvík Tinka, č. 393, KSČ
6. — —״Štěpán Kopunec, č. 257, KSČ
7. Člen výboru: Jan Bartoš, č. 249, KSČ
8. — —״Josef Ježek, č. 72 KSČ
9. — —״Martin Kadlček, č. 297 ÚRO
10. — —״Jan Pochylý, č.
Legio
11. — —״Josef Kopřiva, č. 270 Soc. dem.
12. — —״Štěpán Ježek, č. 108 Soc. dem.
13. — —״Josef Tálský, č. 275
ČSL
14. — —״Josef Pěrka, č. 94
ČSL
15. — —״Josef Škubna, č. 174 ČSL
16. — —״Frant. Zimčík, č. 153, MDR
17. — —״Frant. Šimčík, č. 379 NSD
Od 1.května byl předsedou zvolen František Ježek, č. 316 – KSČ a
jednatelem Josef Talský č. 275 – ČSL. Frant. Zimčík č. 114, KSČ byl
navržen jako člen výboru.
Reorganisace MNV
Podle směrnic byl akčním výborem reorganisován MNV a tento
MNV byl schválen ONV v Uh. Hradišti.
Sestavení MNV:
1. Předseda
Josef Hejda, č. 33, KSČ
2. I. místopředs.:
František Ježek, č. 316, KSČ
3. II. ——״
Josef Uher, č. 288
Soc. dem.
Rada MNV:

Martin Malík, č. 309, KSČ
Frant. Straka, č. 247, ČSL
Frant. Němec, č. 169,
Ant. Zimčík, č. 368
Frant. Kadlček, č. 323
Členové MNV
Filip Tinka, č. 154
Rudolf Grebeň, č. 369
Jan Hajduch, č. 319
Josef Ježek, č. 72,
Jaroslav Matuš, č. 334,
František Němec, č. 290,
Jakub Tinka, č. 319
Antonín Tinka, č. 285
Štěpán Kolísek, č. 158
Antonín Škubna, č. 400
Cyril Pěrka, č. 374
Frant. Richtr, č. 142
Josef Martiš, č. 338
Met. Kadlček, č. 37
Josef Škubna, č. 174
Ant. Zimčík, č. 104

Soc. dem., ROH
KSČ
ČSL
KSČ
KSČ
KSČ
KSČ
KSČ
KSČ
Soc. dem.
Soc. dem.
Soc. dem.
Soc. dem.
Soc. dem.
ČSL
ČSL
ČSL
ČSL
ČSL

Volby do NS
Dne 31.května byly v obci Dolní Němčí provedeny volby do Nár.
shromáždění. Celkem volilo 1051 voličů. Z toho 908 odevzdalo
jednotnou kandidátku, 116 bílých lístků a 27 neplatných lístků.
Kl. Gottwald presidentem
Den 21.červen 1948 jest historickým dnem všeho
československého lidu, neboť toho dne si zvolil náš lid nového
presidenta republiky, prvního dělníka Kl. Gottwalda, místo
odstoupivšího presidenta Dr. Edu. Beneše.
1. máj
1. máj oslavuje letos poprve všechen pracující lid společně. Oslav
Svátku práce, konaných v Uh. Hradišti se zúčastnilo velké množství
občanů z naší obce.
Den vítězství

9.5. byla uspořádána veřejná oslava 3. výročí „Dne vítězství“.
Slavnostní projev měla učitelka Drah. Horková, spoluučinkovali žáci
zdejší školy a hudební sbor.
Svátek matek
K oslavě Svátku matek byla uspořádána žáky národní školy
akademie v místním hájku za vedení učitelského sboru.
Oheň u Pavla Stojaspala
Dne 25.7. vypukl z neznámých příčin oheň v domě Pavla
Stojaspala v Boršické ulici.
Obecní rozhlas
Dne 27.září bylo započato se stavbou obecního rozhlasu, který byl
dán do provozu dne 1.prosince t.r.
Nár. pojištění
Naše vláda uzákonila „Všeobecné národní pojištění“, které vstupuje
v platnost dnem 1.října. Tímto zákonem se postarala o lidi přestárlé,
kteří po dokončení 65ti let obdrželi důchod měsíčně asi 700·– Kčs.

1949.
Počasí
Nový rok 1949 připadl na sobotu. Silné mrazy, které trvaly přes
celé vánoční svátky náhle polevily a teplé větry přivodily náhlou
oblevu a trvalé teplé počasí. Teprve 12.ledna napadla slabá vrstva
sněhu. Od té doby bylo počasí mírné a teplé. Zdá se, že březen se nám
mstní za toto mírné počasí. Dne 5. a 6.března napadla silná vrstva
sněhu a vítr se stočil k severu a dne 7.III. teploměr klesl až na - 20ºC.
Zima se s námi letos jen velmi neráda loučí. Po několika větrných a
deštivých dnech padal za silného větru dne 18.března od rána až do
14.hod. hustě sníh, který však do večera roztál. První jarní den
21.března vál silný severák a teploměr klesl až na - 5ºC. Mnoho
špačků i kosů bylo nalezeno zmrzlých. Teprve 23.března se počasí
obrátilo k lepšímu. V polích se již pilně pracuje. Dne 19.dubna
přihnala se letošní první bouře se slabým deštěm.

První rok 5LP
1.lednem vstoupila naše republika do prvního roku pětiletky, která
má našemu lidu přinésti blahobyt a štěstí. Účelem této pětiletky je
vymaniti náš stát z dosavadního vlivu západ. kapitalismu v ohledu
průmyslovém. Náš průmysl bude během pěti let ve všech odvětvích
vybudován vlastní silou, vlastní práci a přičiněním našeho lidu bez
účastí zahraničního kapitálu, bez výpůjček v zahraničí a bude pokud
možno použito vlastních zdrojů. Tak náš lid z vlastní vůle a z vlastní
síly si buduje lepší a šťastnější budoucnost. Není tudíž divu, že tento
den je vítán všemi uvědomělými pracujícími s nadšením a s radostí.
Dne 2.ledna s nadšením pracující nastupují do práce za zvuků hudby,
aby přiložili ruce k práci na tomto velkém díle.
Oslava únorových událostí
Dne 25.února bylo vzpomenuto oslavou prvého výročí únorových
událostí. Slavnostní projev měla učitelka Drah. Horková.
Změna okresu
V tomto roce nastává i důležitá změna v naší obci. Dosud naše obec
Dolní Němčí patřila k okresu Uh. Hradiště. Nyní byla přičleněna
k okresu Uh. Brod, spolu se Slavkovem a Horním Němčím.
Oslava 1.máje
1.máj, svátek práce, byl u nás oslaven radostně. Občané
shromáždili se na Dolním konci a odtud pochodovali s hudbou na
rozcestí. Autobusy byli občané odváženi na velké mírové slavnosti do
okresního města Uh. Brodu.
Očkování proti Tuberkulose
V květnu bylo provedeno ve dnech 12.5., 16.5. a 19.5. v nár. škole
očkování dětí a mládeže od 1. do 20. let proti tuberkulose. Očkování
prováděla smíšená komise dánských a našich lékařů.
Žně
Kolem 22.července byly již viděti v polích první mandele a
v následujícím týdnu byly již žně v plném proudu. Žně prošly za
jasného a velmi horkého počasí. Úroda byla průměrná.
Volný prodej mouky atd.
Od 1.října byl zaveden volný prodej mouky, mlýnských výrobků,
chleba, pečiva a bramborů. To usnesení vlády bylo přijato velmi
radostně.
Sklížeň okopanin

Poslední 3 měsíce byly suché a dosti teplé. Brambory a řepa se
sklízely pohodlně, za to však orba a setí bylo těžké a namahavé.
Podpisová akce
Od 2. do 10.prosince byla prováděna podpisová akce
k narozeninám J.V. Stalina, kterou naše občanstvo vyjádřilo k 70.
narozeninám J.V. Stalina svůj vděk za vše, co pro nás Sovětský svaz
vykonal.
Oslava 70 nar. J.V. Stalina
Dne 20.prosince večer v kinosále u Trtků konala se oslava 70.
narozenin J.V. Stalina. Slavnostní projev měla uč. Drah. Horková.
Žáci zdejší školy svým kulturním programem velmi přispěli ke zdaru
této oslavy.

1950.
Druhý rok pětiletky
Rok 1950 byl naplněn těžkou prací. Byla to však práce, která
zvýšila životní úroveň pracujícího lidu. Byla to práce budovatelská,
při níž si již většina pracujících uvědomila, že s rukama v kapsách
nepohnou jediným kolem, že odstraněním továrníků a znárodněním
závodů nestala se jejich práce zbytečnou, nýbrž naopak, teprve nyní
může přinášet plné výsledky, protože se na ní nikdo nepřiživuje.
Většina pracujících se dívá na své úkoly v novém roce s odvahou.
Vidí slibnou budoucnost, ale vidí ji přes své paže, přes procento
splnění plánu, přes hukot strojů, přes zvýšení a zkvalitnění
socialistické soutěže a údernického hnutí, jak k tomu daly pevný
základ údernické práce k narozeninám pres. Klem. Gottwalda a gener.
Stalina, kdy se podařilo pracujícím našeho kraje zvýšit produktivitu
práce jako dosud nikdy.
Zřízení matričního úřadu
Dnem 1.ledna byl zřízen při M.NV matriční úřad. Všechny matriky
vede MN.V. Tímto dnem jsou také všechny sňatky uzavírány před
matričním úřadem.
Práce v MNV

Dne 1.dubna byl jmenován předsedou MNV Štěpán Ježek, dělník,
čís. 217, místo dřívějšího předsedy Josefa Hejdy, který ze zdravotních
důvodů se zřekl funkce předsedy MNV. Politickým tajemníkem MNV
se stává František Kozelek, čís. 342 a pokladníkem Frant. Richtr čp.
142.
Zásluhou MNV byla provedena stavba silnice v Okluku v délce
230m a nákladem 140.000Kčs.
Dne 15.března byla provedena oprava dřevěného mostu na silnici
ku Slavkovu.
Socialisace vesnice
V červenci t.r. zásluhou členů místní organisace KSČ, předsedy
MNV Štěpána Ježka a soudruhů Met. Kozelka, Martina Gála a Frant.
Kozelka byl založen přípravný výbor Jednotného zemědělského
družstva (J.Z.D.). Předsedou přípravného výboru byl zvolen Martin
Gál, šofer – drobný zemědělec z Dol. Němčí čp. 32.
Počasí
Velmi mírná zima v první polovici ledna byla ve druhé polovici
téhož měsíce vystřídána trvalými silnými mrazy. Půda nebyla sněhem
kryta a zdálo se, že oziminy vymrznou. V březnu přišly teplé dny,
půda vyschla a hned počátkem měsíce se zemědělci pustili do orby a
jarního setí. Obavy z vymrznutí se ukázaly oprávněnými. Když byla
v dubnu provedena kontrola škod na osevu, byly zjištěny škody až na
80%. V takových případech bylo nutno provésti osev znovu, případně
i jinou obilninou. Teplé počasí v dubnu s občasnými dešti bylo vzrůstu
plodin velmi příznivé. Ovocné stromy odkvetly ještě v dubnu velmi
bohatě. I květnové horké a deštivé počasí bylo vegetaci plodin
příznivé. Horký červen dal obilninám rychle zrát, ale okopaniny,
louky, jetele a vojtěšky již počínají trpět nedostatkem vláhy. Úroda
třešní byla bohatá a na trhu klesla v krátké době jejich cena z 25·– Kčs
na 12·– Kčs za 1 kg.
Žně
Počátkem července byly již žně v plném proudu a koncem července
začínaly výmlaty. Obilí sypalo průměrně.
Ceny obilí
Hospodářské družstvo vyplácelo zemědělcům za obilí průměrně za
1q rži 322·50Kčs, pšenice 402·50Kčs, ječmene 280·60Kčs, ovsa
279·50Kčs. Za dodanou cukrovku je určena cena 60Kčs za 1q.

Srpnová parna dala letos velmi brzy uzrát ovoci a hroznům, oproti
jiným rokům skoro o měsíc dříve, takže trh byl ovocem až nadměrně
zásoben a ceny byly mírné.
Sklizeň brambor a cukrovky byla dosti svízelná, protože měsíce
září a říjen byly deštivé a chladné. Koncem října přišly dokonce mrazy
a sněhové vánice. Protože i listopad byl chladný a deštivý, plný mlhy
a bláta, byly polní práce podzimní, zejména zasevání ozimin, ztíženy.
Mandelinka bramborová
26.července byla objevena na zdejším okrese v některých obcích
mandelinka bramborová. Hned druhý den MNV vyzval místním
rozhlasem učitele a žactvo zdejší školy, aby provedli prohlídku
bramborových kultur. Prohlídka byla negativní.
Ceny hosp. zvířat
Selata byla odbírána Hospodářským družstvem. Za 1kg živé váhy
selat vyplácí Hosp. družstvo 65·– Kčs, za 1kg živé váhy telat
17·60Kčs.
Ceny potravin
na lístky:
volné:
Hovězí maso
38·– Kčs
200·– Kčs
Vepřové maso
50·– Kčs
260·– Kčs
Telecí maso
48·– Kčs
240·– Kčs
máslo
80·– Kčs
320·– Kčs
vejce
3·50 Kčs
6·50 Kčs
tvaroh
20·– Kčs
30·– Kčs
mouka hrubá
18·– Kčs
40·– Kčs
mouka hladká
12·– Kčs
35·– Kčs
chléb 1kg
8·– Kčs
16·– Kčs
cukr
15·70Kčs
120·– Kčs
brambory
3·– Kčs
6·– Kčs
sádlo
60·– Kčs
450·– Kčs
mýdlo
38·– Kčs
120·– Kčs
mléko
4·20 Kčs
8·– Kčs
Drůbež byla na trzích úplně volně prodávána. Párek kuřat 160· Kčs,
dospělý kohout 130·– Kčs, kůzle 300·– Kčs.
Zakoupení promít. přístroje pro školu
Za podpory MŠR, MOR a SRPŠ bylo národní škole umožněno
zakoupení promítacího zvukového přístroje pro úzký 16mm film
v ceně 24.202Kčs, jako nejlepší učební pomůcky.

Oslavy
Oslav 1.máje zúčastnilo se hojně občanů, kteří šli v průvodu za
zvuků zdejší hudby na rozcestí, odkud byli autobusy odvezeny do
okresního města Uh. Brodu.
Dále byly konány oslavy 9.května, 7.listopadu a 21.prosince
narozeniny J.V. Stalina.

1951.
3.rok pětiletky
Novým rokem vstupujeme do 3.roku naší první pětiletky. Podobně
jako minulé dva roky, tak i tento je naplněn budovatelskou prací,
kterou pracující lid rád koná, protože vidí, že rok od roku se jeho
životní úroveň zvyšuje a hlavně všude je zaměstnanost, takže může
své rodině dopřát všechny životní potřeby a nemusí se báti
nezaměstnanosti, protože u nás je všude dosti práce pro pilné ruce
pracujících.
Počasí
Počasí je příznivé, teplé, takže jarní práce jsou včas vykonány,
nutný to předpoklad pro dobrou úrodu.
Socialisace vesnice – založení J.Z.D.
Dne 23.ledna bylo schváleno krajským soudem v Uh. Hradišti
založení Jednotného zemědělského družstva v Dolním Němčí a
zapsáno do rejstříku a zveřejněno v úředním listě částka 97/2 ze dne
26.4.1951.
Dne 11.března byl přijat členskou schůzi JZD provozní řád I. typu.
Předsedou JZD zvolen Jan Hala, čp. 281a místopředsedou Josef Ježek,
čp. 72. Družstvo má 24 členů: Jan Hala, čp. 281; Frant. Němec, čp.
290; Josef Němec, čp. 317; Jan Hajduch, čp. 289; Štěpán Ježek, čp.
217; Josef Švenda, čp. 344; Ludvík Tinka, čp. 393; Štěpán Cmol, čp.

14; Martin Gál, čp. 32; Frant. Kozelek, čp. 342; Metoděj Kozelek, čp.
238; Jaroslav Matuš, čp. 334; Frant. Ježek, čp. 316; Martin Malík, čp.
309; Josef Hejda, čp. 421; Josef Ježek, čp. 92; Štěpán Kopunec, čp.
257; Antonín Zimčík, čp. 368; Rudolf Grebeň, čp. 369; Marie
Ježková, čp. 383; Frant. Hajduch, čp. 327; Lukáš Rožek, čp. 230;
Antonín Kopunec, čp. 354; Antonín Kalabus, čp. 58.
Dne 11.8. MNV jednohlasně schválil předání obecních pozemků ve
výměře 20ha JZD, které na podzim byly zvětší části obsety.
V listopadu JZD obselo své pozemky těmito plodinami: 4·20ha rží,
3ha ovsa, 5·52ha pšenicí.
Práce MNV
Zásluhou MNV a předsedy Štěp. Ježka bylo t.r. provedeno
asfaltování ulice Kostelní a Boršická v délce 380m. Celkový náklad
činil 432.000Kčs. Dne 16.6. byla provedena sbírka na částečnou
úhradu nákladu na asfaltování těchto ulic a vynesla 45.000·–Kčs.
Dne 24.3. MNV se usnesl o zřízení obvodu lékaře.
Dne 1.5. bylo místní kino, které dosud spravoval MNV, předáno do
správy státu.
V letošním roce bylo u nás zavedeno umělé oplodňování krav, t.zv.
inseminace. V důsledku toho byli dne 21.5. dosavádní obecní
plemeníci – býci prodáni na maso.
Žně
Za krásného teplého počasí nastaly žně. Úroda je pěkná a byla za
slunného počasí sklizena. I podzim byl pěkný. Počasí přálo, takže
brambory a řepa byly zavčasu sklizeny.
Socialisace obchodů:
V tomto roce nastaly také změny v držení obchodů a hostinců.
Obchody u Cmolů, Mikošků a Zimčíků byly převedeny ze
soukromého vlastnictví do socialistického sektoru. Podobně i hostince
u Trtků a Šmídů. Obecní hostinec byl uzavřen a v jeho místnostech
byl umístěn MNV.
Ilegální útěk na západ:
V tomto roce odešly 4 rodiny i s dětmi a dále mnoho mladých lidí
ilegální cestou na západ do zahraničí. Celkem 43 osob. Důvod útěku
byla protistátní činnost u některých a jiní byli zase svedení.
Různosti:
Dne 25.III. spáchal sebevraždu zastřelením zdejší občan Frant.
Zimčík, čp. 114.

Dne 27.10. vyhořel dům Frant. Růžičky č. 343 a dům Jana Bartoše,
č. 330. Příčina ohně nezjištěna.
Oslavy:
Oslava narozenin J.V. Stalina byla provedena dne 20.12. v kinosále
u Trtků. Slavnostní projev měl učitel Miroslav Nejezchleba.

1952.
Vstupujeme do 4.roku Gottwaldovy pětiletky, který doufáme bude
také tak úspěšný jako roky minulé.
Počasí:
Sníh, který napadl o Vánocích se udržel až do konce února. Setí
začalo kolem 15. až 20. dubna, neboť celý březen a duben byl deštivý.
Počátkem června byly i mrazíky, které spálily některé druhy zeleniny
a ohrozily růst kukuřice. Potom nastaly veliká horka, není vláhy. Obilí
zasychá – úroda nebude asi tak bohatá jako v minulých letech. Není u
zemědělců pokleslé nálady, protože dodávky jsou v 1/3 nižší než
v letech minulých.
Od 1.1. byl zaveden nový systém v zásobování. Pracující
v socialistickém sektoru průmyslu dostávají lístky na potraviny pro
zaměstnané v nezmenšeném přídělu jako dosud. Těžce pracující
dostávají k tomu ještě lístky přídavkové. Členové JZD a zemědělci
dostávají lístky na potraviny základní t.j. jen na cukr a mýdlo. Zde
jsou příděly u cukru zmenšeny na 1kg na osobu a měsíc. Zavedením
těchto lístků spolu se zavedením nové šatenky se 100 body vzbudilo
v obci rozruch, zvláště u postižených s více dětmi, kteří museli
kupovat volné zboží, které je mnohem dražší.
Zřízení funkce tajemníka.
Dnem 1.ledna na MNV byla zřízena funkce politického tajemníka.
Tajemníkem se stává Frant. Kozelek.
Požár
Dne 10/3 vyhořel dům Frant. Zimčíka, čís. 371. Příčina ohně
nebyla zjištěna.

Práce v JZD:
I v tomto roce zdejší Jednotné zemědělské družstvo vede si
úspěšně. Zasadilo včas 5 měřic česneku a provedlo dobře všechny
jarní, žňové i podzimní práce s dobrým výsledkem. Již 9.listopadu
napadl první sníh, ale družstevní brambory a řepa byly již vykopány,
odvezeny a zaryty. Družstevníci mohli býti se svou práci spokojení. I
po stránce finanční byla úplná spokojenost, protože pracovní jednotka
byla zhodnocena 100·–Kčs.
Volba představenstva JZD:
Na výroční členské schůzi byl předsedou Jednotného zemědělského
družstva opět zvolen dosavádní předseda Jan Hala, čp. 281,
místopředsedou Štěpán Ježek, čp. 217, účetním ředitel školy Josef
Hejda a pokladníkem František Kozelek.
V neděli 21.září postihla zdejší Jednotné zemědělské družstvo
velká škoda. Shořel veliký stoh slámy asi 350q. Příčina ohně se
nezjistila. Ztráta byla zčásti JZD uhrazena vyplacenou pojistkou.
Dobré výsledky inseminace:
Inseminace, která byla v minulém roce zavedena, byla zpočátku
přijímána s velkou nedůvěrou a odporem. V tomto roce zemědělci již
celkem jinak pohlíží, protože se přesvědčili, že inseminace má dobré
ba lepší výsledky jako v letech minulých, kdy na krávy byli
připouštěni plemenní býci.

1953.
Nástup do posledního roku pětiletky
Poslední rok Gottwaldovy pětiletky. Závody nastupují do tohoto
roku s úmyslem, aby co v nejkratším čase splnily poslední rok
Gottwaldovy pětiletky. Mnozí jednotlivci hlavně novátoři mají již
splněnou celou pětiletku.
Počasí
Zima byla dosti dobrá, sněhu místy napadlo dosti. Sníh se pomaly
topil, takže jarní vláha v polích byla dobrá. Jarní práce byly zavčasu
vykonány a počasí přeje růstu.

Úmrtí J.V.Stalina
Dne 5/3 byl celý mírumilovný svět postižen velmi těžkou ztrátou.
Po krátké, těžké nemoci zemřel Josef Visarionovič Stalin ve věku 73
let. Dne 9/3 se ve zdejší obci konala před budovou MNV tryzna za
generalissima J.V. Stalina. Na veřejných budovách byly vyvěšeny
smuteční prapory. V 8 15 hod. měl před vysíláním tryzny čsl.
rozhlasem krátký projev o životě a díle J.V. Stalina učitel Miroslav
Nejezchleba před budovou MNV.
Úmrtí Kl. Gottwalda
Ještě jsme se nevzpamatovali z této těžké rány, již postihla náš
národ další těžká pohroma. V sobotu dne 14.3. zemřel po krátké těžké
nemoci náš president Klement Gottwald.
Ve čtvrtek v den pohřbu konala se na našem náměstí smuteční
tryzna za zemřelého presidenta Klementa Gottwalda. Smuteční
projevy měli předseda MNV Štěpán Ježek a předseda KSČ Jaroslav
Matuš.
Zřízení zdravot. střediska
Dne 1.dubna bylo v naší obci zřízeno zdravotní středisko. Je
prozatímně umístěno v jedné učitelské bytové jednotce. První
lékařkou je M.U.Dr. Jaroslava Lejsková – Dobřecká. Její manžel
Antonín Dobřecký jezdí s přiděleným sanitním vozem. Konečně se
naše obce dočkala zdravotního střediska. Již nemocní z naší obce
nemusí jezdit k lékaři do Nivnice nebo do Hluku. Do tohoto
zdravotního obvodu patří tyto obce: Dolní Němčí, Horní Němčí a
Slavkov.
Dne 1.června překvapila naše občany peněžní reforma, která
ozdravila naše finance. Tato peněžní reforma překvapila jedny
příjemně a jiné nepříjemně. Příjemně ty, kteří měli peníze a v ústavě a
nepříjemně ty, kteří měli peníze doma. Současně s peněžní reformou
byl zrušen lístkový systém a systém volných cen. Zaveden byl
jednotný trh. Peníze se měnily takto: za 300Kčs starých, t.j. 5:1,
dostalo se na 1 osobu 60·–Kčs nových. Ostatní peníze, kdo měl na
hotovosti měnil 50:1, t.j. za starých 50·–Kčs dostal 1·–Kčs v nové
měně. Kdo měl peníze uloženy v peněžním ústavu byl na tom lépe.
Měnil do 5.000 ·–Kčs 5:1, do 10.000·–Kčs 6.25:1, od 10.000·–Kčs do
30.000Kčs 10:1 atd.
Byli občané, kteří měnili až 170.000·–Kčs ve staré měně a dostali
pár korun v nové měně, protože měli peníze doma. Někde bylo i

mnoho nářku, zvláště tam, kde měli našetřené peníze na stavbu,
nábytek a pod.
Socialisace vesnice
Dne 16.srpna konala se členská schůze J.Z.D., na které se usnesli
členové, aby J.Z.D. II. typu přešlo k I. typu pro nedostatek pracovních
sil. Obecní pozemky, na kterých hospodařilo zdejší J.Z.D., byly dány
do nájmu samostatně hospodařícím zemědělcům a J.Z.D. si ponechává
družstevní pračku, výdej umělých hnojiv a šrotování.
Počasí
Žně byly skončeny za příznivého počasí a úroda byla průměrná.
Počasí i na podzim bylo příznivé, takže polní práce byly včas
vykonány. Jen velké sucho bylo bránilo podzimnímu setí. Brambory i
řepa byly v suchu vykopány.
Dodávky
Povinné dodávky:
Hovězí maso
54.881kg
Vepřové maso
31.595kg
Drůbež
1.300kg
Vejce
211.760ks
Brambory
117.715kg
Mléko
179.943 l
Obilí
123.396kg
Slámy
15.865kg
Sena
13.305kg
Cukrovky
4.812kg
Za tyto zemědělské produkty vyplatilo HD našim zemědělcům
1,259.873·–Kčs ve staré měně, v nové měně 498.028·–Kčs.
Stav dobytka
Stav dobytka ku dni 31.12.
Hovězí dobytek
585ks
Vepřový dobytek
777ks
Koně
48ks
Kozy
222ks
Drůbež
8.723ks
Ovocné stromy
6.446ks

Podzim byl suchý, od srpna nepršelo. V listopadu se selo do suché
země. Později suchá zem zamrzla.
Různosti.
V tomto roce byla dokončena adaptace budovy MNV nákladem
6.000·–Kčs v nové měně. V budově MNV se nachází kanceláře MNV,
sňatková síň, zasedací síň, knihovna, poradna pro matky a děti a
jednatelství státní spořitelny.
V tomto roce se narodilo 35 dětí (8 chlapců a 27 děvčat). Zemřelo
14 lidí.

1954.
1. Politické poměry a polit. život v obci.
V naší obci je jediná politická strana a sice KSČ, která má vedoucí
úlohu. Má členů. NF se skládá z členů KSČ a nestraníků. Místní
výbor NF v tomto roce pracoval úspěšně. Podařilo se mu zapojit
nestraníky do veřejného života obce. Činnost místního výboru národní
fronty se projevovala hlavně v nárazových akcích na př. zvaní na
1. máje, předvolební agitace, sbírka na postížené povodněmi atd.
Zájem o veřejný život u nestraníků se projevil hlavně před volbami do
NV, takže M.N.V. mohl snadno obsadit většinou z nestraníků všechny
volební komise, které měly celkem 126 členů a z 20 kandidátů do
MNV bylo 12 nestraníků a 8 příslušníků KSČ.
Volby do NV
Volby do NV se konaly již podle nového volebního zákona, podle
kterého byla obec rozdělena na volební obvody. Každý volební obvod
musí míti nejméně 100 obyvatelů. V naší obci bylo utvořeno 20
volebních obvodů a v každém volebním obvodu byl volen 1 člen do
MNV.
Volby do MNV, ONV a KNV se konaly dne 16.května 1954 a
proběhly v naší obci celkem dobře. Voleb se zúčastnilo 1.164 občanů,

kteří odevzdali 796 hlasovacích lístků pro kandidáty a 368
hlasovacích lístků bylo přeškrtnutých. Mnoho občanů volilo
manifestačně.
Kandidátka do NV
Naši kandidáti do NV:
KNV: Zálešák Josef, Horní Němčí.
ONV: Tinková Marie, Dolní Němčí čp. 319
Pacholová Filomena, — —״čp. 44
MNV: 1. Němec František, čp. 290,
2. Hajduch Jan,
čp. 289,
3. Kadlček Jaroslav, čp. 229,
4. Ježek Štěpán,
čp. 108,
5. Kadlček Jan,
čp. 11,
6. Richtr František, čp. 142,
7. Koníček František, čp. 145,
8. Válek Cyril,
čp. 395
9. Zimčík Antonín, čp. 368,
10. Ježek Štěpán,
čp. 217,
11. Ježek František, čp. 316
12. Hybler Josef,
čp. 61
13. Bača Rudolf,
čp. 237
14. Talský Josef,
čp. 275
15. Uher Josef,
čp. 288
16. Hejda Josef,
čp. 421
17. Zimčík Leopold, čp. 210
18. Tinka Jakub,
čp. 319
19. Tinka Filip,
čp. 154
20. Kozelek Frant.
čp. 342

KSČ.
KSČ.
—
—
—
—
—
—
KSČ.
KSČ.
KSČ.
—
—
KSČ.
—
KSČ.
—
—
—
KSČ.

Z kandidátů do MNV neprošel jeden kandidát z volebního obvodu
čís. 11 s. František Ježek, č. 316, příslušník KSČ a do ONV neprošla
kandidátka Marie Tinková, čís. 319.

Při volbách pro jednotlivé kandidáty hlasovali:
KNV:
Počet
Hlas.lístek
Hlas. lístek
voličů

škrtnut

odevzdán pro kandid.

1.171

501

670

ONV: Tinková Marie
578
Pacholová Filomena 580

306
255

272
325

M.N.V.:
1. Němec Frant.
54
2. Hajduch Jan
56
3. Kadlček Jaroslav 66
4. Ježek Štěpán
66
5. Kadlček Jan
57
6. Richtr František 56
7. Koníček Frant.
53
8. Válek Cyril
66
9. Zimčík Antonín 48
10. Ježek Štěpán
61
11. Ježek František 62
12. Hybler Josef
57
13. Bača Rudolf
65
14. Talský Josef
59
15. Uher Josef
55
16. Hejda Josef
55
17. Zimčík Leopold 64
18. Tinka Jakub
55
19. Tinka Filip
59
20. Kozelek Frant.
50
celkem
1164

6
19
18
9
10
15
23
14
19
29
32
27
31
4
17
11
19
24
21
20
368

48
37
48
57
47
41
30
52
29
32
30
30
34
55
38
44
45
31
38
30
796

Zálešák Josef

Opakování voleb
V 11. volebním obvodě do MNV a ve 2. volebním obvodě do ONV
byly volby opakovány dne 30.května 1954. Pro kandidáta do ONV
Štěpána Daňka, čp. 436 hlasovalo 488 voličů a proti 52 voličů a pro

kandidáta do MNV Jana Ježka, čp. 263 se vyslovilo 58 voličů a proti 3
voliči.
Výbor žen:
Dne 25. října 1954 na veřejné schůzi občanů byl založen Výbor žen
při MNV. Do VŽ bylo zvoleno 14 žen.
Ustavující schůze VŽ konala se dne
v budově MNV.
Předsedkyní VŽ byla jednomyslně zvolena Marie Tinková, čp. 319.
Činnost výboru žen se začla velmi pěkně vyvíjet hlavně v úkolech,
kterými VŽ pověřil MNV.
Volby do NS
Dne 27.listopadu konaly se volby do Národního shromáždění. Také
tyto volby byly konány dle nového volebního zákona. Na 35 tisíc
obyvatelů byl zřízen volební obvod a pro každý volební obvod vybrán
pracujícími 1 kandidát. V našem obvodě byl kandidátem Jan
Chvílíček, samostatně hospodařící rolník z Vlčnova. K volbě do NS
celý MNV, příslušníci Sokola, KSČ a mnozí občané pochodovali
manifestačně od budovy MNV až k volebním místnostem v budově
nár. školy. K těmto volbám bylo 1220 oprávněných voličů, 9 voličů se
k volbě nedostavilo, pro kandidáta hlasovalo 1.020 voličů, 182 voličů
hlasovalo proti kandidátovi a 9 hlasovacích lístků bylo neplatných.

2. Veřejný život:
V měsíci lednu provedl rozhlasový kroužek OB spolu s ČSM 3
rozhlasové relace k volbám do NV.
Dne 5.února konána veřejná schůze v kinosále: Diskuse o návrzích
zákona o NV. Referoval s. Šůstek z ONV. Tuto schůzi navštívilo 130
osob. Diskuse o návrzích byla velmi čilá.
Dne 7.března konala se veřejná oslava MDŽ. Tuto oslavu pořádala
škola a OB. 150 návštěvníků bylo velmi spokojeno s krásným
programem, který předvedlo žactvo zdejší národní školy. Slavnostní
projev měla učit. Zdenka Rosenbergová.
Dne 26.března konala se veřejná schůze o volebních zákonech.
Referoval před 70 návštěvníky s. Granáh z Gottwaldova.
Dne 9.dubna konala se přednáška o Mezinárodní situaci. Referoval
lektor z Gottwaldova. Velmi zajímavá přednáška, neboť lektor
dokonale ovládal thema. Přednášku vyslechlo 50 návštěvníků.

Na 1.máje konal se průvod jako každoročně. Účastníci se
shromáždili na dolním konci obce a odtud s hudbou pochodovali na
rozcestí, kde účastníky průvodu čekaly autobusy a manifestanty
odvážely na slavnosti do okresního města Uh. Brodu. Téhož dne
odpoledne konala se Beseda s kandidáty do NV. Této besedy
zúčastnilo jen asi 96 občanů.
Dne 11.května příslušníci okresní vojenské správy provedli
k nastávajícím volbám velmi zdařilou estrádu v sále státního kina.
Estrádu vyslechlo 320 osob.
Dne 25.října konala se předvolební veřejné schůze. Referoval s.
Eliáš z ONV. Před schůzi měli kulturní vložku kytaristé z 11 leté
střední školy v Uh. Brodě. Schůzi navštívilo 310 osob.
Dne 11.října konala se v naší obci sbírka na postížené povodněmi,
která vynesla Kčs 3.900·–
V měsíci listopadu provedeno bylo 12 rozhlasových relací
k volbám do NS, které provedl rozhlasový kroužek OB.
Dne 6.listopadu konala se veřejná schůze, na které byl občanům
představen kandidát do NS za náš volební obvod br. Jan Chvílíček,
samostatně hospodařící rolník z Vlčnova. Schůzi navštívilo 250 lidí.
Dne 21.listopadu byla agitační neděle. Dvojice zvali občany
k nastavajícím volbám do NS. Dvojice se zúčastnili: Průmstav Uh.
Brod, zdejší Sokol, KSČ, ČSM a Požární jednota.

3. Správa obce
Na ustavující schůzi MNV dne 29.května 1954 byli do rady MNV
zvolení tito členové MNV:
Zvolení rady MNV:
Štěpán Ježek, čp. 217 předsedou MNV,
Josef Uher, čp. 288 náměstkem předsedy MNV,
Frant. Kozelek, čp. 342, tajemníkem MNV,
Štěpán Ježek, čp. 108, členem rady MNV,
Leopold Zimčík, čp. 210 členem rady MNV,
Jakub Tinka, čp. 319 členem rady MNV,
Jan Kadlček, čp. 11 členem rady MNV.
Komise MNV

Dále byly ustaveny 3 komise: Komise zemědělská, komise
finanční rozpočtová a komise kulturně osvětová.
1. Komise zemědělská:
Předseda: Josef Talský,
Členové: Jan Hajduch, Jaroslav Kadlček, Tinka Filip, Ježek Jan.

2. Komise finanční rozpočtová:
Předseda: Rudolf Bača,
Členové: Frant. Němec, Richtr František, Válek Cyril,

3. Komise kulturně osvětová:
Předseda: Josef Hejda
Členové: Koníček Frant., Zimčík Antonín, Hybler Josef,
Důležitá usnesení rady MNV:
Dne 29.5. 1954 MNV se usnesl jednomyslně dáti pozemek Losky
do trvalého užívání DSO Sokol pro stavbu stadionu a koupaliště.
Rada MNV na schůzi dne 11.7. 1954 žádá Krajskou správu spojů
v Uh. Hradišti o zřízení poštovního úřadu ve zdejší obci.
Dne 26.11. 1954 MNV se jednohlasně usnesl, aby členové MNV se
manifestačně zúčastnili voleb do Národního shromáždění.
Rozpočet MNV na rok 1954: činí 104.600·–Kčs
Vyčerpáno
114.263·65·–Kčs.

4. Výstavba obce
Stoupající životní úroveň širokých mas pracujících můžeme
pozorovat i v naší obci. V tomto roce občané postavili asi 10 nových
rodinných domků a mnoho občanů si své příbytky opravili a zvelebili.
Jistě, kdyby bylo dostatek stavebního materiálu, tento počet nově
vybudovaných domků by se jistě zdvojnásobil. I k tomu jistě přijde
v druhé naší pětiletce, která bude zaměřena k budování bytových
jednotek a jistě uspokojí i ty občany, kteří si chtějí postaviti vlastní
rodinné domky.

5. Komunikační poměry
Naše obec je vzdálena od našeho okresního města Uherského
Brodu 7km. S okresním městem má pravidelné autobusové spojení 7x
denně tam a zpět. Uherské Hradiště je od naší obce vzdáleno 17km.
S tímto městem je též pravidelné autobusové spojení 13x denně tam i
zpět.
MNV na své schůzi dne 11.7. 1954 žádal, aby Krajská správa spojů
v Uh. Hradišti zřídila poštovní úřad v naší obci. Naše obec má přes 2
tisíce obyvatel a nejbližší poštovní úřad je v Hluku, 4km vzdálený od
naší obce. Občané musí s každým balíkem jeti autobusem do Hluku,
takže doprava balíku je a cestné do Hluku dražší, nehledě ani ke ztrátě
času.
Podle zprávy Krajské správy spojů v Uh. Hradišti bude v naší obci
zřízen poštovní úřad v r. 1955.
V naší obci je 5 telefonních účastníků.

6. Poměry hospodářské
Dodávky
Letošní velké sucho a tím nedostatek vláhy zapříčinil velmi špatnou
úrodu obilovin, pícnin a okopanin. Rolníci jen s velkou bídou mohli
splnit své dodávkové povinnosti vůči státu tak na 60%. Velkou
pomocí pro udržení stavu dobytka byly brigády na seno do pohraničí.
Odtud si zemědělci přivezli desítky vagonů hodnotného sena, aby se
nemuseli rozloučit se stavy dobytka.
Předpis dodávek:
hovězí maso
47.450kg
vepřové maso
30.260kg
mléko
219.842l
vejce
197.375ks
drůbež
1.335kg
seno
14.209kg
obilí

Lid. mysl. společ. činnost
Občané velmi přivítali rozhodnutí Lidové myslivecké společnosti,
která se rozhodla ve své schůzi dne 22.1. 1954 vysadit 5ha lesních
remízků pro zvěř na pozemku Lanka, který dal MNV po schválení
ONV Lid. mysl. společnosti k zalesnění. LMS vysadila jen 2·60ha
tohoto pozemku sazenicemi dubu, javoru, jasanu, červené svídy,
ptačího zobu atd. Více LMS nemohla vysadit pro velké sucho a
nedostatek sazenic. Z členů LMS se zúčastnili vysazování tito: Jar.
Matuš, Josef Hejda, Frant. Šebestík, Jar. Černý, Štěpán Kadlček,
Frant. Ježek, Jos. Švenda, Jan Hala a Klem. Kočí.
Lidová myslivecká společnost uzavřela dne 29.10.1954 s honebním
výborem pachtovní smlouvu honitby na dobu od 1.1. 1955 do 31.12.
1960 za roční nájemné 300·–Kčs.
Na podzim t.r. LMS pořádala dva kolové hony na zajíce a sice dne
7.11. 1954 v tratích Padělky – Babí hory, kde střelili 105 zajíců a dne
5.12. 1954 v tratích Zápodsečí – Dřínky a střelili 102 zajíce. Z těchto
odstřelů bylo na stůl pracujících odevzdáno 117 zajíců do Hosp.
družstva v Uher. Brode. I zde vidíme velký národohospodářský
význam naší lidové myslivosti.

7. Poměry sociální
Každým rokem možno pozorovat v naší obci stoupající životní
úroveň našich spoluobčanů. Domy jsou pěkně uvnitř vybaveny nejen
nábytkem, ale i jinými vhodnými bytovými doplňky. Ve všech
domácnostech jsou rozhlasové přijímače a v mnohých domácnostech i
elektrické ledničky, vysavače prachu, parkety a j. Také u mládeže
možno vidět stále více motocyklů, což svědčí o pěkných výdělcích
mladých lidí.

8. Poměry lidopisné
Populace
V naší obci je stále dosti značná populace. V tomto roce narodilo se
56 dětí a sice chlapců a
děvčat.
Úmrtnost. Sňatky.
Zemřelo 19 osob, většinou staří lidé.
Sňatků bylo uzavřeno celkem 20. Zde jsou velmi pěkné selské
svadby, kdy všichni svatebčané jsou oblečeni do svých rázovitých
krojů a při svatebním veselí zachovávají své staré svatební zvyky.

9. Poměry kulturní
Škola a její činnost
Zdejší národní škola je pětitřídní se 2 pobočkami. Školu navštěvuje
žáků. Je zde 7 učitelů: Josef Hejda, ředitel školy a učitelé: Elena
Černá, Jaroslav Černý, František Šebestík, Zdenka Rosenbergová,
Ludmila Šikulová a Bronislava Šťastná. Zdejší národní škola
zúčastnila se za vedení ředitele Josefa Hejdy všech kulturních akcí ve
zdejší obci a učitelé pracovali v různých masových organisacích, jak
vidno z funkcí, které zastávali:
Josef Hejda, člen MNV, předseda kult. komise při MNV, předseda
ČSČK, předseda LMS, hlav. pokladník v Sokole.
Elena Černá, jednatelka v ČSČK, zapisovatelka SRPŠ,
zapisovatelka VŽ při MNV.
Jaroslav Černý, knihovník, kronikář, pokladník ČSČK, dův. ROH,
pokladník v Sokole, člen kult. a osvět. komise.
František Šebestík, správce OB, zapisovatel KSČ, člen kult. a
osvět. komise.
Zdenka Rosenbergová, vedoucí rohl. kroužku OB.
Ludmila Šikulová, jednatelka SČSP.
Bronislava Šťastná, vedoucí PO.
Od 1.září t.r. nastává změna v organisaci naší národní školy. Na
škole přibyla ještě jedna pobočka, takže naše škola je pětitřídní se 3
pobočkami.

I v učitelském sboru od 1.září 1954 nastaly změny. Ludmila
Šikulová byla přeložena na 8 letou střední školu v Horním Němčí a na
naší školu byli přiděleni mladí učitelé: Petr Janíček a Zdena
Koníčková.
Žáci naší školy za vedení učitelů podnikli 2 výlety autobusy. Žáci
2. a 3. p.r. na Buchlov, a žáci 4. a 5. p.r. do Bratislavy a Piešťan. Na
tyto výlety přispělo SRPŠ částkou
Kčs.
Kulturní činnost v naší obci velmi znemožňoval nedostatek sálu
s jevištěm. Jistě po vybudování jeviště Jednotou Sokol, bude oživena
hlavně činnost ochotníků, kteří mají chuť hrát hodnotná divadla,
kterými by spoluobčany nejen pobavili, ale i poučili. I přes tyto
překážky v kulturní práci bylo v naší obci v tomto roce mnoho
uděláno, jak dále uvidíme.
1.ledna sehrála Požární jednota z Bánova v sále Sokolovny divad.
hru: „Paličova dcera“. Divadelní představení bylo velmi pěkně
nacvičeno a zdejšímu obecenstvu se líbilo o čemž svědčil častý
potlesk 480 návštěvníků.
Ve dnech 6. a 7. února sehrál divadelní kroužek SRPŠ divadelní
hru Aloise Jiráska: „Kolíbka“. Hru pěkně nacvičila uč. Elena Černá.
Tuto hru shlédlo 650 návštěvníků, kterým se herecké výkony
jednotlivců velmi líbili.
Dne 10.11. bylo slavnostní otevření nově postaveného jeviště.
Účinkoval zde kopaničářský soubor ze Starého Hrozenkova. Předvedl
krásné kopaničářské písně a tance, které obecenstvo (260 diváků)
odměňovalo častým potleskem.
Dne 12.prosince sehrál divadelní kroužek Sokola, odbor kopaná,
divadelní představení Gregora Tajovského: „Ženský zákon“. Divadlo
nacvičil br. Ant. Uher a mělo pěkný úspěch.
Dne 19.prosince sehráli žáci zdejší národní školy pohádku:
„Zakletý dům“. Divadlo se žáky velmi pěkně nacvičila uč. Elena
Černá. Obecenstvu se divadelní představení velmi líbilo a výkony
herců odměňovalo častým potleskem. Čistý výtěžek 566·83Kčs byl
dán žákům na výlet v r. 1955.
Dne 31.prosince zdejší jednota Sokol uspořádala „Silvestrovský
kabaret“. Kabaret složil Josef Hybler a Frant. Jarolím. 300
návštěvníků odměňovalo herce potleskem.

Plesy:
2.ledna
16.ledna
30.ledna
13.února
20.února

ples Požární jednoty
ples KSČ
ples ČSM
ples SRPŠ
ples – šibřinky Sokol.

Přednášky:
Dne 14.ledna beseda o knize: „Filosofská historie“. Referoval Jar.
Černý.
21.ledna zdravot. přednáška: „TBC plic“. Dr. Hub.
4.února zdravot. přednáška: „Spánek, sny, hypnosa“. Přednášel Dr.
Horák.
18.března zdravot. přednáška Dr. Dobřecké: „Ženské choroby“.
21.září zdravot. přednáška Dr. Fukala: „O nervose dětí“.
19.září přednáška: „O výchově dětí v rodině“. Ref. E. Černá.
Výstavy:
Dne 6.11. Výstavka sovětské knihy.
Dne 6.12. Výstavka dětské knihy.
„Sokolský den“
Dne 27.června konal se „Sokolský den“. Velmi zdařilé vystoupení
měli žáci zdejší národní školy.
Stát. kino
Státní kino sehrálo během tohoto roku 182 film: představení a filmy
shlédlo 17.696 návštěvníků.
Míst. knihovna
Místní lidová knihovna je umístěná v budově MNV a má svou
vlastní místnost. Knihovníkem je uč. Jar. Černý. Knihovna obsahuje
1035 svazků knih. Z toho je 701 knih zábavných, 69 naučných a 265
knih pro mládež.
Činnost knihovny v tomto roce byla dobrá. Půjčovalo se 2x týdně a
sice ve čtvrtek a v neděli. Z čtenářů převládala mládež. Celkem bylo
120 čtenářů, z toho 98 mladých čtenářů a 22 dospělých. Počet návštěv
v knihovně bylo celkem 655 a výpůjček knih 1.201.
V tomto roce bylo zakoupeno pro Místní lidovou knihovnu 64
nových knih v celkové hodnotě 800·–Kčs.

10. Zdravotní poměry
Zdravotní poměry byly v tomto roce v obci dobré. Jen několik dětí
onemocnělo infekční žloutenkou. Zásluhou obvodní lékařky Dr.
Dobřecké bylo šíření epidemie žloutenky ihned v zárodku
znemožněno. Každé onemocnělé dítě bylo ihned převezeno do
oblastní stát. nemocnice v Uh. Hradišti a děti, které přišly do styku
s nemocnými děti, byly isolovány v karanténě. Tímto zásahem bylo
znemožněno šíření této nemoci.

11. Život spolkový.
T.J. Sokol, Stavba jeviště
Jednota Sokol začala se stavbou jeviště dne 20.března 1954.
Počáteční pokladní hotovost byla 4.500·–Kčs. OVS neposkytl na tuto
stavbu žádného příspěvku a pro tuto stavbu neuvolnil žádný stavební
materiál, takže T.J. Sokol musela stavební materiál potřebný ku stavbě
kupovat za volné ceny. Materiál a zedníci se vypláceli z výpůjček,
které členové Sokola (br. Čejka, Dítko, Koníček, Fr. Cmol) sháněli
mezi sebou. Na stavbě pracovalo 12 brigádníků, kteří odpracovali
celkem 1.200. Z těchto brigádníků nejvíce odpracovali bři. Koníček
420hod., Čejka 186 hod., Lečbych 105 a Dítko 86 hod. Přes tyto
překážky jeviště bylo dokončeno a dne 10. bylo slavnostně otevřeno.
Stavba stadionu
Činovníci Sokola, odbor kopaná se usnesli vybudovat v naší obci
stadion na pozemcích Losky, které MNV dal T.J. Sokol k trvalému
užívání. Stadion bude míti hřiště pro kopanou, odbíjenou, košíkovou,
závodní dráhu, koupaliště a hřiště pro hockey.
Velkou morální pomocí k budování stadionu byli i představitelé
zdejší lidosprávy v čele s předsedou MNV Štěpánem Ježkem, kteří
vždy stáli a podporovali T.J. Sokol při budování sportovního stadionu.
Přes mnohé překážky T.J. Sokol začala dne 18.10. 1954 budovat
svůj sportovní stadion. Buldozer silniční správy v Uh. Brodě přemístil
na pozemku Losky desítky kubických metrů hlíny při úpravě plochy
stadionu.

Činnost T.J. Sokol v tomto roce byla velmi bohatá.
A. Činnost masově – politická.
1. Účast členstva na předvolebních schůzích (volby do NV)
2. Zvaní na 1.máj – 12 členů v dvojicích
3. Účast v máj. průvodu – 11 členů kroj. a 48 nekrojovaných
4. 9.květen – Běh vítězství – 21 členů
5. Volby do NV – předvolební agitace – 6 dvojic
6. Účast na voleb. komisích – 6 členů
7. Štafeta míru a přátelství – 20 členů + 6 čl. jako průvod.
8. Sbírka na postižené povodněmi – 15 členů
9. Účast na předvolebních schůzích (volby do NS)
10. Předvolební agitace ve dvojicích – 10 členů
11. Účast na manifest. průvodu k volbám do NS – 40 čl.
12. Ve volebních komisích pracovalo 6 členů
13. Účast na všech veřejných oslavách
B. Činnost budovatelská, výstavba.
1. Zemědělské práce žňové a podzimní 5.700 brig. hod.
2. Výstavba jeviště při sále Sokola
1.200 ――״
3. Výstavba stadionu
1.080 ――״
Celkem
7.980 brig. hod.
4. Sběr papíru na I.CS 3q.
C. Činnost kulturně – osvětová
1. Divadel. představení: „Ženský zákon“ 4x
2. Krátké sport. filmy s přednáškou 3x
3. Vlastní kabaret 2x
4. Kabaret profesionální 2x
5. Divad. představení cizích souboru 2x
6. Vystoupení souboru písní a tanců (cizí) 1x
7. Lidové veselice – plesy 4x
Celkem organisováno 16 kult. a osvět. podniků.
D. Činnost sportovní:
1. Organisace a provedení Ohňového poselství k I.CS.
2. Účast na nácviku okr. spartakiády DSO Sokol v Záhorovicích
3. Účast na nácviku kraj. spartakiády DSO Sokol v Babicích
4. PPOVI v r. 1954 získáno 26 odznaků

5. Získáno 19 výkonnostních tříd (oddíl kopaná).
6. Účast družstev kopané v okres. soutěži
A mužstvo – I. místo.
B mužstvo – III. místo.
7. Účast oddílu kopaná na turnajích:
Nivnice: A mužstvo 2. místo
Suchá Loz: B mužstvo 1. místo
Dol. Němčí: AB mužstvo 1. místo
8. Přátelské zápasy: 12, z toho 10 vítězných, 2 porážky
9. Nácvik na I.CS: účast 38 členů
10. V činnosti jsou tyto oddíly:
1. všeobecné průpravy,
2. kopané,
3. ledního hokeye
4. stol. tenisu (nově utvořen),
5. košíkové (nově utvořen),
6. odbíjené (nově utvořen).

12. Různosti
Dne 5. září napadl ve vražedném úmyslu Antonín Kadlček čp. 220
Grebeňovou. Zasadil jí nožem těžké rány do břicha.
Grebeňová byla, po poskytnutí první pomocí Dr Dobřeckou,
okamžitě odvezena do oblastní nemocnice v Uh. Hradišti a tam ihned
operována.
Operace se zdařila a
Grebeňová, matka dětí zachráněná.
Antonín Kadlček po činu utekl domů a když viděl, že pro něho
přichází členové SNB, vypil kyselinu sírovou. Byl ihned odvezen do
nemocnice v Uh. Hradišti a tam přes velké úsilí lékařů ještě téhož dne
za hrozných bolestí skonal.
Počasí
Následkem velkého sucha zamrzla v zimě zem na sucho. Oziminy
zaseté do suché země, nevzešly. Zima byla suchá, bez sněhu a tak byla
oprávněná obava, že z ozimin nebude nic. Teprve v dubnu dostavil se
první déšť od září min. roku. Tento a květnový déšť pomohl jařinám a

trochu oziminám, které nebyly vyšší jako 15cm a výnos z 1ha byl
6 – 7q. Od května do žní zase nepršelo. Až na podzim zase přišla
vláha.
Toto sucho způsobilo, že v obci nebyla ve studnách voda. Voda se
dovážela ze studánky od potoka na horním konci obce, kde bylo dosti
vody, ale na vaření není dobrá (je to měkká potoční voda.)

1955.
1. Politické poměry v obci:
KSČ
Jedinou politickou stranou v obci je KSČ, která řídí veškerou
politickou činnost v obci.
Dne
konala se výroční schůze KSČ s následujícím programem:
1. Zahájení předs.
2. Výroční zpráva, ve které strana kriticky zhodnotila svou
práci
3. Diskuse
4. Volby
5. Usnesení a závěr
Členská výroční schůze zvolila si tento výbor:
Ant. Zimčík, předseda,
Fr. Šebestík, zapisovatel,
Josef Švenda, pokladník,
Štěp. Ježek, st., člen výboru,
Frant. Kozelek, člen výboru,
Ant. Kopunec, člen výboru,
Činnost MV NF se projevovala hlavně v pořádání státních akcí a
hlavně v tom, že se Místnímu výboru Národní fronty podařilo i
nestranníky zapojit do veřejného života obce.

2. Veřejný život:
MDŽ
Dne 7.března pořádal VŽ při MNV veřejnou oslavu MDŽ. Oslavu
zahájila předsedkyně VŽ Marie Tinková. Slavnostní projev měla uč.
Bronislava Šťastná. Kulturní pásmo provedla zdejší národní škola.
Pásmo bylo učiteli zdejší národní školy velmi pěkně nacvičeno a
přilákalo na tuto oslavu našich maminek asi 500 návštěvníků, kteří
byli s programem velmi spokojeni, o čem svědčil velký potlesk,
kterým návštěvníci odměňovali jednotlivá čísla programu. Tuto velmi
zdařilou slavnost MDŽ zakončila předsedkyně VŽ při MNV Marie
Tinková, která poděkovala všem účinkujícím za zdařilý průběh této
krásné slavnosti.
1.máj
Jak každoročně, tak i letos občané se připravovali na 1.máje. V 6
hod. byl slavnostní budíček Místní dechové hudby. Po budíčku o
½ 7hod. občané se shromáždili na Dolním konci obce a odtud
pochodovali za zvuků hudby přes vesnici na rozcestí za vesnici. Zde
již byly připraveny autobusy, aby odvezly občany do okresního města
Uh. Brodu na slavnosti 1.máje. Z naší obce se májových mírových
slavností zúčastnilo asi 150 osob.

Zápis
O slavnostním zasedání místního národního výboru a představitelů
složek Národní fronty za přítomnosti občanstva obce Dolní Němčí,
pořádaného dne
května 1955 na paměť 10.výročí osvobození
naší vlasti slavnou Sovětskou armádou.
Za MNV přítomni: Štěpán Ježek, předseda MNV,
Josef Uher, místopředseda MNV,
Frant. Kozelek, tajemník MNV
a členové MNV

Za složky Národní fronty přítomni:
MV NF:
Sokol: Vlad. Dítko, předseda
VŽ: Marie Tinková, předsed.
SRPŠ: Fil. Pacholová, předsedkyně
ČSM:
ČSČK: Josef Hejda, předseda
Jako hosté přítomni:
Slavnostního aktu se zúčastnilo 350 občanů.
Zasedání zahájil předseda MNV Štěpán Ježek uvítáním
přítomných. Na to následoval kulturní program.
Slavnostní řeč proslovil předseda MNV Štěpán Ježek.
Ve své slavnostní řeči uvedl, že dnes, kdy v každé obci si
připomínáme slavné výročí osvobození naší vlasti, nezapomínáme na
těžké dny okupace. Nezapomínáme na dobu, kdy mnohý z nás se
zachvěl při zaklepání na dveře, kdy vražedná Heydrichiada vybírala
naše lidi na popraviště, kdy mnozí z našich blízkých umírali
v koncentračních táborech a na pochodu smrti. A že jsme z tohoto
pekla byli osvobozeni, děkujeme slavné Sovětské armádě, která za
velkých obětí osvobozovala jeden stát za druhým a Hitlerovu armádu
dobila v jejím doupěti v Berlíně. Nezapomeneme na to, že bez obětí a
vítězných bojů, bez vítězné armády našeho velikého spojence a
osvoboditele Sovětského svazu, nebylo by dnes naší
lidovědemokratické republiky, nebylo by však 10 let mírové, tvůrčí a
budovatelské práce, ani radostného a kulturního života, který se
v našich obcích a v celé vlasti rozvíjí. Proto vděčnost a láska
k Sovětskému svazu nikdy nevymizí z našich srdcí a naší mysli.
Vyhodnocení za nejlepší úpravu obce:
Dne 2.května předseda MNV Štěpán Ježek, místopředseda MNV
Josef Uher a tajemník Fr. Kozelek jeli na KNV do Gottwaldova, aby
převzali putovní vlajku ministerstva zdravotnictví, kterou naše obec
dostala, protože byla první v soutěži za nejlepší úpravu obce v kraji
Gottwaldov. Z 500 vesnic a měst kraje Gottwaldovského byla naše
obec vyhodnocena jako první v úpravě obcí. Je to krásný úspěch

našich občanů, kteří odpracovali mnoho hodin na zvelebení a
zkrášlení naší obce. Velkou zásluhu na úpravě naší obce má místní
zahradník Jakub Zimčík, který obětavě a nezištně občanům radil a
sám pomáhal jen, aby před každým domem bylo kus zeleně a květů a
v naší obci pěkně.
Dne 27.května konala se veřejná schůze MNV. Na programu bylo
schválení varšavské deklarace. Po hlavním referátu Štěp. Daňka,
zástupce ONV, byla varšavská deklarace jednomyslně schválena.

3. Správa obce:
Výnosy a nařízení Rady MNV:
Dne 7/1 Opatření k zamezení přístupu mládeže do 16ti let na
zábavní podniky. Pořadatele složí zálohu 200·–Kčs, která propadne ve
prospěch MNV, dovolí-li pořadatele mládeži do 16 let na taneční
zábavy a pod. podniky.
Dne 1.4. Na přípis státního filmu provedla Rada MNV na své
schůzi změnu vedoucího státního kina. Místo Frant. Koníčka byl
navržen a jednomyslně schválen vedoucím st. kina Frant. Zimčík,
čp. 153. Změna byla ohlášena státnímu filmu.
Dne 6.5. Rada MNV podává návrh na potrestání 12 zemědělců,
protože odmítli osev cukrovky.
Dne 15.7. Podává Rada MNV žádost KNV v Gottwaldově o zřízení
osmileté střední školy v naší obci.
Dne 12.8. usnesla se Rada MNV, aby střecha na národní škole byla
opravena a 100m2 staré krytiny bylo nahražené eternitem.
Dne 2.9. Zřízení poštovního úřadu od 1.ledna 1956.
Bylo usneseno, aby poradna pro matky a děti byla přemístěna
z budovy MNV do čísla 24 v Kostelní ulici a tyto místnosti uvolněny
pro zřízení poštovního úřadu.
Dne 2.9. V důsledku odchodu tajemníka MNV Frant. Kozelka na
jiné pracoviště, se navrhuje, aby tajemníkem MNV se stal s. Josef
Talský, dosavádní zaměstnanec MNV a na jeho místo jako vedoucí
administrativy se navrhuje, aby byl přijat Stanislav Bahulík, Dol.
Němčí, čp. 175.

Dne 21.10. Rada MNV se usnesla zakoupit pro stavbu zdravotního
střediska za 2.000Kčs kulatinu a za 5.000Kčs řeziva pro první potřebu
při stavbě.
Plenum MNV:
Dne 30.1. plenum MNV odhlasovalo, aby byla podána o
novostavbu školy radě ONV v Uh. Brodě a její zařazení do plánu
v nejbližší době.
Dne 27.března se plenum MNV jednomyslně usneslo na následující
pojmenování ulic v naší obci:
ulice Nivnická
na ulici
Julia Fučíka
ulice Hlucká
na ulici
K. Havlíčka – Borovského
ulice Boršická
na ulici
Boršická
ulice Kostelní
zůstává
Kostelní,
ulice Vinohradská na ulici
Školní,
ulice k uč.bytům na ulici
J.A. Komenského,
ulice k vinohradům na ulici
Al. Jiráska,
ulice za kostelem na ulici
Zákostelní,
ulice u hřbitova na ulici
Zd. Nejedlého,
ulice ve Žlebě
na ulici
Jana Nerudy,
ulice na dol. konci u mostu na ulici Polní,
ulice na dol. konci druhá na ulici Bedř. Smetany,
ulice na dol. konci za Mikoškovým na ulici Na Ulehlách,
ulice za potokem na ulici
Zápotockou.
Nové názvy ulic se těžko vžívají, lidé ulice jmenují starými názvy.
Dne 29.4. Pořad slavnosti k X. výročí osvobození RA: Usneseno:
V 6 hod. budíček místní dechové hudby. Přes den rozhlasové
relace, recitace a básně, večer v 19 hod. zasedání MNV ve škole a
odtud půjde průvod s hudbou a lampiony přes vesnici k budově MNV,
kde s. Štěpán Ježek ml. přednese slavnostní projev k X. výročí
osvobození naší vlasti Rudou armádou.
Dne 31.7. Plenum MNV se usneslo podat žádost k Radě KNV o
zřízení osmileté střední školy ve zdejší obci.

4. Výstavba obce:
O vzrůstající životní úrovni občanů ve zdejší obci svědčí postavení
nových rodinných domků již hotových nebo rozdělaných. V tomto
roce bylo postaveno
nových rodinných domků.
Okrašlovací akce:
Na výzvu MNV o zkrášlení naší obce odpovědělo občanstvo
budováním malých okrasných zahrádek před svými domy. Tyto
zahrádky byly osety trávou a květinami. Před některými domy byly
zasazeny ovocné nebo okrasné stromky. O vysazování stromů a
zbudování malých okrasných zahrádek má velkou zásluhu zdejší
zahradník Jakub Zimčík, který mnoho času nezištně obětoval této
akci. Občané zdejší obce byli odměněni za svou práci na úpravě obce
tím, že byli mezi 500 vesnicemi a městy vyhodnoceni jako první.
MNV dostal putovní vlajku od Ministerstva zdravotnictví za toto
krásné umístění.

5. Komunikační poměry:
Naše obec Dolní Němčí je vzdáleno od našeho okresního města Uh.
Brodu 9km. Nemá vlakové spojení. Spojení s okresním městem
obstarávají autobusy ČSAD, které denně 8x zajíždějí do Uh. Brodu a
8x zpět. S nedalekého rozcestí, kromě již uvedených spojů, možno se
do Uher. Brodu dostat autobusy ze Strání, z Hor. Němčí a
Přerovanem. Škoda jen, že v neděli jsme od Uh. Brodu úplně
odřezáni. Tyto autobusy, kromě Přerovana, jezdí jen ve všední dny.
Naše obec má autobusové spojení ještě s jedním městem Uh.
Hradištěm, kde je Oblastní státní nemocnice, vzdáleným 13km.
S tímto městem máme spojení 18x a v neděli 3x.
Poštou již poslední rok příslušíme k poštovnímu úřadu v Hluku. Na
žádost Rady MNV bude zřízen poštovní úřad ve zdejší obci s platností
od 1.ledna 1956.

6. Sociální poměry
Zdejší obec je zajímavá po stránce sociální. V pondělí se obec
vylidní od mužského obyvatelstva. Mnoho jich odjíždí za svým
zaměstnáním na různá místa naší vlasti. Většina mužů jezdí na
Ostravsko, kde hlavně pracují ve stavebnictví. Jejich výdělky se
pohybují okolo 2.000Kčs. Jsou to většinou dělníci, kteří vlastní malá
zemědělství. Na zemědělství pracují jejich ženy. Těžší práce čekají na
muže, kteří přijíždějí ze svých pracovišť v pátek večer. O vzrůstající
jejich životní úrovni svědčí jejich pěkně vybavené domácnosti.
V mnohých jsou elektrické ledničky, parkety a můžeme říci, že ve
všech elektrické pračky.

7. Poměry lidopisné
I v tomto roce byla značná populace. Celkem se narodilo 63 dětí,
z toho 27 chlapců a 36 děvčat.
Zemřelo 5 osob, převážně starších, průměrný věk byl 78·6 let.
Mladí uzavřeli mezi sebou 27 sňatků. Svatba je v naší obci velká
událost. Odbývá se na dvou místech: u ženicha i u nevěsty. Počet
svatebčanů bývá okolo 80 – 100 osob. Při těchto svatbách provádějí se
staré zvyky a obyčeje.

8. Poměry kulturní
Nár. škola
V roce 1955 je zdejší národní škola pětitřídní se třemi pobočkami
při I. II. a V. třídě. Vyučovalo se po celý rok ve starých budovách, a to
v hlavní budově u kostela a jedna třída ve škole na Záhumení. Dne
1.9. 1955 byl na zdejší školu ustanoven učitel Josef Pelíšek z Hor.
Němčí. Bydlí v Hor. Němčí a denně dojíždí do školy. Na škole
v tomto roce působí tito učitelé: Ředitel školy Josef Hejda, učitelé:
Jar. Černý, Elena Černá, Petr Janíček, Josef Pelíšek, Zdenka
Rosenbergová, Fr. Šebestík a Bronislava Šťastná.

Prospěch žactva se zlepšuje plánovanou prací všech učitelů na
škole. V tomto roce prospělo na národní škole 228 žáků, neprospělo 7.
Na osmiletou střední školu v Nivnici přestoupilo dnem 1.9. 1955
celkem 53 žáků z obou pátých tříd.
Zdravotní stav žáků byl celkem dobrý, až na ojedinělé případy
nastuzení, chřipky a příušnic. Místní lékařka M.U.Dr Jar. Dobřecká
během roku provedla pravidelné lékařské prohlídky u všech žáků.
Zubní ambulatórium v Nivnici provedlo v tomto roce 2 prohlídky a 2
opravy chrupu u všech žáků na národní škole.
Žáci 4. a 5. p.r. zúčastnili se školního výletu do Lednice, na
Vranovskou přehradu a do Brna v počtu 116 žáků. Tento výlet
v žácích zanechal mocný dojem.
Dne 6.3. 1955 provedli žáci národní školy spolu s učiteli a
Výborem žen při MNV oslavu Mezinárodního dne žen. Hlavní referát
měla učitelka Bron. Šťastná. Ostatní program provedli žáci nár. školy
a pěvecký soubor ČSM a Sokola. Na oslavě bylo přítomno 350
občanů.
Dne 22.5. 1955 uspořádali žáci školy spolu s T.J. Sokolem místní
Spartakiádu na hřišti Sokola: Vystoupení žáků se velmi líbilo.
Dne 6.10. 1955 byla se žáky uspořádána beseda ke Dni
československé armády.
Dne 7.11. 1955 byla dopoledne uspořádána pro žáky školní oslava
Velké říjnové revoluce. Odpoledne se zúčastnili žáci a učitelé „Štafety
míru a přátelství. Večer se konala veřejná oslava VŘR v kinosále.
Slavnostní projev měl učitel Josef Pelíšek. Učitelé se žáky delší školy
provedli kulturní pásmo.
Kulturní a osvětová práce v obci spočívala převážně na učitelích,
bez jejichž pomoci se neobešla žádná kulturní a osvětová akce v obci.
T.J. Sokol
Činnost T.J. Sokol v Dol. Němčí.
Činnost T.J. Sokola byla zaměřena v první řadě na výstavbu
nového sportovního stadionu, kde členové jednoty odpracovali přes
3.000 brigád. hodin, byly zde provedeny práce přesně dle plánu prací,
které si T.J. Sokol určila pro rok 1955, t.j. hrubá zemní práce na hrací
ploše a úprava hrací plochy pro zatravnění.
V současné době byla prováděna příprava na I. celostátní
Spartakiádu, které se zúčastnilo 54 členů. Na I. celostátní Spartakiádu
jelo 30 cvičících členů T.J. Sokol Dol. Němčí. Z Prahy se vrátili

všichni velmi spokojeni a nadšení. Převážná většina z cvičících se
stala přímými instruktory T.J. Sokola
Plán rozvoje splnila naše T.J. Sokola ve všech ukazovatelích přes
500%.
Nábor členů
483%
PPOV I.
700%
PPOV II.
500%
výkon. třídy mládeže 1.100%
Právem byla naše T.J. Sokol po celý rok vyhodnocována jako
nejlepší na okrese, kraji a za rok 1955 se umístila v celostátní soutěži
TSO Sokol na čestném 6. místě v ČSR.
Oddíl kopané: A mužstvo se stalo okresním přeborníkem
s náskokem 13 bodů.
B mužstvo se stalo vítězem okresní soutěže a postupuje do
okresního přeboru.
Dorostenci se stali přeborníkem okresu, bez jediné porážky
s poměrem bránek 114:10. Žáci sehráli několik přátelských zápasů, ve
kterých si úspěšně vedli.
Lední hokej: hrál okresní přebor a skončil na 2.místě. Po skončení
soutěže sehrál několik přátelských zápasů, ve kterých si úspěšně vedl.
Je to kolektiv mladých hráčů, který je zárukou dobrého sportu příštích
let.
Šachový odbor: byl založen teprve v r. 1955 a vede si velmi
úspěšně v okresním přeboru, kde již porazil i vedoucí a zkušená
mužstva okresu.
Lehká atletika
Členové naší jednoty se zúčastnili krajského přeboru Sokola
v lehké atletice v Uh. Hradišti. Zde získali 4 přebornické tituly kraje a
to: hod oštěpem, běh 400m, běh 60m a skok daleký. Oddíl lehké
atletiky je také zárukou dobrého kolektivu mladých a věříme pevně,
že na novém stadionu povedou si velmi úspěšně, protože jim bude
dána možnost lepšího treningu a závodění.
Oddíl košíkové:
Tento oddíl není zapojen v žádné soutěži, poněvadž v okrese se
košíková nehraje. Sehrál jen několik přátelských zápasů a vždy
s úspěchem.
Z tohoto krátkého přehledu je viděti bohatá činnost T.J. Sokol.

Počasí
Různosti:
Jaro v tomto roce bylo velmi příznivé pro zemědělství. Při dobré
vláze vzešly dobře jařiny. Úroda je krásná a jsou předpoklady, že
hektarové výnosy budou dobré. Také sklízeň pícnin je bohatá, takže
bude dostatek krmiva pro dobytek, který v minulém roce a letos na
jaře trpěl nedostatkem a muset býti zemědělci odprodáván. Tím se
snížily v obci plánované stavy hovězího skotu, který zemědělci
urychleně doplňují, aby mohli plynule plnit plánované dodávky masa,
mléka a pod.
Žně
Žně v tomto roce.
Úroda byla velmi dobrá a byl též dostatek pícnin. O žních dlouho
pršelo a obilí dosti porostlo. Zemědělci rozvazovali obilí na poli, aby
trochu proschlo. Tím se žňové práce opozdily. V dodávkách obilí se
obec Dolní Němčí v okrese, jako soukromý sektor, umístilo na prvém
místě.
Podzim 1955 byl příznivý pro zasetí ozimin a sklízeň okopanin.
Zima až do konce roku byla mírná.

1956
Politické poměry a polit. život v obci:
KSČ:
Dne 29. ledna 1956 konala se výroční členská schůze KSČ
s následujícím programem:
1. Zahájení předsedou strany.
2. Výroční zpráva, která zhodnotila celoroční práci strany.
Referoval s. Šebestík.
3. Volby nového výboru
4. Usnesení a závěr

Do nového výboru VO KSČ byli zvoleni tito funkcionáři:
Předseda: Antonín Zimčík,
Zapisovatel: František Šebestík,
Pokladník: Josef Švenda,
Členové: Štěpán Ježek,
Josef Talský,
Ludvík Tinka
František Kozelek
MV NF
Činnost MV NF spočívala v organisování nárazových akcí, na př.
1. máj, VŘR atd.

Veřejný život
MDŽ
Jako každoročně, tak i letos v předvečer Mezinárodního dne žen,
konala se oslava MDŽ v sále Sokolovny. Oslavu zahájila předsedkyně
VŽ při MNV Marie Tinková. Slavností projev měla učitelka Zd.
Rosenbergová. Kulturní pásmo provedlo žactvo národní školy za
vedení učitelů. Všechna čísla žáků byla učiteli pečlivě nacvičena a
obecenstvo odměňovalo žáky hojným potleskem. Na závěr oslavy
předsedkyně VŽ při MNV poděkovala všem účinkujícím za hodnotný
program při této oslavě.
1. máj
Letošní oslava 1. máje probíhala podobně jako jiné roky. Do
okresního města Uher. Brodu, kde se konaly oslavy 1. máje jelo asi
200 občanů.
VŘR
Oslava Velké říjnové socialistické revoluce konala se dne
6. listopadu v sále kinosálu. Slavnostní projev měl s. z Uh. Brodu.
Dne 7.11. 1956 žáci a učitelé se zúčastnili „Štafety míru a
přátelství“.

Správa obce
Výnosy Rady MNV
Výnosy a nařízení Rady MNV:
Dne 20.1. 1956 obnovené JZD podalo žádost o směnu půdy. MNV.
Rada MNV 3 hlasy proti 2 hlasům zamítla žádost JZD o arondaci
půdy.
Téhož dne rozhodla Rada MNV, aby se požární zbrojnice postavila
na místě bývalé farní stodoly.
Dne 2.2. 1956 zástupce okr. plnomocníka s. Němeček podává
návrh Radě MNV na potrestání zemědělců, kteří dosud nesplnili
loňské dodávky. Rada MNV schválila návrh, aby zemědělci Kadlček
Ant. čp. 38, Frant. Bršlica čís. 50, Frant. Kočí čís. 97, Frant. Valášek
čís. 211, Lad. Šohaj čís. 385, Frant. Borýsek čís. 392, byli potrestáni
pro neplnění dodávek.
Dne 15.2. 1956 Rada MNV projednala rozpočet MNV na tento rok.
Příjem: 92.500·–Kčs
Vydání: 242.800·–Kčs (v tomto obnose je zahrnuta částka
99.000·Kčs na stavbu zdravotního střediska v akci M.). Tento
rozpočet Rada MNV schválila.
Dne 2.3. 1956 Rada MNV vyúčtovala výnos sbírky Kčs 19.865·–
na zdravotní středisko.
10.000ks pálených cihel
5.000·–Kčs
výrobní kalkulace
1.152·95 ״
výškové a polohové zaměření
400·– ״
3.180ks pálených cihel
1.590·– ״
cestné, odvoz kolejnic, ráfy
45·– ״
2
1·5m desek
1.260·– ״
Záloha za dozor (Josefu Uhrovi)
500·– ״
2
12 m kul. dřeva
7.200·– ״
dovoz dřeva
100·– ״
krompáče, lopaty
128·– ״
Záloha za dozor (Jos. Uhrovi)
500·– ״
Řezání dřeva na stavbu
1.080·– ״
Pořezání dřeva pilu Hluk
206·70 ״
19.162·65Kčs
Zůstává 702·35Kčs.

Dne 16.3. 1956 v Radě MNV předseda přečetl přípis zemědělského
odboru Rady ONV v Uh. Brodě, ve kterém Rada ONV zrušila
usnesení rady MNV ze dne 20.ledna 1956 a vyhověla žádosti JZD
v Dol. Němčí, které žádalo o arondaci půdy v katastru obce Dolní
Němčí.
Dne 6.4. 1956 Rada MNV rozhodla svolat veřejnou schůzi všeho
občanstva ohledně stavby zdravotního střediska.
Dne 13.7. 1956 Rada MNV rozhodla o převzetí 4 mlátiček do
správy MNV.
Dále v téže schůzi schválila stavbu mostu v Boršické ulici a její
zadání okresnímu stavebnímu kombinálu v Uh. Brodě.
Dne 28.9. 1956 schválila Rada MNV převzetí oděvní služby do
hospodaření MNV.
Dne 9.11. 1956 Rada MNV schválila sbírku na fond solidarity a
převzetí hřbitova do správy MNV od 1.1. 1957.
Dne 21.12. 1956 Rada MNV se usnesla o konání veřej. schůze
MNV dne 29.prosince 1956. Na této veřejné schůzi má býti veřejnost
obeznámena co se vykonalo v uplynulém volebním období a
stanovení úkolů pro příští volební období.

Výstavba obce:
Výstavba rodinných domků pokračuje i v tomto roce. Bylo
postaveno a obydleno 6 nových domů s popis. čísly 459 – 465.
Zdrav. středisko
V tomto roce byla dohotovena hrubá stavba zdravotního střediska
zařazena do akce M. Tato hrubá stavba, na kterou ONV v Uh. Brodě
poskytl 114.000·–Kčs, má hodnotu díla Kčs 280.000·–.
Okrašlovací akce
Jako minulý rok, tak i letos občané věnovali mnoho hodin zkrášlení
své vesnice. Před domky se zazelenaly trávníky osazené pestrými
květy. Letos v okrašlovací akci se naše obec umístnila na II. místě
v Gottwaldovském kraji. Tento úspěch a uznání ocenili všichni naší
občané.

Komunikační poměry:
Zřízení poštovního úřadu
Dne 1.II. 1956 byl slavnostně otevřen nově zřízený poštovní úřad,
umístěný v budově MNV. Vedoucím poštovního úřadu byl ustanoven
Frant. Bršlica čp. 40 a listonoškou Lud. Stojaspalová čp. 30.
Od 1.9. 1956 stává se listonoškou místo L. Stojaspalové M.
Kozelková čp. 74.

Sociální poměry:
Placení národního pojištění, které velmi vázlo, se v tomto roce
mnohem zlepšilo, protože letos hodně zemědělců již pobírá důchod
z národního pojištění a tak vidí a přesvědčuje se, že to neplatí
zemědělci nadarmo.

Poměry kulturní:
Nár. škola
V tomto roce naše národní škola má pobočky při II. III. a V. třídě.
V tomto roce učí na škole tito učitelé: Ředitel Josef Hejda, učitelé J.
Černý, Elena Černá, Zd. Rosenbergová, Vojtěch Bída, Josef Pelíšek,
Frant. Šebestík a Marie Pavlíčková – Jančářová. V tomto přeložení
byli Bron. Šťastná do Strání a Petr Janíček základní vojenská služba.
Žáci se podíleli také na veřejně prospěšných pracích. Sebrali 977kg
starého papíru, 35ks králíčích kožek, 56 láhví a natrhali 15kg šípek.
Žáci a učitelé odpracovali na úpravě obce 162 brig. hodin.
Dne 11.června 1956 se zúčastnili žáci za doprovodu učitelů z III.
IV. a z obou V. tříd 2 autobusy jednodenního výletu do Lešné, na
přehradu u Bystřičky a na Radhošť. Počasí bylo krásné a žáci získali
mnoho nových poznatků.
Dobrou prací všech učitelů na škole se prospěch žáků ve šk. roce
1955/56 na škole zlepšil. Z 244 žáků neprospělo jen 6 žáků, t.j. 2·4%.
Na osmiletou střední školu v Nivnici přestoupilo 1.9. 1956 celkem 50
žáků (24 chlapců a 26 děvčat).

Zdravotní stav žáků byl uspokojivý. Zdejší lékařka Dr. Jar.
Dobřecká provedla 2 prohlídky všech žáků (na začátku a na konci
roku). Zubní ambulatórium v Nivnici provedlo během školního roku u
všech žáků dvě prohlídky chrupu a 2x opravu chrupu. Oprava chrupu
byla prováděna v Nivnici, kam žáci pod dozorem učitelů dojížděli.
Osvětová činnost
Osvětová a kulturní činnost v obci byla velmi bohatá zlepšenou
činnosti všech složek, zvláště T.J. Sokol.
Přednášek se zemědělskou thematikou bylo uspořádáno 6.
Vzpomínkové večery a oslavy 10. Národní škola sehrála pro žáky a
děti 7 loutkových her a pravidelně jednou měsíčně pro žáky škol.
filmy vlastním projektorem.
Dne 22.1. 1956 sehrál divadelní kroužek MS ČSČK z Nivnice
divadelní hru „Muziky, muziky“.
Dne 5.2. 1956 členové čsl. rozhlasu z Brna předvedli v Sokolovni
estradu „Pod slováckým nebem“.
Dne 4.3. 1956 sehrálo Slovácké divadlo v Sokolovni divadelní hru
„Muž a žena“.
1.4. 1956 sehrál zdejší divadelní kroužek T.J. Sokol divadelní
představení „Paní Marjánka, matka pluku“. Divadlo se velmi líbilo.
Návštěva veliká.
Státní kino:
Státní kino sehrálo během roku 189 filmů, které shlédlo 21.874
návštěvníků.
Místní lidová knihovna:
Místní lidová knihovna nemá vlastní místnost. Je prozatímně
umístěna v zasedací síni MNV.
V tomto roce měla knihovna 313 čtenářů, z toho 274 mládeže do 14
let. Čtenáři přečetli 1.699 knih, z toho 1.505 knih pro mládež. V tomto
roce přibylo v knihovně 102 svazky a ubylo 10 svazků. Knihovník Jar.
Černý, uspořádal 3 výstavy knih, 3 čtenářské besedy a 8 relací o
nových knihách.
T.J. Sokol
Z masových organisací největší činnost vyvíjela T.J. Sokol. Její
činnost po stránce rozvoje tělesné výchovy byla velmi bohatá. Kromě
základní tělesné výchovy věnována byla velká péče všem sportům,
nejvíce kopané.

I.A mužstvo získalo 35 bodů v mistrovských zápasech a postoupilo
do I.A třídy. Z 22 mistrovských zápasů 16 zápasů vyhrálo, 3 prohrálo
a 3 remisovalo.
II. mužstvo si vedlo uspokojivě. Docílilo 19 bodů a umístilo se na
7. místě tabulky okresního přeboru.
Dalším sportem u nás provozovaným byl hokej. Kluziště bylo
uděláno na hřišti. Nepříznivá zima letos nepřála tomuto pěknému
sportu. Náš oddíl sehrál jen několik mistrovských zápasů.
Šachisté letos vyvíjeli dosti slabou činnost. Sehráli jen několik
přátelských zápasů.
Stavba stadionu
Největší péči věnovala T.J. Sokol stavbě sportovního stadionu.
Hned na jaře přikročeno bylo k úpravě hrací plochy. Po vyrovnání
hrací plochy byla tato oseta travní směsí. Provedli usazení obrubníků,
oplocení drátěným plotem celou plochu. Ve Slovác. strojírnách byla
vyrobena našími členy železná brána bez mzdy a podnikové režie, to
jest jen odpadový materiál byl proplacen v částce 705·–Kčs. Dále bylo
vystaveno kousek opěrné zdi a část svahu bylo upraveno. Na těchto
pracích členové T.J. Sokola odpracovali 3.100 brigad. hodin. Od
SVTVS v Praze jsme dostali v roce 1956 podporu na tuto stavbu Kčs
20.000·– na nákup materiálu (cementu, obrubníků, stavebního kamene
atd.)
Práce na stadionu mnohokrát přesahují uvedenou podporu. Jen, aby
členové Sokola a příznivci nepozbyli tohoto elánu s jakou se pustili do
tohoto velikého a záslužného díla zdárně dokončili toto sportovní
středisko. Vždyť je to pro naší mládež, pro to co máme na světě
nejdražší, pro naše děti.

Poměry lidopisné
Narození
V tomto roce se narodilo 54 dětí, 23 chlapců a 31 děvčat. Jeden
chlapec se narodil mrtvý a jeden chlapec (z dvojčat) zemřel brzy po
narození.
Během roku zemřelo 13 osob, většinou přestárlých.
V tomto roce bylo celkem uzavřeno 16 sňatků.

Zdravotní poměry
Stavba zdravotního střediska.
Rada MNV podala žádost o povolení stavby zdravotního střediska
a ihned provedla sbírku na toto středisko mezi občany. Sbírka vynesla
20.205–Kčs. Ihned bylo přikročeno ke stavbě. Nejdříve bylo třeba
provést výkop. S výkopem započato bylo v listopadu 1955. Bylo
přemístěno 700m3 hlíny. Tohoto výkopu se nejvíce zúčastnily ženy,
protože mužové museli dojížděti do svého zaměstnání.
Povolení ke stavbě střediska stále nepřicházelo. Jak ONV, tak i
KNV nechtěli dáti povolení ke stavbě střediska jednak proto, že se
naší občané záporně stavěli k socialisaci vesnice a jednak proto, že
zvláště KNV pochyboval, že by naše obce tak velkou stavbu zvládla.
Dalo to mnoho práce, jezdění a vysvětlování našemu obětavému
předsedovi MNV Štěpánu Ježkovi, až konečně dík jeho známostem,
povolení ke stavbě v r. 1956 přišlo. Stavba nebyla zařazena do
investic, ale do akce M, to znamená, že ONV dá peníze na materiál a
všechnu ostatní práci dají občané. ONV v Uher. Brodě poskytl
114.000Kčs na materiál. Nyní nastaly nové těžkosti se sháněním
materiálu. Byly to těžké chvíle pro našeho předsedu Št. Ježka, ale i
s tím se obětavý předseda dobře vypořádal. Cement i cihly jsme
dostali přiděleny, ostatní materiál se musel shánět na volném trhu.
Když již byl všechen materiál pohromadě, dík předsedovi MNV, vrhli
se občané do stavby s velkým elánem. Zednické práce byly vykonány
za 2 soboty. Vždy asi 30 zedníků zdilo a stavba byla za 2 soboty
vyhnána až po střechu. V obci nebylo snad jediného občana, který by
nebyl na stavbě zdravotního střediska rád a ochotně pomáhal.
Ve 3.čtvrtletí ONV v Uh. Brodě poukázal 150.000 Kčs na
dohotovení zdravotního střediska. Dodělávka byla zadána okresnímu
stavebnímu podniku v Uh. Brodě. Tento podnik vyčerpal jen asi
60.000–Kčs do konce roku a ostatní peníze propadly. Další práce
k dokončení zdravotního střediska budou zařazeny do investic.
Hrubá stavba zdravotního střediska, na kterou de dostalo od ONV
v Uh. Brodě 114.000·–Kčs a 20.218–Kčs sbírky (mezi občany), má
hodnotu díla 280.000·–Kčs. Za vybudování tohoto díla patří dík
všemu občanstvu v čele s předsedou MNV Štěp. Ježkem, kteří

s nevšedním nadšením, pochopením a elánem překonali všechny
překážky a dohotovili tuto stavbu. Jím patří náš velký dík a uznání!

Poměry hospodářské
Socialisace vesnice
Socialisace vesnice v r. 1956 přes úsilí členů strany
přesvědčováním malých a středních rolníků nevedla k cíli. Členská
základna JZD nemohla býti rozšířena pro nepochopení socialisace
mezi výkonnými, drobnými zemědělci. Místní JZD podalo dne 21.
ledna 1956 žádost o arondaci půdy Radě MNV. Tato žádost byla
Radou MNV zamítnuta. Rada ONV v Uh. Brodě dne 16.3. 1956 sice
toto usnesení Rady MNV zrušila a vyhověla žádosti JZD o arondaci
půdy. Arondace však nebyla provedena, protože se JZD nepodařilo
získat ani jednoho výkonného zemědělce. Tak i v tomto roce je JZD
v nečinnosti.
Lidová mysliv. společnost
Lidová myslivecká společnost.
Činnost Lidové myslivecké společnosti byla v tomto roce úspěšná.
Při svých 2 honech střelili příslušníci LMS
ks zajíců, z toho
odevzdali na stůl pracujících
ks zajíců. Lidová myslivecká
společnost provedla na podzim odchyt koroptví. Celkem chytili ks
koroptví, za něž dostali
Kčs.
Přehled o celoobecním plnění dodávek za r. 1956
maso vepřové
maso hovězí
obilniny
mléko
vejce
brambory

předpis 30.175kg, splněno 32.166kg 106,5%
předpis 41.109kg, splněno 34.679kg 84,3%
předpis 115.480kg, splněno 113.088kg 97,8%
předpis 208.289l, splněno 195.115l 93,6%
předpis 197.684ks, splněno 176.541ks 89,3%
předpis 119.930kg, splněno 121.878kg 101,6%

1957
1. Politické poměry a polit. život v obci:
Veškerý politický život v naší obci řídí jediná politická strana KSČ.
Výroční členská schůze konala se dne 6/1. 1957 s následujícím
programem.
1. Zahájení.
2. Výroční zpráva o činnosti
3. Diskuse
4. Volby
5. Usnesení
V usnesení se místní organisace zavázala, že přes všechny překážky
a nepochopení bude obnovena činnost JZD. Na všech schůzích výboru
a na členských schůzích bude na pořadu jednání obnovení činnosti
JZD, rozšíření členské základny o drobné a střední rolníky a
prvořadým úkolem zdejší místní organisace bude socialisace vesnice.
Do výboru strany byli zvolení tito soudruzi:
Předsedou: Antonín Zimčík,
Zapisovatelem: Frant. Šebestík,
Hospodářem: Josef Švenda,
Členové výboru: Štěp. Ježek, st.,
Ant. Kopunec,
Ludvík Tinka,
Frant. Kozelek,
Marie Šimková.
Delegátem na okresní konferenci do Luhačovic byl zvolen Št.
Ježek, st.
Volby do KNV, ONV, MNV
Volby do KNV, ONV a MNV se konaly dne 19.května 1957.
Volby proběhly v naší obci dobře. Všichni kandidáti navržení Místním
výborem NF byli zvolení. Voleb se zúčastnilo 1.288 občanů, kteří

odevzdali pro kandidáty 1.211 hlasovacích lístků a 77 hlasovacích
lístků bylo přeškrtnuto. Většina občanů volila manifestačně.
Naši kandidáti do N.V.
KNV: Josef Zálešák, Horní Němčí
ONV: Frant. Kozelek, Dolní Němčí čp. 342
Štěpán Ježek, ml. Dolní Němčí čp. 217
MNV: 1. Karel Ondra, čp. 378
KSČ
2. Štěp. Ježek, st., čp. 217 KSČ
3. Jar. Juřenčák, čp. 255
—
4. Jar. Kadlček, čp. 229
—
5. Štěp. Ježek, čp. 108
—
6. Josef Daněk, čp. 193
—
7. Josef Světinský, čp. 358 —
8. Josef Kadlček, čp. 6
—
9. Frant. Koníček, čp. 145 —
10. Jan Ježek, čp. 263
—
11. Ant. Zimčík, čp. 368 KSČ
12. Frant. Zimčík, čp. 153 —
13. Frant. Bršlica, čp. 50
—
14. Frant. Kadlček, čp. 161 —
15. Josef Hybler, čp. 61
—
16. Josef Ježek, čp. 72
KSČ
17. Frant. Šimčík, čp. 379 —
18. Štěpán Kopunec, čp. 257 —
19. Jar. Šohaj, čp. 406
—
20. Frant. Ježek, čp. 316 KSČ
21. Štěpán Kadlček, čp. 35 —
22. Frant. Uher, čp. 243
—
23. Leop. Zimčík, čp. 206 —
24. Filip Tinka, čp. 154
—
25. Frant. Šohaj, čp. 399
—

Při volbách pro jednotlivé kandidáty hlasovali:
Počet
voličů

KNV:
Josef Zálešák 1.279
ONV:
Frant. Kozelek 592
Štěpán Ježek, ml. 683
MNV:
1. Kar. Ondra
43
2. Štěp. Ježek
46
3. Jar. Juřenčák 51
4. Jar. Kadlček
49
5. Štěp. Ježek
47
6. Josef Daněk
55
7. Josef Světinský 64
8. Josef Kadlček 45
9. Frant. Koníček 56
10. Jan Ježek
54
11. Ant. Zimčík 34
12. Frant. Zimčík 52
13. Frant. Bršlica 60
14. Frant. Kadlček 53
15. Josef Hybler 59
16. Josef Ježek
60
17. Frant. Šimčík 57
18. Štěp. Kopunec 49
19. Jar. Šohaj
49
20. Frant. Ježek 47
21. Štěp. Kadlček 56
22. Frant. Uher
47
23. Leop. Zimčík 58
24. Filip Tinka
48
25. Frant. Šohaj 49
1.288

Hlas. lístek
škrtnut

Hlas. lístek
odevzdán kand.

160

1.119

132
80

460
603

5
2
4
1
4
2
2
1
2
2
4
3
3
–
1
12
–
13
–
10
–
–
2
1
3
77

38
44
47
48
43
53
62
44
54
52
30
49
57
53
58
48
57
36
49
37
56
47
56
47
46
1.211

2. Veřejný život
Oslava „Mezinárodního dne žen“ byla provedena dne 10.března
1957. Oslavu zahájila předsedkyně M. Tinková. Slavnostní referát
měla učitelka Elena Černá. Velmi pěknou kulturní vložku měla zdejší
národní škola, ČSM a Jednota požárníků. Návštěva na této oslavě byla
velká asi 600 lidí. Výbor žen podělil čokoládou všechny žáky zdejší
národní školy.
Oslava 1. máje byla jako každoročně provedena průvodem od
Sokolovny na rozcestí. Zde účastníci nastoupili do autobusu, který
účastníky odvezl na mírové májové oslavy do Uherského Brodu.
Oslava VŘR byla provedena dne
v kinosále. Slavnostní
projev měl
.

3. Správa obce
Ustavující schůze MNV
Zápis
o ustavující schůzi MNV v Dol. Němčí, konané dne 1.června 1957
v národní škole.
Počet členů: 25
Přítomno: 25
Pořad:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Zahájení
Volba mandátové komise
Zpráva dosavádního předsedy MNV
Návrh mandátové komise na ověření platnosti volby
jednotlivých členů nár. výboru
Složení slibu členů národního výboru
Volba předsedy, náměstka předsedy, tajemníka a ostatních
členů rady
Volba předsedů a členů stálých komisí
Usnesení
Závěr

Jednání:
ad 1. Ustavující schůzi zahájil dosavádní předseda MNV s. Ježek
Štěpán uvítáním přítomných členů MNV i hostí. Konstatoval, že
schůze byla řádně svolána a že z 25 členů MNV je přítomno všech 25.
Je tedy schůze schopná usnášení. Po oznámení pořadu předal
dosavádní předseda MNV řízení schůze nejstaršímu členu MNV
Leopoldu Zimčíkovi. Tento podal návrh na 2 ověřovatele zápisu:
Josefa Kadlčka a Frant. Šimčíka. Bylo jednomyslně schváleno.
ad 2. Dále nejstarší člen – předsedající schůze – podal návrh, aby
byla zvolena čtyřčlenná mandátová komise. Jednomyslně schváleno.
Členy komise byli zvoleni: Ondra Karel, Tinka Filip, Uher Frant.
Šohaj Frant. Předsedou této komise byl zvolen Ondra Karel.
ad 3. Dosavádní předseda MNV podal zprávu o programovém
akčním plánu MNV na příští volební období.
Úsek zemědělský: MNV se bude starati o řádné využití veškeré
zemědělské půdy, o zvyšování výnosu ve výrobě rostlinné do r. 1960,
zhruba o 30%. V živočišné výrobě bude se starat MNV, aby se
zvyšováním rostlinné výroby se také zvyšovala i výroba masa, mléka i
vajec. Dále členové MNV budou přesvědčovat zemědělce o výhodách
velkovýroby ve společném hospodaření a získávat je za členy JZD
tak, abychom v r. 1958 získali 150ha půdy a ještě v tomto roce
provedli arondaci půdy.
Úsek místního hospodářství:
Na tomto úseku hodláme v investiční výstavbě v r. 1957 – 1959
provésti dostavbu zdravotního střediska v částce 240.000Kčs, dále v r.
1957 provésti generální opravu mostu v Boršické ulici přes potok
Okluky v částce 130.000·–Kčs. V akci „Z“ v r. 1957 hodláme
vybudovat jeden pilíř pro stavbu mostu v Boršické ulici v částce
33.000·–Kčs, kde bude odpracováno 4.500 brig. hodin zdarma.
Z Doplňkového rozpočtu v r. 1957 provedeme generální opravu
dvou mlatících souprav v hodnotě 8.600Kčs, dále opravu cesty
v Hlucké ulici v délce 150m v částce 11.400Kčs, na které bude
zdarma odpracováno 4.000 brigád. hodin.
Úsek služeb obyvatelstvu:
MNV chce zřídit v obci opravářské a údržbářské čety v řemeslných
odvětvích, (stolářství, kovářství, kolářství a malířství), aby naší

občané nemuseli tyto řemeslnické práce vyhledávat v jiných obcích.
Úsek tělovýchovy:
Celá sportovní veřejnost se vynasnaží, aby za podpory nadřízených
tělovýchovných organisací co nejdříve dobudovali nový stadion. Na
úseku požární ochrany, zdravotní ochrany ČSČK, kulturního života,
ČSM a myslivosti se tyto masové organisace zaměřily na zvyšování
odborné, kulturní a politické uvědomění tak, aby tyto organisace
plnily poslání, které jim ukládá program jejich organisace k dobru
našeho pracujícího lidu.
Za uskutečnění všech těchto akcí odpovídá rada MNV.
ad 4. Předseda mandátové komise podává zprávu, že po ověření
komise zjistila, že všech 25 členů MNV byla pravoplatně zvolena.
Zpráva byla jednomyslně schválena.
ad 5. Předsedající schůze přečetl slib, který přítomní vyslechli
vstoje a slovy „Tak slibuji“ jej stvrdili. Poté byla zahrána čsl. státní
hymna. Následovalo podepsání slibu členy MNV. Jsou to tito členové:
Ježek Št., čp. 217
Světinský Jos. čp. 358
Ondra Kar. čp. 378
Kadlček Jos. čp. 6
Juřenčák Jar. čp. 455
Koníček Fr. čp. 145
Kadlček Jar. čp. 229
Ježek Jan čp. 263
Ježek Štěp. čp. 108
Zimčík Ant. čp. 368
Daněk Jos. čp. 193
Zimčík Frant. čp. 158
Bršlica Frant., čp. 50
Ježek Frant, čp. 316
Kadlček Frant., čp. 161
Kadlček Štěp., čp. 35
Hybler Josef, čp. 61
Uher Frant., čp. 243
Ježek Josef, čp. 72
Zimčík Leopold, čp. 206
Šimčík Frant., čp. 379
Tinka Filip, čp. 154
Kopunec Štěp., čp. 257
Šohaj Frant., čp. 399
Šohaj Jaroslav, čp. 406
ad 6. Volba předsedy, náměstka, tajemníka a členů rady.
Předsedající seznámil členy MNV s formou volby a vyzval je, aby
podávali návrhy.
Bršlica Frant. podává návrh na Ježka Štěp., čp. 217, aby byl
předsedou MNV. Jednomyslně byl zvolen. Zvolený poděkoval za
důvěru. Předsedající blahopřál zvolenému a předal mu řetěz, jako
odznak předsedy. Nově zvolený předseda převzal pak další řízení

schůze. Šohaj Frant. blahopřál nově zvolenému předsedovi za ČsPO,
Bršlica Frant. za T.J. Sokol, Zimčík Ant. za KSČ.
Volba náměstka předsedy:
Náměstkem předsedy MNV byl zvolen Kadlček Jaroslav – 14 hlasů
pro, 10 se zdrželo hlasování – proti 0.
Volba tajemníka MNV:
Tajemníkem MNV zvolen byl jednomyslně Josef Hybler.
Volba členů rady:
Ježek Štěp. čp. 108
zvolen jednomyslně,
Kadlček Št. čp. 35
zvolen jednomyslně,
Ježek Jan čp. 263
zvolen jednomyslně,
Kadlček Josef čp. 6
zvolen 14 hlasy pro.
ad 7. Volba předsedů a členů stálých komisí:
Zemědělská: Šimčík Frant., Bršlica Frant., Zimčík Leopold,
Kadlček Frant. Zvoleni jednomyslně.
Předsedou komise zvolen Šimčík Frant.
Finančně – rozpočtová: Světinský Josef, Ondra Karel, Koníček Fr.,
Šohaj Jaroslav, Juřenčák Jaroslav.
Zvoleni 23 hlasy – 1 se zdržel.
Předsedou komise zvolen jednomyslně Josef Světinský.
Kult. – školská: Zimčík Frant., Kopunec Štěpán, Ježek Josef, Šohaj
Frant. Zvoleni jednomyslně.
Předsedou komise jednomyslně zvolen Štěp. Kopunec.
Komise pro výstavbu: Tinka Filip, Daněk Josef, Zimčík Ant., Uher
Frant., Ježek Frant. Zvoleni jednomyslně.
Předsedou komise byl zvolen Filip Tinka jednomyslně.
ad 8. Usnesení: Tajemník MNV přečetl návrh na usnesení: Pro
zajištění akč. programového plánu na voleb. období 1957 – 1959
ukládá se radě MNV, aby pravidelně ve svých schůzích projednávala
jednotlivé body akč. programového plánu a pravidelně čtvrtletně
předložila MNV na svém zasedání rozbor o plnění jednotlivých úkolů.
Odpovědní: předseda a tajemník MNV.
Usnesení bylo přijato jednomyslně.

ad 9. Závěr schůze provedl člen ONV Fr. Kozelek, který připomněl
členům povinnosti členů MNV a seznámil je s akč. programovým
plánem ONV.
Předsedou MNV s. Ježek Štěpán ukončil schůzi MNV ve 22 hod.
Výnosy a nařízení rady MNV:
Na schůzi rady MNV dne 18/8 1957 bylo usneseno přijat soutěž
mezi naší obci a Korytnou.
Dne 18/8 byla utvořena arondační komise: Štěp. Ježek, předseda
MNV (náhr. Josef Hybler, tajemník) za MNV a Josef Talský, čp 275
(náhr. Leop. Zimčík 206) za soukromně hospodařící zemědělce.
23/8 1957 Rada MNV projednávala přípis rady ONV o socialisaci
vesnice a vytýčení termínu pro naší obec do 7.listopadu 1957, kdy má
býti v naší obci 300ha zemědělské půdy získáno pro socialisaci.
Po přečtení se rozvinula široká diskuse. Různost názorů a nedůvěra
k socialismu. To byl obsah debaty. Předseda MNV s. Ježek Št. se
snažil pádnými důvody přesvědčit nedůvěřivé členy, avšak bez
kladného výsledku. Usneseno bylo, aby se v přesvědčování
pokračovalo cestou dobrovolnosti a tak se docílilo splnění úkolu ve
stanovené lhůtě.
Dne 6./9. 1957 Místní JZD podalo žádost o arondaci půdy. Při
hlasování se 5 členů rady MNV zdrželo hlasování a 2 členové
hlasovali pro arondaci. Členové rady MNV, kteří se zdržovali
hlasování odůvodňovali své jednání takto: „Ať rozhodne o arondaci
rada ONV. Stejně arondace bude, to my víme, ale nač si dělat
nepřátele v obci“. Dále bylo odhlasováno, aby půda MNV a půda
vlastníků, kteří na půdě nepracují, byla předána k obhospodařování
místnímu JZD.
Dne 27.10.1957 bylo usneseno, aby z Doplňkového rozpočtu Kčs
22.500·– bylo dáno Kčs 18.000·– na opravu cest, Kčs 3.500·– na
opravu místního rozhlasu a Kčs 1.000·– na dekoraci oddavkové síně.
Předání stavby zdrav. střediska OUNZ v Uh. Brodě
Dne 5/12 se rada MNV jednomyslně usnesla vyhovět žádosti
OUNZ v Uh. Brodě o předání hrubé stavby budovy Zdravotního
střediska i z příslušenstvím do správy OUNZ v Uh. Brodě.
Dále na této schůzi přečetl předseda MNV přípis rady ONV o
rozšiřování členské základny JZD. Rozvinula se asi hodinová diskuse.
Obsahem diskusních příspěvků členů rady MNV bylo jedno: „Dřív do

JZD nepůjdeme, až budeme muset“. Dále bylo poukazováno na to, že
hlavní brzdou získávání do JZD je, že se neprovádí žádná výstavba
hospodářských budov pro JZD, bez kterých je družstvo nemožné.

4. Výstavba obce
Stavba rodin. domků
O stále stoupající životní úrovni našeho obyvatelstva svědčí
budování a upravování rodinných domků. V tomto roce bylo
vybudováno
nových rod. domků a mnoho domů bylo nově
upraveno.
Úprava potoka
Správa vodních toků a meliorací začala dne 16.5.1957 s úpravou
potoka Okluky. Úprava potoku a břehů byla v tomto roce provedena
až po Boršický most.
Stavba Boršického mostu
Svépomocí byl vybudován nový most přes potok Okluky
v Boršické ulici. Se stavbou se začalo 10.5.1957 a 15.10.1957 byl dán
k používání veřejnosti.
Sbírka na most
Na stavbu tohoto mostu byla provedena sbírka, která vynesla
10.925 –Kčs. Dle dokladů bylo proplaceno na stavbu mostu
9.705,34Kčs, zbytek peněz byl uložen na vkladní knížku.
Stavba stadionu
Stavba stadionu pokračovala i v tomto roce. Krajský výbor ČSTV
v Gottwaldově udělil T.J. Sokol na výstavbu stadionu podporu
19.000·–Kčs. Tato částka byla věnována na zakoupení cementu,
dlažebního kamene, štěrkopísku a vybágrování místa pro koupaliště.
Brigádnicky byla postavena opěrná zeď na hřišti, upraveny svahy a
zaseté trávou. Mnoho jednotlivých členů T.J. Sokol v čele
s Antonínem Kolískem zde odpracovalo
brigádnických
hodin. Všem členům Sokola a příznivcům, kteří budují tento stadion
patří dík celé veřejnosti.
Jako každý rok, tak i letos v akci „Jarní úklid“ byly zahrádky před
domy upraveny a osázeny květinami.

5. Poměry lidopisné
V tomto roce se narodilo 41 dětí, z toho 26 chlapců a 15 děvčat.
Před MNV bylo uzavřeno 15 sňatků.
Celkem zemřelo v tomto roce 8 osob, vesměs starších 60ti let.
Od 1.7. 1957 nastává změna v osobě matrikáře MNV. Místo
dosavádní matrikářky Bož. Ježkové jmenován byl matrikářem Josef
Talský.

6. Poměry kulturní
Nár. škola
Zdejší národní škola měla v tomto roce pobočky při I. III. a IV.
třídě. Učili zde tito učitelé: ředitel školy Josef Hejda, učitelé Elena
Černá, Jaroslav Černý, Vojtěch Bída, Frant. Šebestík, Josef Pelíšek,
Zdenka Rosenbergová a Marie Jančářová.
Školní docházka byla dobrá. Na škole byly utvořeny tyto zájmové
kroužky: mičurinský a pěvecký. Pionýrská organisace na škole
vzrůstá, je již 50% žáků pionýrského věku v této organisaci.
Sdružení rodičů a přátel školy pomáhá škole v její výchovné práci.
Žáci i učitelé se podíleli na veřejně prospěšné práci. Žáci sebrali
během roku
Zdravotní stav žactva byl uspokojivý. Obvodní lékařka Dr. Jar.
Dobřecká 2x ročně prohlédla všechny žáky. Ambulatórium zubní
v Nivnici 2x ročně opravila chrup všemu žactvu.
Osvětová činnost
Osvětová činnost v tomto roce byla velmi bohatá, jak vidět
z celoročního přehledu:
15 přednášek, 8 divadelních představení, 16 kulturně – společenské
akce, 25 lidových veselic, 99 rozhlasových relací.
T.J. Sokol sehrál div. představení: „Poslední muž“, a „Václav
Hrobčický z Hrobčic“.
ČSPO sehrál div. představení „Ukradené štěstí“.
OB Vlčnov sehrála zde div. představení „Lakomec“.
Nár. škola z Boršic sehrála divadlo: „Maminko

Místní lidová knihovna
Místní lidová knihovna v letošním roce dostala novou místnost
v budově MNV. V tomto roce měla MLK 305 čtenářů, z nichž bylo
267 čtenářů z řad mládeže. Čtenáři přečetli 1701 knih, z toho 1545
knih pro mládež. Knihovník Jar. Černý uspořádal 2 výstavky knih, 3
čtenářské besedy pro mládež a 7 rozhlasových relací.

1958
Rok 1958, v němž vzpomínáme několika význačných jubileí
důležitých pro lid naší vlasti, bude významným rokem v životě našich
občanů.
Bylo nutno, aby náš lid prošel od vzniku ČSR v r. 1918 údobím
první kapitalistické republiky, jejímž nutným koncem bylo přijetí
mnichovského diktátu v r. 1938, proti němuž se postavila jediná
politická strana – KSČ. Bylo nutno poznati i všechny průvodní zjevy
této republiky, jako politické čachrářství, nezaměstnanost a zadlužení
drobných a středních zemědělců. A konečně bylo třeba i desetiletého
úsilí uvědomělých pracovníků v období let 1948 – 1958, aby i mnozí
dělníci teprve pochopili, jakým směrem je třeba zaměřit práci v obci,
aby otázka budování socialismu na vesnici stávala se skutkem i v naší
obci.
Teprve v tomto roce počalo JZD v obci společně obdělávat půdu.
Při tomto prvním kroku k překonání starého způsobu myšlení lidí
se také v naší obci ukázalo, že je to dělnická třída, kdo je odhodlán
změnit život vesnice.
Kronikář
Dosavadní kronikář učitel Jaroslav Černý odešel od 1.9.1958 jako
ředitel na národní školu v Biskupicích u Luhačovic. Od téhož data byl
na zdejší národní školu ustanoven učitel Melichar Bábíček, jehož
pověřil MNV vedením obecní kroniky. Jeho osobní údaje:
Narozen 6.1. 1913 v Miloticích u Kyjova. Pochází ze zemědělské
rodiny. Studoval gymnasium v Kyjově, v Praze a v Kroměříži, kde v r.
1932 maturoval. Rok studoval soukromě a v r. 1933 počal učit na

Slovensku. Po dvou letech ze Slovenska odešel a působil 1 rok
v Labutech u Kyjova, 1 rok v Lopeníku, 1 r. ve Velkém Ořechově, 7
roků v Částkově a 13 roků v Dobrkovicích.
Prameny
Poněvadž jsem obec Dolní Němčí neznal, použil jsem pro
zpracování zápisů do kroniky hlavně protokolů o schůzích rady a
plena MNV, zápisů o schůzích představenstva a o členských schůzích
JZD, zápisů o stranických jednáních, výročních zpráv jednotlivých
korporací, jakož i ústních připomínek a informací veřejných
pracovníků v obci.

Socialisace vesnice
Založení JZD
Místní JZD druhého typu, které bylo v obci již dříve ustaveno,
vykazovalo v posledních letech mizivou činnost. Teprve v roce 1957
bylo socialisaci vesnice věnováno zvýšené úsilí, jehož výsledkem bylo
ustavení JZD třetího typu v Dolním Němčí. Stalo se tak na ustavující
schůzi, která se konala dne 5.září 1957.
Pro paměť budoucím družstevníkům i ostatním občanům jest
zapsán výňatek z této ustavující schůze.
Zápis
o ustavující schůzi JZD v Dolním Němčí konaném dne 5. září 1957
o 20. hodině v zasedací síni MNV.
1. Schůzi zahájil František Kozelek
2. ONV s. Soukeník promluvil o významu JZD a o situaci JZD
v našem okrese
3. Přečteny a vysvětleny vzorové stanovy JZD
4. Pro ustavení Jednotného zemědělského družstva třetího typu v
Dolním Němčí hlasovali všichni přítomní.
5. Schváleny přihlášky těchto členů:
První členi JZD
František Kozelek č. 342,
Filomena Kozelková č. 342,
Štěpán Ježek st. č. 217,
Anna Ježková
č. 217,
Josef Hybler
č. 61,
Cyril Talský
č. 234,
Štěpán Matůš
č. 46,
Martin Gál
č. 32,

Marie Ježková
č. 222,
Marie Bahulíková č. 175,
Marie Tinková
č. 319,
Marie Tinková
č. 393,
Marie Kopuncová č. 354,
Božena Ježková č. 316,
Anežka Grebeňová č. 369,
Marie Kalabusová č. 58.

Františka Stojaspalová č. 431,
Anna Světinská
č. 100,
Marie Ježková
č. 383,
Marie Zimčíková
č. 368,
Cyrila Malíková
č. 309,
Anežka Švendová
č. 344,
Marie Hajduchová č. 289,

6. Volba předsedy a představenstva:
Představenstvo
Předseda: František Kozelek č. 342
Představenstvo: Štěpán Ježek st. č. 217 – místopředseda
Členi představenstva: Josef Hybler č. 61, Marie Tinková č. 319,
Anežka Švendová č. 344.
Členství v předsednictvu odmítla Anežka Grebeňová č. 369.
7. Revisní komise: Cyril Talský č. 234,
Josef Hejda, ředitel nár. školy,
Jakub Tinka č. 319
V diskusi byly probírány hlavně otázky výstavby. Konec zápisu o
ustavující schůzi JZD uvádím zase doslovně:
„Jako celkem poslední, který se do této diskuse přihlásil a tím ji
také uzavřel, byl Štěpán Ježek mladší. Tento mluvil o současné situaci
přímo v obci. Povzbuzoval členy JZD a nabádal je, aby za věci JZD
stáli pevně a otevřeně, vyzýval, aby členové dbali na to, by někteří
proti JZD zaujatí lidé jeho práci nenarušovali. Dále mluvil o otázce
zaměstnaných drobných zemědělců, kovozemědělců.
V závěru bylo usneseno požádat radu MNV o schválení arondace
pozemků. Poněvadž byla noční pokročilá doba a diskuse byla
ukončena, byla schůze zakončena předsedou JZD s. Kozelkem ve
23hod. 30min.
Zápis schůze provedl: Stanislav Bahulík.
Zápis do knihy: František Kozelek.“
Tak byl učiněn první průlom do konservativního smýšlení vesnice a
družstvo počalo se značnými potížemi hospodařit. Prvními členy
družstva byly prakticky jenom ženy zaměstnaných dělníků. Muži,

kteří do družstva vstoupili, byli zaměstnáni, a tak veškerá tíže
nesnadného úkolu spočívala převážně na předsedovi družstva Frant.
Kozelkovi, který jako uvědomělý straník odešel ze zaměstnání na
ONV a věnoval se práci v družstvu. Byl to úkol velmi nesnadný a
odpovědný. Místní zemědělci, ač měli pěkné příklady dobré
družstevní práce v sousedních obcích Slavkově a Nivnici, stavěli se
k družstevní myšlence záporně a z práce družstevníků se mnozí jen
vysmívali. A je přece o dolněmčanských zemědělcích známo, že jsou
lidé pracovití a podnikaví. Bude proto ještě hodně přesvědčovací a
uvědomovací práce třeba, aby se jejich myšlení změnilo.
Na podzim v r. 1957 počali družstevníci společně hospodařit na
80ha půdy.
Plán osevu JZD
Plán osevu byl stanoven takto:
žito.…………….. 10ha,
pšenice…………… 20ha,
ječmen a oves…... 20ha,
cukrovka…………...10ha,
brambory………...10ha,
krmná řepa…………. 6ha,
česnek …………… 1ha,
zbytek – zelené krmení.
Poněvadž přípravné práce se potáhly a na setí žita bylo již pozdě,
byla skutečnost v prvním počátečním roce hospodaření JZD v Dolním
Němčí taková:
Výnosy
Plodina:
Oseto ha:
Pšenice
33,–
Žito
0,45
Ječmen
16,–
Oves
5,–
Brambory
10,–
Krmná řepa
3,60
Cukrovka
10,–

Výnos z 1ha
15,80q
13,50 ״
19,30 ״
35,50״
107,65״
250,– ״
283,40״

Celková sklizeň
524,68 q
6,10״
319,46 ״
177,80 ״
1076,50 ״
900,– ״
2834,– ״

Růst JZD
Během roku 1958 pokračoval organisovaný nábor zemědělců do
JZD. Tímto problémem se soustavně zabývala po celý rok místní
organisace KSČ, rada MNV i celý místní národní výbor, vydatně

pomáhali pracovníci ONV, hlavně soudruzi Krejčíř, Fukes a Fr.
Savara a také pracovníci patronátního závodu „Komunální služby
města Uh. Brodu“ se svým ředitelem s Řehořkem.
Koncem roku 1958 mělo místní JZD celkem 229ha půdy, z toho
225ha půdy orné.
Členů v místním jednotném zemědělském družstvu přibývalo takto:
dne 28.10. 1957 ……. 5 členů
– –״10.1. 1958 ……….3 členi
– –״9.4. 1958 ………..12 členů

dne 13.5. 1958 …….. 42 členů
– –״8.9. 1958 ……….62 členů
– –״24. 10. 1958 ……20 členů.

Protože někteří členi z družstva během roku vystoupili, bylo
koncem roku 1958 v místním JZD celkem 133 členů, převážně žen.
Funkcionáři JZD
Vedení družstva – funkcionáři:
V prvním roce hospodaření JZD, který byl zatěžkávací zkouškou
JZD, byly provedeny některé změny a doplňky v představenstvu a
v jednotlivých komisích.
Na členské schůzi dne 10. ledna 1958 byl zvolen účetním Josef
Hejda, ředitel národní školy a učitel Frant. Šebestík zvolen
pokladníkem. Funkci však nepřevzal a po celý rok ji vykonával
předseda JZD.
Dne 9.4. 1958 byli do revisní komise zvoleni tito členi družstva:
Josef Ježek č. 72, Metoděj Kozelek č. 238, Martin Gál č. 32. Předseda:
Met. Kozelek.
Členství v revisní komisi byli zproštěni Josef Hejda a Jakub Tinka,
který nebyl členem družstva.
Dne 8. září 1958 byl z představenstva odvolán Cyril Talský a
Františka Kadlčková, protože nejevili dostatečný zájem o práci
družstva. Představenstvo bylo doplněno těmito členy: Jan Daněk č.
205, Anna Uhrová č. 361, Marie Jakubíková č. 71, František Valášek,
který byl zároveň vedoucím rostlinné výroby.
O živočišnou výrobu se staral Štěpán Ježek starší, předseda MNV.
Přínosy
Ze tří předložených návrhů o přínosech členů družstva odhlasovala
členská schůze ten, podle něhož je každý člen povinen vložit do
družstva jako přínos všechen svůj hovězí dobytek kromě jedné krávy,

kterou si může ponechat jako záhumenkovou. Hospodářské budovy dá
k bezplatnému používání pro účely JZD, pokud toho bude potřeba.
Místo osiva a krmiva zaplatí člen 500Kčs z 1ha z půdy, kterou dává
do družstva, nebo poskytne na 1ha 1q pšenice (v ceně 300Kčs) a 2q
brambor (v ceně 200Kčs). Přínosy se členům vyúčtovaly na konci
roku a byly sráženy z odměn, které členi dostávali za práce v družstvu
během roku vykonané.
Odměny za p.j.
Zálohy na pracovní jednotky nebyly v roce 1958 až na malé
výjimky vypláceny, protože členi si odhlasovali, že odměna za
odpracované jednotky bude vyplacena ž koncem roku. Bylo to možno
učinit proto, že v družstvu pracovaly většinou manželky dělníků.
Nedostatek mužských pracovních sil se projevoval po celý rok.
Za rok 1958 bylo v JZD odpracováno celkem 5910 pracovních
jednotek. Na konečném celoročním přehledu o pracovních jednotkách,
který byl podkladem pro odměňování družstevníků, pracovali členi
učitelského sboru mnoho hodin po vyučování.
Odměna za 1 pracovní jednotku byla: 10Kčs v penězích, 1,53kg
pšenice a 0,70kg brambor, takže první rok hospodaření družstva
možno hodnotit jako úspěšný.
Celkový účetní obrat družstva představuje číslice 1,614.068,11Kčs.
Výstavba JZD
Výstavba JZD:
Největší starosti činilo členům družstva společné ustájení dobytka.
Nebylo vhodných budov. Z plánovaných adaptací byla uskutečněna
pouze úprava stájí pro vepře ve dvoře MNV (dříve obecní hostinec),
kde bylo během roku ustájeno 81 prasat.
Stavba drůbežárny nebyla v tomto roce podle plánu dokončena,
takže mladá kuřata byla zatímně umístěna v budově č. 400, kterou
MNV dal družstvu k bezplatnému užívání. Mladé slepičky si
družstevníci na zimu vzali domů a teprve na jaře 1959 byly svedeny
do nové drůbežárny.
Pro první etapu výstavby bylo vyhlédnuto místo v trati „Díly“
blízko křižovatky, ke Slavkovu. Všichni členi JZD slíbili, ze každý na
stavbě kravína odpracuje 50 hodin zdarma. Je proto naděje, že
s takovou chutí do práce bude výstavba hospodářských zařízení
zdárně pokračovat.

Stav dobytka:
Koncem roku mělo místní JZD tento stav dobytka:
8 krav, 16 kusů mladého hovězího dobytka, 81 prasat, 2 koně a 180
slepic.

Správa obce
MNV
Rada MNV
Ve složení MNV nebylo v tomto roce žádných změn. Bylo však
nutno provést změny ve složení rady MNV. Někteří členi rady se
stavěli vyloženě záporně k úkolům, které podle usnesení a směrnic
strany a vlády bylo nutno naléhavě řešit. Tím trpěl hlavně postup
socialisace v obci. Dalším důvodem byla také ta okolnost, že při
dosavadním složení rady MNV nebylo možno vybrat z jejich členů
odborníky pro vedoucí jednotlivých komisí, jejichž činnost bylo nutno
značně zlepšit. Proto byli z rady MNV odvoláni její členi: Jaroslav
Kadlček č. 229, Štěpán Kadlček č. 35 a Josef Kadlček č. 6.
Novými členy rady MNV byli jmenováni:
Filip Tinka č. 154 – vedoucí stavební komise,
Karel Ondra č. 378 – vedoucí finanční komise,
Štěpán Kopunec č. 257 – vedoucí kultur. a škol. komise.
Při MNV pracovaly tyto komise: stavební, finanční, kulturní a
školská, zemědělská, bezpečnostní a zdravotní. Byly doplněny
aktivisty z občanů, kteří nejsou členy MNV.
Stálí pracovníci MNV: Štěpán Ježek – předseda MNV, Josef
Talský – pokladník a matrikář, Josef Hybler – tajemník MNV,
Stanislav Bahulík – administrativní pracovník, od června vystřídán
Marií Surou č. 309.
Socialisace
Rada i plenum MNV se ve svých jednáních velmi často zabývaly
otázkou zemědělskou a JZD. Jednání byla velmi obtížná, protože
zemědělci v radě i v plenu MNV neměli ještě ujasněnu otázku
socialisace vesnice a zásadně byli pro soukromé hospodaření. Svědčí
o tom i jejich výroky, jako na příklad: „Donutí – li mne okolnosti, tak

do JZD půjdu. Jinak ne.“ „Letos do JZD nepůjdu.“ „Nikdy do JZD
nepůjdu.“
Není tedy divu, že v zápisech o schůzích rady MNV čteme tyto
věty:
8.1. Jednání o přidělení disposiční půdy vyznělo úplně naprázdno.
13.1. ….(disposiční půda)…. rada nesouhlasí s návrhem ONV;
usnesla se rozdělit půdu po jednotlivých parcelách.
24.1. Rada MNV souhlasí s rozšířením JZD, ale členi rady odmítají
členství v JZD.
7.3. Při řešení úpadkových hospodářství podle zákona 50 dva členi
rady hlasovali pro, tři proti.
Není proto divu, že v zápise o schůzi rady MNV ze dne 25.7., na
níž náměstek předsedy ONV s. Krejčíř přednesl usnesení rady ONV o
získání 250ha půdy do JZD v Dolním Němčí, čtěme:
„……. předseda MNV vyslovil velkou nespokojenost nad prací
členů MNV i nad odmítavým postojem členů rady MNV a přímo je
obvinil, že mají hlavní zásluhu na tom, že se v naší obci socialisaci
nedaří. Jak se zodpovíte veřejnosti, když k vůli vašemu jednání
nebude povolena stavba školy, na kterou už máme příslib? Jestli
míníte takto pokračovat dále, bude opravdu nejlepším řešením to,
když se své funkce vzdáte.“
Arondace
Přesto však socialisace vesnice nezadržitelně postupovala a dne
20.7. schvaluje rada MNV žádost místního JZD o arondaci pozemků.
V katastru obce Dolní Němčí se jedná o pozemky v tratích Padělky,
Vaječníky, část Močířů, Úžery a Staré hory od nazky směrem
k Hluku. Noviny a louky pod pozemky ČSSS Hluk a část Kráčin pod
Babí horou. V katastru obce Slavkov pozemky mezi silnicí a potokem
a od silnice po hranici polí JZD Slavkov. Dále louky „v horách“
patřící členům JZD v Dol. Němčí a louky disposiční. V katastru obce
Vlčnov: pozemky Za podsedky, Klíny a část Meziloučí od silnice.
A tak na podzim r. 1958 bylo již arondováno 168ha půdy.

Politické poměry
KSČ
Jedinou politickou stranou, která vyvíjí v obci činnost, je strana
KSČ, jejíž členi pracují v MNV, v kultuře i ve všech ostatních
organisacích. Snaží se ve všech složkách uplatňovat směrnice strany.
Předsedou strany je s. Antonín Zimčík, dělník, zapisovatelem učitel
František Šebestík. Vesnická organisace má 29 členů a 23 členů
registrovaných. Rok stranického školení navštěvuje i několik občanů,
kteří nejsou členi strany.
Místní výbor NF zaktivizoval svoji činnost od té doby, kdy se
předsedou stal ř. školy J. Hejda.

Výstavba obce
MNV i soukromníci se starají o zlepšení vzhledu obce, o zřízení
nových veřejných zařízení i o výstavbu nových soukromých domků.
Je chvályhodným zvykem, že většina občanů v sobotu zametá před
svým obydlím veřejné prostranství a pokud to místo dovoluje, pěstují
záhonky květin. Bílení a větší úpravy venkovních částí domů bývají
prováděny na jaře koncem dubna (před hody) a na podzim.
Mnoho domků bylo opraveno a z novostaveb bylo dokončeno a
obydleno 7 nových domů. Kultura bydlení se stále zvyšuje. Již nestačí
kuchyně a světnice, jak tomu bývalo kdysi. Nové domky mají
obyčejně kuchyni, ložnici a obývací pokoj a v mnoha bytech jsou i
koupelny.
V budově MNV byla nově upravena místnost, v níž se uzavírají
sňatky. Výzdobu navrhl a některé její části včetně obrazů provedl
akademický malíř Jindřich Mráček z Uh. Hradiště. Touto úpravou
nabyla místnost důstojného rázu.
Zdravot. středisko
K dokončení spěla stavba zdravotního střediska. Pro různé závady
bylo nutno odstranit již položenou krytinu a nahradit ji jinou – lehčí.
Tyto práce provedli občané brigádnicky. Ukázalo se také, že zdroj

vody ve studni u zdravotního střediska nestačí pro jeho potřebu, bylo
proto nutno hledat vodu na jiném místě. Za jedině vyhovující bylo
určeno místo za potokem. Stavební podnik však v pracích na
dokončení budovy pokračoval velmi pomalu, takže otevření
zdravotního střediska bylo odloženo na rok 1959. Obvodní lékař dr.
Lipák ordinoval stále v nevyhovující místnosti v učitelských bytech.
Obchodní dům
Nevyhovující jsou v obci také místnosti pro prodejny všeho zboží. I
touto otázkou se zabýval několikrát MNV a na své schůzi dne
11.dubna vyhlédl místo na stavbu obchodního domu. Je to staveniště
po zbouraném domu č.
při hlavní silnici. Stavební místo patřilo
Janu Kolískovi, který již delší dobu žije v Argentině. Protože písemné
jednání s ním nemělo kladných výsledků, bylo staveniště vyvlastněno
a nabídnuto Okresnímu svazu spotřebních družstev v Uh. Brodě pro
stavbu obchodního domu. Věc je na dobré cestě a stavba má být
provedena v příštích letech. I při tomto jednání můžeme pozorovat
pružnost a velkou pravomoc NV, kterou jim dává naše zřízení proto,
že klade nad zájmy jednotlivce zájmy celku.
Akce „Z“
V akci Z (zvelebování obcí za pomoci občanů) byla v trati „v
Okluku“ naplánována stavba požární zbrojnice. Stavbu bude nutno
v příštích letech uskutečnit, poněvadž dosavadní zbrojnice je ve velmi
ubohém stavu a hrozí spadnutím.
Práce na regulaci také v tomto roce úspěšně pokračovaly.
Stadion
T.J. Sokol Dolní Němčí dále budovala svůj krásný stadion. V tomto
roce dokončili úpravu terénu. Jakmile se v příštích letech provede
výstavba šaten a tribun, bude to dílo, kterému se vyrovná málokteré
v širokém okolí.
Koupaliště
Naše obec nemá žádného přírodního místa na koupání. Bylo by
proto velmi prospěšné zřídit koupaliště. V letošním roce bylo
koupaliště buldozerem vyhloubeno. Práce stála 5 975Kčs, další úprava
však již nebyla provedena.

Koncem roku 1958 bylo v obci 483 popisných čísel.

Z veřejného života
Rok 1958 byl rokem několika významných jubileí, která byla
oslavena jednak pracovními závazky, jednak veřejnými oslavami.
Desátého výročí vítězného února bylo vzpomenuto veřejnou
oslavou v sále TJ. Sokol.
Před 40. výročím vzniku ČSR a 41. výročím VŘSR uspořádal
MNV spolu s výborem Národní fronty agitační neděli. Každý člen
MNV v doprovodu jednoho aktivisty z členů místních spolků navštívil
všechny voliče svého obvodu a pohovořil s nimi o významu těchto
důležitých událostí i o ostatních aktuálních otázkách. Při tom bylo
získáno mnoho hodnotných závazků, které spočívaly hlavně v tom, že
občané slíbili odpracovat mnoho brigádnických hodin na stavbě
kravína a na úpravě okolí svých domů. Bylo získáno i několik občanů
do SČSP.
40. výročí vzniku ČSR bylo vzpomenuto na veřejné oslavě v sále,
kde promluvil náměstek předsedy ONV s. Krejčíř a kulturní pořad
předvedli žáci národní školy. Po oslavě byla lidová veselice.
Dne 6.11. odnesli žáci nár. školy pozdravnou štafetu lidu SSSR na
rozcestí. Večer byla veřejná oslava v sále kina za pěkné účasti občanů.
Kulturní pořad obstarali žáci zdejší školy a děvčata z místní skupiny
ČSM.
K 13. výročí osvobození obce RA připravili vhodné pásmo žáci
školy a přednesli je v místním rozhlase.
Dne 1.května prošel ráno obcí průvod občanů, kteří se zúčastnili
oslav svátku práce v Uh. Brodě.

Poměry lidopisné
Narození – úmrtí
Počet obyvatel v obci stoupá. Je to zřejmé z toho, že v roce 1958 se
narodilo 24 chlapců a 23 děvčat, úmrtí však byla pouze 18. Nutno se
na tomto místě zmínit o dvou tragických případech smrti. Dvanáctiletý
Ludvík Martiš z č. 415 se vozil v ulici nad kostelem na vozíku. Při
značné rychlosti nezvládl jeho řízení, vjel pod traktor a byl přejet.
Šestiletá Marie Roušarová z č. 305 byla s matkou na poli. Odběhla
a nahýbala se pravděpodobně nad betonovou rourou, která nebyla
zabezpečena poklopem. Spadla do ní a než byla nalezena, nastala smrt
udušením vodou.
Sňatků bylo na MNV uzavřeno celkem 23.
Životní úroveň obyvatel stále stoupá. Je to patrno i z toho, že v obci
přibývá motorových vozidel, bytových zařízení, televizorů, ledniček a
v obchodech s poživatinami tržba stoupá. Zásluhu na tom má naše
státní zřízení tím, že poskytuje dosti pracovních příležitostí jednak
v blízkém okolí (Uh. Brod, Kunovice, Hluk, Uh. Hradiště), jednak na
Ostravsku, v Čechách a jinde. Mnoho občanů dojíždí denně do
zaměstnání autobusy, dosti jich jezdí za prací na celý týden na
vzdálenější pracoviště. Společenský život v obci by vyžadoval stavby
kulturního domu s vhodnými místnostmi. Pro tak velkou obec nestačí
dvě malé místnosti v pohostinství.
Kroj
Kroj se mezi lidem stále udržuje, i když běžně jej nosí jenom starší
ženy a málo mužů. Zato však při svatbách, které se dosud okázale
slaví, i při jiných význačných slavnostech pestrost krojů potěší
každého, kdo má smysl pro lidový vkus a umění. Lidé jsou pracovití,
při tom však většinou veselí a družně v přátelských besedách oslavují
zabíjačky, narozeniny nebo jmeniny i jiné důležité události.
Rozhlas
Počet radiopřijímačů a televizorů:
1956
1957
1958
Radia
370
385
399
Televizory
2
11

Kulturní poměry
OB
Veškerou kulturní činnost v obci řídila a usměrňovala v dohodě
s jednotlivými korporacemi Osvětová beseda, kterou vedl učitel
František Šebestík. Tato činnost byla dosti pestrá a bohatá.
Divadla
Na divadelních představeních měli však místní ochotníci velmi
malý podíl. Dramatický kroužek místní T.J.Sokol hrál na počátku roku
hru „Rodinná vojna“ a na závěr roku uspořádal „Silvestrovskou
estrádu“. Jinak v obci hostovala divadla cizí buď stálá nebo
ochotnická.
Slovácké divadlo z Uh. Hradiště hrálo tyto hry: „Noc na
Karlštejně“, „Paní z námoří“ a pro děti kru „Zlatovláska“. „Gazdinu
robu“ předvedl divadelní kroužek z Vlčkova, hru „Společný byt“
divadelní kroužek Sokola z Nivnice. Dále viděli naši občané hru
„Kubo“ v podání divadelního kroužku lázní Luhačovic a „Slaměný
klobouk“, který předvedli ochotníci OB z Kunovic.
Estrády
Na jevišti byla dále provedena estráda k Mezinárodnímu dni žen,
akademie, v níž žáci OSŠ v Nivnici předvedli pásmo písní a tanců a
besídka žáků národní školy spojená s nadílkou.
Přednášky
Vědecko – osvětová propagace byla prováděna formou přednášek
doplňovaných často krátkými filmy. Svůj účel na tomto úseku plnily
také rozhlasové relace. V obci bylo uspořádáno celkem 27 přednášek
s náplní zdravotnickou, zemědělskou, politickou a populárně
vědeckou, na nichž byla účast asi 3 080 občanů.
Veselice
Lidových veselic (plesů a tanečních zábav) bylo celkem 21 s účastí
okrouhle 4185 návštěvníků.
Podle výkazu Osvětové besedy za rok 1958 dosáhl počet všech
kulturních podniků slušného čísla 88 a účast na nich byla přes 16 000
lidí. Závadou je ta okolnost, že v obci není vhodných místností, kde
by se na příklad mohla scházet mládež k různým zábavným činnostem
podle svých zájmů. Je potěšitelným zjevem, že jak dospělí, tak také

mládež hodně hrají šachy. Dosud však není jiného vhodného místa
než ve dvou místních pohostinstvích, kde však není místností
oddělených od nálevny.
Kino
Místní kino promítalo pravidelně ve středu, v sobotu a v neděli
večer pro dospělé a v neděli odpoledne pro mládež. Kromě
pravidelného promítání byly mimořádně promítány krátké filmy při
různých přednáškách a besedách a uspořádáno několik školních
představení. Velmi úspěšný byl podzimní filmový festival, na němž
byly nejnavštěvovanější filmy „Tichý Don“ a „Paličova dcera“.
Přehled o činnosti místního kina:
Rok:
Počet představení Návštěvníků
Tržba
1956
216
26 888
51 270Kčs
1957
218
31 873
65 314 ״
1958
220
30 531
62 271״
Knihovna
Místní lidová knihovna je v budově MNV. Místnost je však malá a
tmavá a v zimním období nestačí čtenářskému provozu. U dospělých
obyvatel vzhledem k velikosti obce je poměrně malé procento čtenářů.
Lepší poměr k četbě má mládež, hlavně školní.
Celkový počet čtenářů v r. 1958 byl 100, z toho 83 mládeže do 14
let. Tato statistika však plně nesouhlasí se skutečností, protože často
děti vypůjčují i knihy pro rodiče. Naučné literatury bylo 52 výpůjček,
literatury pro dospělé 167 a pro mládež 1549 výpůjček. Knižní fond se
pravidelně doplňuje. Koncem roku bylo v knihovně 1416 svazků.
Dosud není vhodné místnosti, kde by mohla být zřízena veřejná
čítárna. Časopisy, které knihovna odebírá, slouží proto jenom
knihovníkovi a úzkému okruhu zájemců.
Od 1.září 1958 byl ustanoven knihovníkem učitel Melichar
Bábíček. Při půjčování knih v zimním období pomáhá Jan Matůš.

Tisk
Přehled o odběru tisku
1956
Rudé právo
33
Naše pravda
28
Jiskra
25
Mladá fronta
8
Nová mysl
1
Život strany
4
Tvorba
Otázky míru
-

1957
42
43
36
10
1
5
3
-

1958
46
65
45
10
1
5
4
6

Škola
Národní škola.
Ve školním roce 1957/58 bylo 228 žáků 1.–5. postup. ročníku
rozděleno do 8 tříd. Protože bylo jenom 7 učeben, obě třetí třídy měly
střídavé vyučování v budově na Záhumení.
Ve školním roce 1958/59 bylo zapsáno do 1.-5. postup. roč. 229
žáků. Bylo opět 8 tříd a střídavé vyučování měly třídy III. (Jos. Hejda)
a IV.A (Frant. Jurigová).
O prázdninách 1958 nastaly změny v učitelském sboru. Manželé
Černí odešli na dvojtřídní školu v Biskupicích u Luhačovic a na jejich
místo přišli dva noví učitelé, a to Melichar Bábíček, který učil
posledně 13 let jako ředitel školy v Dobrkovicích a učí 26 roků a
Františka Jurigová, která v tomto roce ukončila studia na
pedagogickém gymnasiu v Kroměříži, rodačka z Vápenic u Starého
Hrozenkova. Učitel Josef Pelíšek dojížděl z Horního Němčí, protože
v učitelském bytě dosud bydlí bývalá obvodní lékařka dr. Dobřecká.
Ze Šumic denně dojížděla učitelka Marie Jančářová.
Školní práce měla celkem nerušený průběh. Kromě vlastního
vyučování a výchovy připravovali učitelé se žáky různá samostatná
vystoupení na jevišti, na hřišti i v místním rozhlase a obstarávali
kulturní vložky a pořady při slavnostních příležitostech.
PO
Na škole dobře pracovala pionýrská organisace. Na počátku roku
působili i pionýrští vedoucí z řad mládeže, později však odpadli a tíže

PO spočinula jenom na učitelích. V pionýrské organisaci bylo celkem
žáků. Zájmové kroužky: pěvecký a mičurinský.
Spoření
Žáci ve škole pravidelně spořili a uložili přes 16 000Kčs. Na
veřejnosti působili učitelé téměř ve všech organisacích (JZD, VOKSČ,
NF, OB, ČSM, kulturní komise, ČsČK, Sokol, MLS)

Počasí
Zima – jaro
Zima byla celkem mírná a sněhu poměrně málo. Jarní počasí bylo
velmi příznivé, takže jarní práce na poli byly provedeny bez obtíží.
Zvláště příznivé podmínky byly pro odkvět ovocných stromů a pro
další vývin ovoce. Byla proto velmi dobrá úroda jablek, hrušek a
třešní.
Žně
Na počátku žní nastalo deštivé počasí, takže obilí částečně porostlo
a sláma byla poněkud znehodnocena. Žně však byly dokončeny za
pěkného počasí.
Povodeň
Dne 5.července se snesl nad obcí a okolím prudký liják. Voda
z okolních kopců se proudy valila do vesnice. Do mnoha domů byly
naneseny spousty nánosu nejen do sklepů, ale i do obytných místností.
Cesty byly místy vymlety, místy zaneseny náplavou. K vážnějším
škodám a nehodám nepřišlo. Ihned po povodni se sešli členi MNV a
na den 6.července byla vyhlášena pracovní povinnost pro všechny
muže od 17 do 55 let. Ihned ráno o 7 hodinách bylo započato
s úklidem obce a odstraňováním nánosu. Polních cest bylo poškozeno
asi 3500m2 a byly opraveny později. Náklad byl uhrazen
z doplňkového rozpočtu.
Podzim
Podzim byl neobyčejně deštivý. Tím byla velmi ztížena sklizeň
okopanin. V rozbředlé půdě nebylo možné použít strojů, a tak i členi
místního JZD museli sklízet okopaniny ručně. Cesty byly rozmoklé,
lidé, stroje i dobytek se brodili blátem a na silnicích v blízkosti

příjezdových cest z polí bylo naneseno tolik bláta, že je cestáři museli
odklízet.
Do konce roku byla zima velmi mírná.
Zapsal: Melichar Bábíček.

--------------------------tajemník MNV

----------------------------předseda MNV

--------------------------------------------------předseda kultur. a škol. komise.

Jméno

na straně

Jméno

na straně

Bábíček Melichar
Bahulík Stanislav
Bahulíková Marie
Černý Jar.
Daněk Jan
Dobřecká, dr.
Fukes M
Gál Martin
Grebeňová Anežka
Hajduchová Marie
Hejda Josef
Hybler Josef
Jakubíková Marie
Jančářová Marie
Ježek Josef
Ježek Štěpán st.
Ježek Štěpán ml.
Ježková Anna

100,116,117
102,107
101
100, 117
105
117
104
101, 104
101, 102
101
102,104,105,109,117
101,107
105
117
104
101,105,107
102
101

Kozelek Metoděj
Kozelková Filomena
Krejčíř
Lipák dr.
Malíková Cyrila
Martiš Ludvík
Matůš Jan
Matůš Štěpán
Mráček Jindřich
Ondra Karel
Pelíšek Josef
Roušarová Marie
Řehořek
Soukeník
Savara Frant.
Stojaspalová Frant.
Surá Marie
Světinská Anna

104
101
104,108,112
111
101
113
116
101
110
107
117
113
104
101
104
101
107
101

– –״Božena
– –״Marie
Jurigová Františka
Kadlček Jaroslav
– –״Josef
– –״Štěpán
Kadlčková Frant.
Kalabusová Marie
Kolísek Jan
Kopunec Štěpán
Kopuncová Marie
Kozelek Frant.

101
101
117
107
107
107
105
101
111
107
101
101,102

Šebestík Frant
Švendová Anežka
Talský Cyril
– –״Josef
Tinka Filip
– –״Jakub
Tinková Marie
Uhrová Anna
Valášek Frant
Zimčík Ant.
Zimčíková Marie

104,109,114
101
101,102,105
107
107
102,105
101
105
105
109
101

1959
Rok 1959 byl pro obec Dolní Němčí význačný tím, že se podstatně
změnila zemědělská výroba. V obci sice bylo Jednotné zemědělské
družstvo, bylo to však jenom družstvo menšinové. Místní zemědělci
stále ještě měli nedůvěru ke společnému hospodaření, ač v okolních
obcích měli dosti dobrých příkladů úspěšné činnosti JZD. Tak
například mohli vidět pěkné výsledky JZD ve Slavkově, kde bylo
jedno z nejlepších JZD na okrese uherskobrodském, i dobrý příklad
družstevníků nivnických. Přesto však zemědělci váhali. Bylo to snad
také proto, že se otázce získávání zemědělců do JZD nevěnovalo tolik
času a pozornosti, jak bylo třeba. Teprve v tomto roce byla provedena
rozsáhlá přesvědčovací kampaň, jejímž výsledkem bylo, že velká
většina zemědělců vstoupila do JZD. Je jisto, že v počátcích bude
mnoho obtíží a těžkostí, dá se však očekávat, že při pověstné

pracovitosti místních občanů všechny počáteční nedostatky budou
rychle odstraněny a dobré výsledky se brzy projeví.

1. Politické poměry
KSČ
Veškerou činnost v tomto směru řídí a usměrňuje KSČ. Výroční
zpráva přednesená na výroční členské schůzi dne 31.1. 1960 zní takto:
V letošním roce oslavíme 15. výročí osvobození naší obce
Sovětskou armádou. Budeme v něm nejen hodnotit dosavadní cestu,
kterou jsme prošli od osvobození, ale zakončíme také II. pětiletý plán
a budeme se připravovat na třetí pětiletku.
Můžeme být opravdu hrdi na to, co jsme v naší vlasti za tuto dobu
vykonali. Pod vedením KSČ, díky obětavému úsilí všech našich
pracujících se podstatně změnila tvář naší vlasti. Naše země je
hospodářsky silnější a bohatší, rok od rok se neustále zlepšuje život
lidu, o čemž se názorně sami přesvědčujeme. Upevňuje se
mezinárodní postavení naší republiky.
Uplynulé období, ve kterém jsme uskutečnili převratné politické,
sociální a ekonomické změny, je vskutku nejvýznamnější epochou
našich novodobých dějin. Do jubilejního 15. roku naší lidově –
demokratické republiky vstupujeme již s úplným vítězstvím
socialistických výrobních vztahů v celém národním hospodářství.
Stojíme bezprostředně před splněním našeho nejbližšího cíle – před
dovršením výstavby socialismu. Bohaté výsledky v rozvoji země a
vzestup celé naší společnosti jsou přesvědčivým důkazem správnosti
politiky KSČ.
V uplynulém roce jsme pokročili v rozvoji země. V průmyslu jsme
zvýšili produkci o 11%. Produktivita práce vzrostla víc než o 8% a ve
stavebnictví více než o 10%. I ve výstavbě bytů byl překročen plán.
Socialistické hospodářství v zemědělství zahrnuje 84% zemědělské
půdy. V r. 1959 vzrostla osobní spotřeba o více než 5%. Začala se
uskutečňovat významná opatření směřující k dalšímu širokému
vzdělání mládeže cestou těsnějšího spojení školy se životem a prací.
Tato opatření ve výchově a vzdělání jsou důležitá v přípravě

pracujících a zejména mládeže pro náročné úkoly v období rozvinuté
socialistické a komunistické společnosti.
Perspektivy dalšího rozkvětu jsou tím nadějnější, že byly
v minulém roce učiněny určité pokroky v otázce mezinárodního
dorozumění cestou jednání. Jsou známy cesty N.S. Chruščova do
USA, návrhy sovětské vlády na úplné a všeobecné odzbrojení, jím
přednesené na zasedání OSN i v jednání s pres. Eisenhowerem. Do
dějin se bude psát 16.květen 1960, kdy se ve Francii sejdou šéfové
vlád SSSR, USA, Anglie a Francie a budou jednat především o
odzbrojení, o německém problému a o úplném zničení nukleárních
zbraní.
Velkým úspěchem pro tábor socialismu je i to, že již 1 rok nejsou
konány zkoušky s nukleárními zbraněmi na celém světě. Na zasedání
Nejvyššího sovětu přednesl dne 14.ledna 1960 N.S. Chruščov návrh
ÚV KSSS, aby ozbrojené síly sovětské byly sníženy o 1,200.000
mužů.
Dovršení výstavby socialismu je nemyslitelné bez přechodu
malovýroby v zemědělství na její velkovýrobu. To byl prvořadý úkol
stranické organizace v r. 1959. K tomu úkolu byla zaměřena převážně
práce výboru organizace i členských schůzí.
JZD
V roce 1959 čekal organisaci nemalý úkol v socializaci, neboť ke
konci roku 1958 jsme měli v JZD 180ha, což je asi 23% půdy, a do
podzimu 1959 měla být socializace dokončena. Tento úkol byl
z podstatné části splněn za spolupráce pracovníků OV KSČ, ONV a
patronátního závodu, takže dnes socialistický sektor obhospodařuje
více než 85% veškeré půdy a zbývá ještě 15%, t.j. 140ha půdy získat,
aby byla celá vesnice družstevní. Získáním rolníků do JZD však
stranická práce nekončí, ale právě začíná a s tímto vědomím bylo
přistupováno k plnění dalších úkolů na úseku JZD. Problémů bylo
hodně, obzvláště u takových JZD jako je naše, které nemělo žádných
hospodářských budov a za takových podmínek přecházelo na
velkovýrobu. Dá se však říci, že úkoly, které byly před členy JZD
postaveny, byly v podstatě splněny až na hektarové výnosy, které však
nebyly ovlivněny organizací práce v družstvu, ale přírodními
podmínkami, což se pochopitelně odrazí na výši pracovní jednotky. I
přes tuto kladně hodnocenou práci byly a jsou v JZD nedostatky, které
se musí den ze dne řešit. Projevují se zejména ve slabém kádrovém

obsazení představenstva, což se pak projevovalo na převážné většině
členstva. Dnes jsou již větší možnosti výběru funkcionářů v řadách
družstevníků a to se jistě také odrazí v celkové práci JZD. Naším
prvořadým úkolem bude, abychom JZD a jeho funkcionáře vedli a
usměrňovali v duchu posledního usnesení ÚV KSČ o zemědělství.
V r. 1960 musí být zjednán naprostý pořádek v přínosech,
v odměňování za práci a všichni členi musí být vedeni k organizování
socialistické soutěže, která je a bude základem k dosažení lepších
hospodářských výsledků. K tomu musí přispět všichni komunisté, aby
JZD se v r. 1960 odsunulo od zaostávajících družstev. Podmínky
k tomu jsou. Při těchto úkolech má velmi významnou úlohu MNV.
MNV
V uplynulém roce MNV lze po této stránce lépe hodnotit než
v minulých letech, i když ještě řada členů MNV stála ještě stranou.
Rozhodování rady MNV po reorganizaci byla v linii stranické
organizace. Všichni členi MNV jsou již s otázkou JZD vypořádáni,
takže se dá očekávat, že se práce MNV zlepší. Bude nutno zlepšit
činnost stálých komisí při MNV, získávat do nich aktivisty a tak
připravovat komise na práci, která je čeká po volbách v r. 1960. MNV
se bude muset více zabývat zvyšováním zemědělské výroby v JZD.
Vcelku je plněno i usnesení, že důležité otázky, které projednává rada
nebo plénum MNV, jsou předem projednány ve stranickém orgánu
NF
Na úseku NF (národní fronty) bylo vykonáno málo. Byla provedena
pouze změna v osobě předsedy NF a tím práce zde skončila. Podle
usnesení ÚV KSČ a podzimu 1959 se provedla změna v úloze NF a to
tak, že společenské organizace NF řídí dnes KSČ prostřednictvím
svých členů v těchto organizacích a NF organizuje především
celostátní významné akce, jako je oslava 1.máje, oslavy VŘSR a jiné.
Masové organizace odpovídají se ze své činnosti KSČ. Aby mohl
být tento úkol plněn, je nutno mít ve všech společenských
organizacích komunisty, kteří by tam uplatňovali politiku strany.
Půjde především o to, aby byla zaktivizována organizace ČSM, která
v uplynulém období doslovně dřímala, a T.J. Sokol, kde by bylo třeba
získat mládež i pro jiná sportovní odvětví než pro kopanou a získat
stanovenou kvotu pro II. celostátní Spartakiadu.

Činnost KSČ
Vnitrostranická práce: Jednou ze základních povinností člena
strany je, aby se zúčastňoval členských schůzí KSČ a podílel se tak na
úkolech, jež si strana vytyčuje. Organizace má 28 členů a kandidátů
v základní organizaci a dalších 22 registrovaných členů. Průměrná
účast na členských schůzích v r. 1959 je pouze 19 členů. To znamená,
že členů ZO se zúčastňovalo schůzí průměrně 13, t.j. jenom 46% a
z registrovaných byla průměrná účast jen 6 členů. Tato čísla jistě nutí
k zamyšlení, že na úseku vnitrostranického života jsme hodně pozadu,
což se jistě projevuje i na další práci veřejného života v obci. Musíme
proto věnovat v příštím období těmto otázkám zvýšenou pozornost a
dosáhnout toho, abychom do stranické práce zapojili všechny členy.
To souvisí i s otázkou získávání nových kandidátů, kterým byla
v tomto roce rovněž věnována malá pozornost. S obtížemi byli získáni
2 noví kandidáti. Přitom však nelze říci, že by ve vesnici nebyli lidé, u
kterých jsou předpoklady stát se příslušníky KSČ. Proto musí být
vytvořeny takové podmínky, že alespoň na každých 20 obyvatel obce
bude 1 člen strany.
Znamená to, že by se mělo získat dalších 50 členů strany. Dnes
připadá na 1 člena strany v obci 45 obyvatel. Úkol získat 50 nových
členů je možno podle názoru výboru VO KSČ splnit do konce r. 1962.
Průměrný věk členů základní organizace je 50 let a mladých členů je
jen nepatrná část. Aby byl zajištěn růst členů strany po stránce
ideologické, probíhá ve všech organizacích rok stranického školení
(RSŠ). Zde čerpají posluchači argumenty pro svoji agitační práci,
školení jim pomáhá lépe se orientovat v hospodářské, kulturní i
ideologické situaci u nás i ve světě. Také v naší organizaci probíhá
RSŠ. Byl utvořen jeden studijní kroužek, a to pro studium otázek
marx - leninismu II.roč.
Do tohoto kroužku bylo získáno také 5 nestraníků. Přesto, že
schůzky jsou včas svolávány a také svojí náplní jsou přitažlivé, je
situace v návštěvnosti obdobná jako v návštěvě členských schůzí. Na
adresu propagandisty (Karel Ondra) je třeba říci, že se na přednášky
poctivě připravuje a v diskusích prokazuje dobrou znalost všech
problémů. Ke zlepšení této situace – pokud jde o účast na členských
schůzích i na RSŠ – bude nutné osobní zvaní všech členů.
Hospodaření organizace závisí jen na odběru příspěvkových
známek, ze kterých má org. výtěžek 10%. Přesto je třeba se zmínit o

příspěvkové morálce členů organizace. I zde je jednou ze základních
povinností člena strany platit řádně příspěvkové známky, a to podle
výše čisté mzdy, jak to žádají směrnice. Avšak 7 členů má za rok 1959
platit ještě 5 – 12 měsíčních známek. V r. 1958 průměrný měsíční
příspěvek 5,60Kčs na jednoho člena, pro rok 1959 byl stanoven
5,80Kčs, dosáhlo se 5,70Kčs na člena.
Hotovost v pokladně k 1.1.1960 je 95,50Kčs a 181Kčs je
v příspěvkových známkách. V budoucnu budou řádné placení
příspěvků zajišťovat vedoucí stranických skupin. V dalších části
výroční zprávy bylo vysloveno poděkování s. Švendovi, který 12 let
vykonával svědomitě funkci hospodáře v místní organizaci KSČ.
Schůze výboru byly dobře navštěvovány. Výbor se zabýval převážně
zemědělskými otázkami. I když byly určité nedostatky, je práce
výboru hodnocena kladně. Výbor zajišťoval většinu úkolů při
prováděné socializaci vesnice.
Dále se ve zprávě praví: Celá naše republika nastupuje do velmi
významného roku 15. výročí osvobození naší vlasti Sovětskou
armádou. Přistupujeme k novým územním změnám v naší republice,
stojíme před volbami do NS i do NV. V popředí našeho zájmu je i
nadále zemědělská otázka. Zde půjde o to, abychom do konce
poloviny r. 1960 měli celou vesnici družstevní. Do této akce se zapojí
především komunisti členi MNV. Další významnou otázkou na úseku
zemědělském je upevňování JZD. Zde musí být prvořadým úkolem
dostat JZD z pásma zaostávajících družstev a tím vytvořit lepší
podmínky samotným družstevníkům. Je pravda, že neovlivníme celé
hospodaření JZD, protože k tomu nejsou vytvořeny podmínky uvnitř
družstva. Naší snahou však bude, abychom správným opatřením a
návrhy pro JZD získali důvěru družstevníků. Z našich členů jsou členi
JZD:ss Grebeňová, Ježková, Matušová, Malíková, Švendová,
Kalabusová, Frant. Ježek - ve staveb. skupině, Fr. Kozelek – účetní. Ti
všichni mají v JZD prosazovat politickou linii strany. Při své práci
musíme myslet i na získávání členů JZD do KSČ. Plán na r. 1960:
získat 3 družstevníky za kandidáty strany a posíliti jimi stranickou
skupinu v JZD, která bude tam ustavena.“
Z výroční zprávy byly vypuštěny některé méně důležité údaje tak,
aby byl zachován přehled o celkové činnosti komunistické strany
v obci.

Správa obce
MNV
Správu obce vedl MNV, který byl v takovém složení jako v roce
minulém. Kromě všech obvyklých úkolů byla nejčastějším předmětem
jednání rady i plena MNV otázka socializace vesnice a upevňování
založeného JZD. O postupu socializace jsou zápisy na jiném místě.
Náměstkem předsedy byl František Ježek č. 316. Dne 1.2. byla mu
stanovena odměna 200Kčs měsíčně. Jako povinnost se mu ukládá:
všemožně vypomáhat při provádění socializace vesnice; usměrňovat
práci výboru žen a dohlížet na ni; mít na starosti brance; svědomitě
řešit otázky v zemědělství, což také vyplývá z jeho funkce předsedy
zemědělské komise.
Komise MNV
Aby na správě obce bylo zainteresováno co nejvíce občanů,
pracovaly při MNV různé komise. Byly doplněny novými členy.
Složení komisí bylo takové:
Zemědělská komise: Frant. Ježek 316, František Zimčík 153,
Leopold Zimčík 206, Jos. Pěrka 94, Frant. Talský 196, Josef Dufka
213.
Finanční komise: Karel Ondra 378, Josef Světinský 358, Jaroslav
Šohaj 406, Frant. Bršlica 40, Cyril Baroň 141.
Komise pro výstavbu: Filip Tinka 154, Jos. Daněk 193, Jos.
Kadlček 6, Frant. Uher 243, Ant. Kolísek 41, Cyril Válek 395, Frant.
Pěrka 94.
Školská a kulturní komise: Štěpán Kopunec 257, Jar. Kadlček 229,
Jos. Ježek 72, Jar. Juřenčák 455, Jos. Hejda 421, Frant. Šebestík 424,
M. Bábíček 423, Vojtěch Bída 130, Antonín Uher 187, Boh. Baroň
90.
Komise pro zvelebení obce: Frant Ježek 316, Jos Kopřiva 270,
Klement Kočí 149, Jan Bršlica 8, Cyril Ježek 433, Frant. Bršlica 40,
Jakub Zimčík 446, Martin Kadlček 76, Filomena Kozelková 342.
Komise plánovací: Karel Ondra 378, Frant. Bršlica 40, Štěpán
Daněk 436, Ant. Bobčík 380, Ant. Kolísek 41.
Komise bezpečnostní: Štěpán Ježek 108, Frant. Šohaj 399, Jan
Ježek 263, Štěpán Kadlček 35, Frant. Škubna 231, Karel Tinka 468.

Komise sociální: Ant. Zimčík 368, Frant. Kadlček 161, Frant.
Bršlica 50, Frant. Koníček 145, Jan Daněk 205, Karel Pavlacký 179.
Na prvním místě je uveden vždy předseda komise. V každé komisi
byli 2 – 4 členi MNV, ostatní členi komisí jsou aktivisté z ostatních
občanů. Některé komise pracovaly dobře, jiné méně dobře.
Pro přehled hospodaření MNV je uveden rozpočet na r. 1959 se
skutečnými příjmy a výdaji:
Hospodaření MNV
Výsledek hospodaření 1959.
Příjmy
Rozpočet Výsledek Nedoplatky
Daň domovní
44 000,- 42 429,30 308,40
– –״z představení
8 000,4 546,Poplatek ze psů
1 400
1 380,120
– –״z hospodář. zvířat
28 200,- 28 159,520,– –״z míst
2 000,– –״hřbitovní
3 400,4 940,Jiné poplatky
400,532
Zrušené dávky
500,Zemědělství a lesní hospodář.
20 000,- 19 788,60 246,Místní hospodářství
31 000,- 18 532,59 ––״
ostatní
14 789,40 899,40
Školství a kultura: kino
61 000,- 57 402,Vnitřní správa
3 900,33
Převod nevyužitých rozp.
48 467,10 prostředků na investice a GO
z min. roku
Vlastní příjmy celkem
199 900,- 244 866,32 2 093,80
Podíl na státních příjmech
44 600,- 34 634,24 Příděl z vyššího rozpočtu
22 900,- 79 800,Rozpvětové příjmy celkem
267 400,- 359 300,56 Cizí platby
558,75
Prostředky při přenesení úkolu
70 000,z jiného rozpočtu
Příjmy celkem
267 400,- 429 858,87
Přehled:

Příjmy
Výdaje
Rozdíl

429 858,87
332 063,08
97 795,79

Výdaje:
Rozpočten Vydáno:
o:
Zemědělství
Živočiš.výroba
Rostlinná ––״
Celkem
Místní hospodář.:
Komunikace:
Veř. osvětlení a
hodiny
Zdravot. tech. služby
Pohřebiště a památky
Svépomoc. akce na
zveleb. obce
Povodňové škody
Obytné domy
Celkem:
Školství a kultura:
Všeob. vzdělávací
školy
Osvětová činnost
Kino
Celkem:
Vnitřní věci:
Požární ochrana
Členi MNV
Správa MNV
Celkem:
Vodní zařízení:
Vodohosp. zařízení
Výdaje celkem:

Z toho
invest.

Generál.
opr.

5 600,8 000,13 600,-

6 429,50
11 810,48
18 059,98

11 000,4 600,-

41 149,76
2 887,95

22 500,900,-

18 683,25
19 099,50

19 099,50

3 500,42 800,-

19 757,50
1 825,04
103 402,56

19 099,50

92 600,-

90 333,76

75 533,94

800,32 000,125 600,-

7 554,20
28 276,15
125 164,11

75 533,94

300,36 500,43 900,80 700,-

209,08
36 891,15
43 182,98
80 283,93

5 000,267 400,-

4 182,50
332 063,08

19 099,50

75 533,94

Ve své schůzi dne 27.12. 1958 se zabývala rada MNV otázkou, jak
sestavit doplňkový rozpočet na rok 1959 (z přebytku hospodaření v r.
1958). Finanční komise podala tento návrh:
7 000Kčs na zlepšení jeviště a sálu, 5 000 na zbudování cesty u
domu č. 340 (v Boršické ulici), 12 000 na zbudování cesty u mlýna,
2 000 na cestu v Okluku u č. 412, 2 000 na kanalisaci u mostu
v Boršické ulici, 8 000 na úpravu cesty mezi domem č. 126 a č. 77.
Usnesení rady MNV:
25 000 na stavbu požární zbrojnice, 7 000 na jeviště a sál, 2 200 –
nový psací stroj pro MNV, zbytek na úpravu cest v obci.
Provozovny MNV
MNV měl zájem o to, aby obyvatelům obce byly řádně prováděny
různé řemeslnické práce, o které byl značný zájem. Zakládal proto
provozovny místního hospodářství. Nejlépe se osvědčilo stolářství a
malířství. Jde v podstatě o to, že místní řemeslníci, kteří provádějí
různé služby obyvatelstvu ať jako svoje hlavní zaměstnání, nebo po
zaměstnání, pracují pod MNV a čistý výtěžek odvádějí do pokladny
MNV.
Vedoucí jednotlivých provozoven dostávají kromě mzdy 3%
z hrubé tržby jako odměnu za vedení veškeré agendy. V r. 1958 činil
příjem těchto provozoven 42 495,05Kčs, vydání 37 215,02Kčs,
zůstatek 12 518,58Kčs.
Od 1.1. 1959 zřízena provozovna klempířská, vedoucí František
Umlauf č. 261. Pro místní zájemce bude pracovat po svém zaměstnání
za odměnu 6Kčs za hodinu.
V dubnu byla zřízena pro služby obyvatelstvu stavební skupina.
Byli v ní zedníci: Jos. Talský 275, Ant. Zimčík 368, Štěpán Cmol 14 –
všichni po zaměstnání, Frant. Němec 169 a Antonín Ježek 383 – oba
celodenně. K této skupině patřili také pokrývači Rudolf Báča 237 a
Jakub Daníček 123, kteří pro místní zájemce pracují po svém
zaměstnání.
Na schůzi rady MNV dne 20.11. byly schváleni zaměstnanci pro
nově zřizovanou provozovnu holičskou. Vedoucí František Matůš č.
46, kadeřnice p. Galdova z Hluku a úklizečka pí Mikošková č. 128
(odměna 100Kčs měsíčně, v jejíž budově je provozovna zřízena.

Hospodářské poměry
JZD
Až do r. 1959 bylo v obci jenom menšinové JZD a Dolní Němčí
byla jedna z mála obcí v okrese, kde se zemědělci zdráhali vstoupit do
družstva a dávali přednost soukromému hospodaření před
socialistickou zemědělskou výrobou. Bylo jim však jasno, že tento
stav nemůže trvat, protože socializace byla na nezadržitelném
postupu. Zájmem vedoucích činitelů v obci bylo získat převážnou
většinu zemědělců do JZD. Byl to zájem členů KSČ, členů rady
MNV, která po reorganizaci se k této otázce stavěla docela jinak, i
samotných pracovníků v JZD. Proto také veškeré úsilí bylo zaměřeno
na přesvědčování zemědělců o výhodách společného hospodaření.
Místním činitelům však bylo jasno, že sami na takový úkol nestačí a
že bude třeba pomoci zvenčí. Proto až do získání většiny zemědělců
do JZD působila v obci politická brigáda, jejímž vedoucím byl s.
Václav Dostál z Vlčnova (příslušník SUB).
Z ONV v politické brigádě nejvíce práce vykonali soudruzi Ad.
Krejčíř, náměstek předsedy ONV, Mil. Fukes a Fr. Savara
z plánovacího odboru ONV a Bedřich Chramosta. Z patronátního
závodu – „Komunální služby města Uh. Brodu „ – nejplatnější služby
při přesvědčování prokázal s. Řehořek. Je pochopitelné, že s nimi
pracovali místní agitátoři. Z MNV hlavně předseda Štěpán Ježek st. a
tajemník Jos. Hybler, z VO KSČ Ant. Zimčík, Štěpán Ježek ml.,
Ludvík Tinka, Jaroslav Matůš, František Ježek, Josef Hejda, František
Šebestík, někteří členi rady MNV a jiní občané.
Byla to práce úmorná. Denně byli zemědělci voláni k pohovorům
na MNV, denně chodily dvojice agitátorů po domech. Občas přišly do
obce větší skupiny pomocníků v agitaci a po večerech se rozcházely
po domech. Byly klidné pohovory, byly vzrušené debaty, byl i pláč,
bylo i vysmívání, byla všeobecná nervozita. Vždyť zemědělci stáli
před rozhodným krokem, který měl změnit v podstatě jejich dosavadní
způsob hospodaření!
V přesvědčování pomáhaly také závody, ve kterých byli drobní
zemědělci nebo jejich rodinní příslušníci zaměstnáni. Zaměstnanci
byli přesvědčováni o výhodách a nutnosti společného hospodaření,

byly jim dávány lhůty na ke vstupu do JZD. Stále však ještě hlavní
kádr zemědělců váhal se vstupem do JZD. Na výroční schůzi JZD dne
10.2. 1959 byli přijati 3 noví členi. Dne 17.2. převzalo JZD
nezajištěné hospodářství Marie Kadlčkové č. 81, a to půdu, 1 krávu, 3
jalovice, 2 prasnice, 1 koně, hospodář. stroje a nářadí, hospodářské
budovy se stodolou. V únoru a březnu bylo přijato za členky JZD 21
žen. V dubnu přistoupili 3 noví členi, z nich 1 muž – Jos. Horák č.
254. Od té doby nábor úplně ustal.
Je samozřejmé, že JZD se na jaře připravovalo na hospodaření na
scelených pozemcích.
Arondace
Rada MNV schválila arondaci v trati „Kráčiny“, „Noviny“ a
„Louky“. Samostatně hospodařící zemědělci dostávali půdu na jiných
místech a nad to byla některým přidělována t. zvaná disposiční půda.
Tak na př. rada MNV schvaluje příděly disposiční půdy:
26.2. po 3ha Jar. Šohajovi č. 406, Fr. Kadlčkovi č. 2, Fr. Šimčíkovi
č. 372;
12.6. po 3ha Fr. Bršlicovi č. 50, J. Neumannovi č. 103, Štěpánu
Kadlčkovi č. 35, Jos. Kadlčkovi č. 229, Janu Kadlčkovi č. 11,
Frant. Kadlčkovi č. 323, Leop. Zimčíkovi č. 206, Jos.
Škubnovi č. 174;
21.8. po 5ha Jos. Kadlčkovi č. 6, Ant. Juřenčákovi č. 194, Fr.
Cmolovi č. 302, Janu Bobčíkovi č. 59;
28.8. je přidělena půda dalším 7 zemědělcům.
V této době však již zemědělci vážně uvažují o vstupu do JZD.
Vesnice mluví jen o změnách, které nevyhnutelně mají nastat a
nervozita mezi občany se jenom stupňuje. Pracovníci ONV, MNV,
VO KSČ i JZD by rádi přesvědčování co nejdříve ukončili, aby
zemědělci, ač vědomi si toho, že jiného východiska není, nemohou se
ke vstupu do JZD rozhodnout.
Tuto kritickou dobu, plnou očekávání, jak se situace vyřeší
charakterizuje zápis ze schůze představenstva JZD v Dol. Němčí ze
dne 30.6. 1959, kde v bodě 2 je zapsáno: „Ve střediskové radě konané
dne 27.6. 1959 na STS v Uh. Brodě nás s. Krejčíř kritizoval, že máme
špatně uloženy stroje koupené od STS (státní traktorová stanice), prý
u kravína na volném prostranství, kde podléhají zkáze, a potom, jak
prý se Dol. Němčí vypořádá se socializací vesnice, která má letos
skončit, když ještě není hotova ani na 40%. Představenstvo zaujalo ke

kritice toto stanovisko. Stroje byly na volném prostranství v STS 10
roků a žádný jich neviděl, že je rez kazí a na ně prší a my už abychom
je měli pod střechou. Stroje potřebují všechny dobře prohlédnout a
opravit, poněvadž nejsou v 100% pořádku. Po opravě se uskladní
podle potřeby a důležitosti. Nábor do JZD nutno organizovat ve všech
složkách národní fronty a přesvědčit hlavně zemědělce v normálním
zaměstnání, aby vstoupili do družstva a pomohli je vybudovat. Jestliže
nebude pomoci ze strany podniků, tak se socializace v obci nepohne“.
Růst JZD
Ale výsledky neúnavného přesvědčování se dostavily a dne 18.9.
1959 bylo přijato 111 nových členů do JZD v Dolním Němčí. A
jestliže 1.10. 1958 mělo JZD 159 členů se 350ha půdy, bylo 1.10.
1959 již 302 členů asi se 750ha půdy včetně záhumenek. Tak byla
socializace vesnice provedena asi na 86%. Soukromě hospodařit
zůstalo ještě 54 zeměděl. závodů (asi 150ha půdy). Mnozí zemědělci
si při vstupu do družstva kladli podmínky, aby někdo z jejich
rodinných příslušníků mohl být zaměstnán v průmyslovém nebo jiném
podniku. Tak vstoupili do zaměstnání mnozí, kteří v žádném
zaměstnání nebyli. Je jen několik málo rodin, které jsou závislé na
práci v JZD a na odměně za tuto práci. V tomto roce tedy byly v Dol.
Němčí utvořeny předpoklady pro vybudování socialistické
zemědělské velkovýroby.
Vedení JZD
V r. 1959 byl předsedou JZD Antonín Bobčík č. 380, ved. rostlinné
výroby Josef Pěrka 94, ved. živočiš. výroby Frant. Kadlček 267, od
července Frant. Zimčík 153, účetní Frant. Kozelek, pokladník Frant.
Pavlacký 179, skladník Jan Pochylý 378. Hlídačem na stavbě kravína
byl Frant. Goreček 199 (1,25 PJ za noc); slepice ošetřovala Cecilie
Matušová 334, ošetřovatelka vepřů v novém vepříně A. Uhrová 361,
ve vepříně na MNV M. Kočí; ošetřovatelka telat M. Bobčíková ml.
380.
Přínosy
Dne 6.10. utvořena nová přínosová komise: V. Bršlica 52, Jan
Kadlček 11, Štěpán Kadlček 35, L. Zimčík 206, Fr. Trtek 93. Výše
přínosu: na 1ha půdy – 100kg obilí (300Kčs), 200kg brambor (100Kčs
za 1q), 25kg vepřového masa (13Kčs za 1kg); nad 2ha půdy ještě
plánovaný stav hovězího dobytka.

Dobytek
Kromě dobytka, který noví členi předali do družstva, byl zvýšen
stav koupí. Představenstvo schválilo koupi 14 krav, 3 jalovic, 5 telat a
15 prasnic.
Stroje
Rovněž stroje bylo nutno pořizovat. V únoru bylo přivezeno
nákladní auto V3S; 14.4. bylo odhlasováno koupit: soupravu válců
hladkých i rýhovaných, 2 secí stroje, koňský vůz na gumách vyklápěcí
vlečky 3,5t a 5t, vyorávač řepy, elektrickou pumpu na moč, traktor
„Super Zetor“. Z STS byly koupeny: Zetor Super pásový, kultivační
traktor, samovaz, závěsné nářadí k pásovému traktoru, vlečka a jiné
nářadí.
Výstavba
V tomto roce byl postaven kravín, do něhož byly na podzim
svedeny dojnice. Pro mladý hovězí dobytek byla pořízena ohrada se
šopou, kde byl na volném prostranství mladý dobytek na žír. Dále byl
zbudován dřevěný vepřín, který měl sloužit za letní výkrmnu prasat.
Ve „Vinohradech“ postavena drůbežárna. Vybudována studna a
vodovod ke kravínu; pro objekty JZD pořízen samostatný
transformátor.
Sklizeň
Sklizeň JZD
Druh obilí oseto ha sklizeň v q výnos v q na ha
Pšenice
82
1 145
14
Žito
16,50
182
11
Ječmen
21,473,5
22,50
Směsky
25,60
282,8
11
Nízké výnosy jsou zaviněny krupobitím.

Výstavba obce
Také v tomto roce nabývá obec úpravnějšího vzhledu. Mnohé
domky jsou opravovány, úzká starší okna jsou nahrazována širokými
3 – 4 dílnými. Občané dbají na úpravu okolí domů a vysazují
prostranství před domy záhony květin.
Zdravotnic. středisko
Z veřejných staveb nutno se zmínit o stavbě zdravotnického
střediska. Dne 5.února byla prováděna kolaudace budovy. Budova
však nebyla uznána k obývání a nemohla proto sloužit svému účelu.
Bylo nutno provést ještě různé opravy a zajistit dostatek vody, protože
studna nad budovou neměla dostatečný přítok vody. Byla proto
vykopána nová studna na opačné straně silnice u potoka. Tyto práce se
dosti protáhly, takže zdravotnické středisko bylo slavnostně otevřeno
teprve 30.května. Slavnosti se zúčastnilo v sobotním odpoledni dosti
místních občanů, mládeže i oficiálních hostů + ONV, OV KSČ i
OÚNZ. Všechny účastníky slavnosti přivítal předseda MNV s. Štěpán
Ježek st. Pionýři vítali hosty kytičkami květin. Slavnostní předání
zdravotnického střediska veřejnosti provedl ředitel OÚNZ MuDr.
Jančář. Po prohlídce budovy a jejího zařízení odešel průvod s hudbou
do sálu T.J. Sokola, kde byli hosté pohoštěni a při družné zábavě a
tanci strávili s občany příjemný večer.
Lékaři
Obvodní lékař MUDr. M. Lipák počal ordinovat v nové budově a
v zubní ordinaci 3 dny v týdnu pracuje dentista Frant. Fröhlich.
Na podzim přišel do obce dětský lékař MUDr. Miloslav Buchal,
který dosud působil na dětském oddělení v nemocnici v Uh. Hradišti.
Bydlí v uč. bytě po MUDr. Dobřecké, která se odstěhovala někam
k Hranicím. Dr. Buchal je rodák z Prahy. Jeho manželka, rovněž
rodem z Prahy, je učitelkou. V tomto roce nevyučuje.
Požární zbrojnice
V obci je opravdu velmi špatná požární zbrojnice. MNV měl snahu,
aby již v tomto roce se započalo se stavbou nové zbrojnice.
Z doplňkového rozpočtu bylo k tomuto účelu určeno 25 000Kčs. ONV
však stavbu do plánu nedal, protože by nebylo možno zajistit potřebný
materiál. Určený obnos byl proto přesunut na příští rok.

Obchodní dům
Na podzim se započalo se stavbou obchodního domu. Bagrem byla
provedena úprava terénu a odvodnění (kanalizace) pro odpadovou
vodu. Dále byly provedeny betonářské práce. Jakmile nastalo deštivé
počasí, počala se sesouvat hlína v břehu výkopu pod budovou Ant.
Martiše a zeď u jeho chlévu se bortila. Břeh musel být zajištěn, zeď
rozebrána a znovu postavena. Protože jedna prodejna s poživatinami
pro celou obec nestačila, byla od 1.1. 1959 zřízena prodejna v domě p.
Světinského č. 24 v místnostech, kde do té doby byla poradna pro
matky a kojence.

Kulturní poměry
Podle ročního výkazu a osvětě za rok 1959 bylo v obci celkem 82
kulturních akcí, na nichž mělo účast 12 015 návštěvníků. Z toho bylo
7 přednášek zemědělských (účast – 100), 6 zdravotnických (550
návštěvníků), 9 - společenské vědy (550 lidí) a 4 ostatní.
Divadlo
Místní ochotníci nehráli žádné divadlo. Divadelní kroužek T.J.
Sokol připravil silvestrovskou estrádu, kterou tradičně opakoval na
nový rok. Divadlo hrály pouze cizí soubory, a to: divadelní soubor
požárníků z Bystřice pod Lopeníkem hru „Nový život“, divadelní
soubor OB Rudice hru „Václav Hrobčický z Hrobčic“ a divadelní
kroužek ZK Bojkovice hru „Čtyři hrubiáni“.
Nevidomí a neslyšící z Gottwaldova uspořádali veselý estrádní
večer.
Pro žáky školy bylo 1 profesionální loutkové představení a činnost
zahájil také loutkářský kroužek na škole.
Plesy
Plesy byly pouze čtyři (T.J. Sokol, požárníci, SRPŠ, KSČ) a
tradiční šibřinky.
Na celkovém počtu kulturních akcí a značném počtu účastníků se
podílí škola 10 filmovými představeními krátkých filmů pro žáky

s průměrnou účastí 200 žáků. Pravidelná filmová představení nejsou
v úhrnném počtu kulturních akcí vykázána.
MDŽ
Dne 8.3. byla v sále Sokolovny oslava MDŽ.
Na oslavu 1.máje vypravilo JZD alegorický vůz.
Den vítězství byl oslaven 8.5. lampiónovým průvodem a krátkou
oslavou před budovou MNV.
MDD
Na Mezinárodní den dětí připravila škola pestrý program
tělovýchovných růzností na hřišti. Žáci IV.tříd předvedli část
spartakiádní skladby pro žactvo „Radostná jar“.
VŘSR
U příležitosti výročí VŘSR proběhla dne 6.11. obcí štafeta míru a
přátelství, dne 7.11. se konal lampionový průvod a po něm oslava.
OB
Hospodaření OB: Příjem 7 505,10Kčs, výdaje 504,50Kčs.
Z doplňkového rozpočtu MNV bylo OB přiděleno 7 000Kčs na
zavedení řádného elektrického osvětlení do sálu. Práce nebyly
provedeny a jsou plánovány na rok 1960.
Škola
Škola: Změny v učitelském sboru: na jaře odešla na mateřskou
dovolenou učitelka Marie Jančářová a na její místo nastoupila
Ludmila Vávrová, rodačka z Hluku, která dojížděla z Uh. Brodu. Učí
na škole do konce roku 1959/60. Od 1.září odešel učitel Josef Pelíšek
na školu v Hor. Němčí. Na jeho místo nastoupil Josef Pastrnek, mladý
učitel, který učí první rok.
Ve školní budově byla provedena generální oprava. Byla vyměněna
většina oken a podlahy v některých třídách. Nutná je úprava záchodů.
Kromě pěveckého a mičurinského kroužku počal pracovat na škole
kroužek loutkářský.
SRPŠ
Do konce šk. roku byla předsedkyní SRPŠ pí. Fr. Jančová č. 425,
v novém šk. roce zvolena Justina Krhovská 416, pokladnu vede A.
Baroňová 303, jednatelem zůstává M. Bábíček.
Tělesná vých.
Tělesná výchova v T.J. Sokol byla v tomto roce zaměřena hlavně
na nácvik povinných cvičení na II. celostátní spartakiádu. Družstvo
fotbalistů hrálo v I.A třídě. Úprava stadionu úspěšně pokračovala.

Knihovna
Místní lidová knihovna měla 1 405 svazků, 89 čtenářů, 2 124
výpůjček.
V obci bylo 414 rozhlasových přijímačů, 25 televizorů.
Odběr tisku: Rudé právo 55, Naše pravda 90, Jiskra 124, Mladá
fronta 11, Nová mysl 1, Život strany 7, Tvorba 6, Otázky míru 7.

Počasí
Zima byla celkem mírná a sněhu poměrně málo. Vývin polních
plodin byl dobrý a dala se očekávat dobrá úroda. Žně začaly za
deštivého počasí, protože v polovině července bylo dosti bouřek. Dne
21.7. byla zvlášť silná a prudká bouře se silným lijákem. Kanály
nestačily brát příval vody, voda se na některých místech vylila a
dostala se i do obytných místností. V neděli 26.7. byla žnová národní
směna za pěkného počasí.
Krupobití
Dne 27.7. po poledni se přihnaly od severu bouřkové mraky. Za
prudkého větru se snesl na vesnici a okolí příval krupobití. Kroupy
bubnovaly na střechy a na poli ničily úrodu. Když se bouře přehnala,
ležely u zdí na severní straně značné závěje ledových krup. Škoda na
úrodě byla značná a úhrada od pojišťovny jen částečná, protože škoda
byla zjišťována ihned po krupobití podle množství zrna na zemi. Při
sečení však z poškozených klasů padalo další zrno. Bouřky a
přeháňky trvaly ještě celý týden. Potom se vyčasilo a teplé a suché
počasí trvalo po celý podzim, takže vyprahlá země se těžko
zpracovávala.
První dešťová přeháňka byla teprve 5.listopadu. V listopadu byla
také ještě bouřka.
Prosinec byl deštivý.

Zapsal: M. Bábíček
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---------------------------------------------------předseda kultur. a škol. komise

1960
Rok 1960 byl význačný hlavně těmito událostmi:
1. Oslavy 15. výročí osvobození naší vlasti Rudou armádou.
2. Provedení celostátních voleb do MNV, ONV, KNV a NS.
3. Celostátní diskuse o nové socialistické ústavě a její vyhlášení.
4. Nová reorganizace okresů a krajů.
5. II. celostátní spartakiáda.
6. První rok hospodaření většinového JZD v Dolním Němčí, jeho
upevňování a budování a dokončení socializace v obci.
Je pochopitelné, že všechny tyto události měly vliv na život v naší
obci a do jejich přípravy průběhu byla zapojena značná část občanů.
Některé události se v životě vesnice odrážejí více, jiné méně. Největší
význam pro naše občany mělo provedení socializace na úseku

zemědělském. Společná socialistická velkovýroba má zemědělcům
usnadnit práci na poli i v chovu dobytka a po konsolidování družstva
připravit tak slušné příjmy zemědělcům a vyrovnat tak rozdíly mezi
městem a vesnicí.

Správa obce
Volby
V r. 1960 byly dne 12.června provedeny celostátní volby do MNV,
ONV, KNV i do Národního shromáždění. Volby byly delší dobu
připravovány, aby jejich průběh byl co nejlepší. Naše obec byla
rozdělena na 25 volebních obvodů.
Každý obvod si volil svého zástupce do MNV. V obvodech byly
utvořeny čtyřčlenné obvodní komise (předseda, náměstek, tajemník a
1 člen). Tyto komise zaregistrovaly ve svých obvodech kandidáty,
hovořily s občany a přesvědčovaly se, zda voliči v obvodu souhlasí
s navrženým kandidátem, či zda mají nějaké námitky, připomínky ke
kandidátům a k práci národního výboru. Členi této komise doručili
před volbami voličům svého obvodu legitimační lístky, které
opravňovaly k výkonu volby.
V předvolebním období byly prováděny různé agitační neděle, kdy
dvojice navštěvovaly občany a hovořily s nimi o různých úkolech
místního i širšího významu. Na veřejné schůzi byl přítomen také s.
František Vodsloň, předseda ÚV ČSTV v Praze, který za naše okolí
kandidoval do NS. Zde byli voliči také seznámeni s akčním
programem na příští volební období. V minulém volebním období
bylo v obci podle akčního programu provedeno dílo v hodnotě přes
2, 000 000Kčs:
Stavba mostu 200 000Kčs, zdravotnické středisko 240 000Kčs,
oprava školy 80 000Kčs, regulace potoka 996 688Kčs, kanalizace (u
Kunčíkového) 12 000Kčs, holičská provozovna 38 000Kčs, cesta ke
mlýnu 14 000Kčs, stavba obchodního domu aj.
Dne 1.4. 1960 byla ustavena místní volební komise, která řídila
volby v obci a provedla celkové sčítání hlasů na základě podkladů,
dodaných okrskovými volebními komisemi. Voliči všech obvodů byli
pro výkon volby rozděleni do 2 okrsků. Okrsek č. 1 pro obvody

1. - 12., okrsek č. 2 pro vol. obvody 13. - 25. Byly proto utvořeny 2
okrskové komise, které přímo prováděly volby.
Členi místní volební komise:
Josef Hejda č. 421, Jan Mikoška č. 91, Cyril Ježek č. 433, Bohumil
Pachola č. 45, Josef Talský č. 275, Josef Neumann 103, Antonín
Kopunec č. 354.
Členi okrskových voleních komisí:
Okrsek č. 1:
okrsek č 2:
Frant. Ježek č. 316,
Antonín Zimčík č. 368,
Frant. Němec č. 290,
František Šebestík č. 424,
Melichar Bábíček č. 423,
Martin Malík č. 309,
Rudolf Báča č. 237,
Stanislav Bahulík č. 175,
Jan Matůš č. 312,
Jaroslav Matůš č. 334,
Frant. Ježek č. 108,
Jaroslav Daněk č. 258,
Karel Tinka č. 468,
František Pěrka č. 94.
Přehled kandidátů:
Do Národního shromáždění: František Vodsloň, Praha.
Do krajského národního výboru:
Do okresního národního výboru: František Šohaj, D. Němčí 399.
Do MNV v Dol. Němčí:
Jméno:
Obvod: Jméno:
Obvod:
Bohumil Baroň 90
Jan Bršlica 8
Jaroslav Baroň 473
Bohuslav Čech 69
Jakub Daníček 123
Vojtěch Krhovský 56
Josef Daněk 193
Jan Matůš 488
Josef Hejda 421
Karel Ondra 378
Josef Hybler 61
František Pěrka 94
František Ježek 316
Josef Škubna 174
Josef Ježek 134
Ludvík Tinka 393
František Kadlček 2
Filip Tinka 154
Jaroslav Kadlček 229
Karel Tinka 468
Antonín Kočí 262
Antonín Zimčík 368
Štěpán Kopunec 257
František Zimčík 153
František Kozelek 342

Volby provedeny ve dvou třídách v přízemí v národní škole.
Místnosti byly patřičně vyzdobeny a k volbám připraveny. Hlavní
proud voličů přicházel před a po dopoledních obřadech v kostele,
takže velká většina voličů odvolila již během dopoledne. Sám volební
akt probíhal velmi rychle, protože málokdo šel za plentu. Volilo se
tak, že volič vhodil kandidátní listiny do zapečetěné urny.
Nesouhlasil-li s kandidátem, škrtl tužkou celé jeho jméno. Pro
přestárlé a nemocné voliče byla pořízena přenosná urna, se kterou šli
někteří členi komise za těmito voliči.
V 1. volební místnosti bylo 613 zapsaných voličů; k volbám přišlo
606, ostatní nebyli v obci přítomni. Pro kandidáta do NS hlasovalo
603, pro k. KNV – 600, ONV – 598. Stejná byla situace i ve druhé
volební místnosti a místní poslanci do MNV byli rovněž téměř 100%
platnými hlasy voličů zvoleni.
Po 9.hodině vyšel od budovy MNV průvod občanů, kteří za
doprovodu místní dechové hudby šli manifestačně volit. Dechová
hudba potom koncertovala před školou. Z Uh. Brodu přijel taneční
soubor „Olšava“. Na prostranství před školou předvedli pořad
slováckých písní a tanců. Jejich vystoupení sledoval velký zástup
diváků.
MNV
Ustavující schůze nově zvoleného národního výboru v Dol. Němčí
se konala dne 24.června ve škole. Kromě členů MNV bylo přítomno
30 hostů. Za OV KSČ v Uh. Hradišti přítomen s. Nuzík. Mandátová
komise provedla zhodnocení voleb a konstatovala, že všichni členi
MNV byli právoplatně zvoleni na volební období 1960 – 1964.
Všichni poslanci vykonali předepsaný slib. Volba funkcionářů –
předseda – Antonín Zimčík, náměstek – Karel Ondra, tajemník –
Ludvík Tinka, členi rady: Josef Hejda – předseda kulturní a školské
komise, František Ježek – předseda zdravotní komise, Filip Tinka –
předseda komise pro výstavbu, František Kadlček – předseda
zemědělské komise. Dále byli zvoleni členi jednotlivých komisí,
kromě uvedených členů rady MNV.
Komise plánovací a finanční: Karel Ondra, František Kozelek, Jan
Matůš, Josef Ježek, Frant. Bršlica 40, Jan Mikoška 91.
Komise MNV
Zemědělská komise: Jaroslav Kadlček, Josef Škubna 174, Vojtěch
Krhovský, Leopold Zimčík 206, M. Bábíček 423.

Komise pro školství a kulturu: Štěpán Kopunec, Frant. Zimčík 153,
Bohuslav Čech, Jaroslav Baroň, Františka Andrlová, Ludmila
Fröhlichová.
Sociální a zdravotnická komise: Bohumil Baroň, Antonín Kočí, Jan
Bršlica, Anna Juřenčáková 455, Jan Daněk 205, Marie Ježková 222.
Komise pro výstavbu: František Pěrka, Josef Daněk, Jakub
Daníček, Antonín Kolísek 41, Frant. Baroň 66.
Zaměstnanci MNV
Zaměstnanci MNV: Stanislav Bahulík podal žádost o rozvázání
pracovního poměru. Proto od 1.5. do 30.6. pracovala místo něho na
MNV brigádně Marie Surá za odměnu 1 100Kčs měsíčně. Tajemník
MNV Josef Hybler odešel od 1.7. do zaměstnání v Slováckých
strojírnách v Uh. Brodě.
Kromě předsedy a tajemníka zůstávají od 1.7. na MNV celodenně
zaměstnáni Josef Talský 275 a Štěpán Ježek st. 217 s platem po
1 180Kčs měsíčně. Uklizečkou je Anežka Hyblerová 61 s denním
pracovním úvazkem 0,5 a měsíční odměnou 325Kčs.
Hospodaření MNV
Výsledek hospodaření MNV. Příjmy
Rozpočet Výsledek
Daň domovní
42 400
45 823,80
Daň z představení
8 000
Poplatek ze psů
1 400
1 360,– –״z míst
2 000
97,60
– –״hřbitovní
800
1 320.Jiné poplatky
400
260
Zrušené dávky a popl.
400
596,50
Zeměděl. a lesní hospodaření
7 000
10 320,60
Příjmy z provozoven
63 000
79 049,61
Ostatní příjmy z míst. hospodář. 5 300
7 240,80
Kino
57 000
56 729
Vnitřní správa
1 000
915,16
Příjmy pro doplňkový rozpočet
22 000
Podíl na stát. příjmech
77 700
60 268,18
Příděl z vyš. rozpočtu
58 300,-

Z finanční rezervy pro účely doplňkového rozpočtu bylo převedeno
126 386,72, takže příjmy činily celkem 460 685,97Kčs.
Výdaje
Vodohospodář. zařízení
Rostlinná výroba
Živočišná výroba
Místní komunikace a přísluš.
Veřejné osvětlení
Zdravotně – technic. a jiné služby
(místo provozov.)
Obytné domy
Škola
Osvětová činnost
Kino
Požární ochrana
Členi MNV
Správa MNV
Doplňková péče
Ak Z (svépomoc. akce na zvelebení obce)
investice (šatny na stadioně)
Doplňkový rozpočet:
Cesty
Vodní hospodářství GO (ulička)
Zeměděl. hosp. (JZD)
Výstavba šaten (GO)

Rozpočteno:
6 500
8 200
5 000
11 000
4 600
60 000

Výsledek:
6 407,52
8 200
6 135,18
8 702,90
4 372,15
65 194,09

10 000
16 200
1 000
31 000
300
39 300
44 000
50 000

1 537,62
14 376,85
1 035,25 467,59
132,18
42 731,73
47 052,54
5 153,20
50 000

25 094,04
50 292,50
20 000,30 950,-

22 111,14
54 895,86
20 000,29 379,72

Podle jednotlivých druhů byly výdaje rozděleny takto:
Investice: 50 000, generální opravy: 84 275,58; mzdový fond:
69 431,81; neosobní fond: 9 595,72; výdaje mimo fondy: 40 492,3;
materiálové zásoby: 39 629,43; práce a služby: 86 360,06; cestovní
výd.: 2 390,90; finanční náklady: 30 719,47Kčs.
Činnost a práce MNV vycházela jednak z usnesení strany a vlády,
jednak z pokynů nadřízených NV a z vlastní problematiky obce. Byla
zaměřena na upevňování JZD, zajišťování polních prací a
přesvědčování soukromě hospodařících zemědělců ke vstupu do JZD.

Dalším důležitým úkolem bylo zajišťování (důležitých)
dodávkových úkolů. Jednotlivé úkoly byly přenášeny na komise.
Některé pracovaly dobře, jiné méně dobře.

Hospodářské poměry
JZD
Místní JZD hospodařilo na 610,44ha zemědělské půdy (orné
558,59ha) a 292 záhumenek mělo výměru 140,13ha (126,84ha orné).
Je v něm sdruženo 292 zemědělských závodů a má 308 členů. Přehled
sdružených závodů podle velikosti: do 0,50ha – 7 závodů, 0,51 – 2ha
– 169 záv., 2,01 – 5ha – 107 závodů, 5,01 – 10ha – 9 závodů.
Pracovní poměry:
Pracovníci JZD
Věk pracovníků
Členové a rod. přísl. trvale
činní v JZD
zaměstnanci
celkem
Občas pracují: a) mají jiné
zaměstnání
b) nemají jiné zaměstnání
Členové v JZD nepracující

14 - 25
4

26 - 45
92

46 - 60
64

nad 60
3

celkem
163

1
5
65

5
97
73

4
68
45

3
23

10
173
206

8

38

25
2

12
1

83
3

V družstvu chybí mužských pracovních sil. V letošním roce nebyli
soukromí zemědělci nijak intensivně přesvědčováni o nutnosti vstupu
do JZD, protože vedoucí pracovníci jak v JZD, tak i političtí měli
dosti starostí s tím, aby byly vytvořeny patřičné podmínky pro
hospodaření JZD. Těžkostí bylo mnoho. Dobytek byl ustájen zatímně
téměř na 20 místech a krmiva nebylo dostatečné množství. Družstvo
nebylo vybaveno dostatečně stroji. Nebylo dosti zkušeností. Členi
nenastupovali vždycky podle potřeby do práce, takže vedoucí
pracovníci museli různé práce vykonávat sami a na řízení práce jim
nezbylo času. Nedostatečná pracovní morálka byla příčinou toho, že
některé práce byly vykonány opožděně. Tím více je proto třeba
vyzvednout snahu vedoucích pracovníků, kteří všechno své osobní

volno obětovali, aby se družstvo co nejdříve dostalo z počátečních
obtíží. Nutno také ocenit poctivou snahu některých traktoristů (Ant.
Juřenčák 166, Frant. Kadlček 2, Ježek Stanislav, Frant. Šimčík),
kolektivu pracovnic v živočišné výrobě, pracovníků, kteří jezdili
s koňskými potahy (Josef Kadlček, Jan Kadlček) a jiných.
Vedoucí pracovníci JZD: předseda – Josef Škubna, účetní František
Kozelek, vedoucí rostlinné výroby – Jos. Pěrka, vedoucí živočišné
výroby
, Agronom – Jaroslav Kadlček. Dále 1
zootechnik (Luksová) a mechanizátor – Ant. Bobčík.
Družstvo mělo 6 učňů: 1 kovář, 3 zedníci, 2 tesaři.
PJ
Bylo odpracováno celkem 65 000 pracovních jednotek (PJ).
V rostlinné výrobě 28 673 PJ, v živočiš. výrobě 23 270 PJ, stavby
3 715 PJ, údržba strojů 2 121 PJ, administrativa 5 768 PJ, školení aj.
1 453 PJ. Plánovaná odměna za 1 PJ činila 16Kčs a naturálie
v hodnotě 2Kčs, vyplácelo se 10Kčs a obilí v hodnotě 1,27Kčs.
Rostlinná výroba
Rostlinná produkce:
Plánovaná Skuteč.
osev.plocha sklizňová
pl. na
na
Pšenice
Žito
Ječmen
Oves
Kukuřice
na zrno
Ostatní
obilniny
Luštěniny
jedlé
– –״krmné
Řepka
Mák
Cukrovka
Brambory
Krmné
okopaniny
Zelenina

Sklizeň Hektar. výnos
q

123,5
35
78
18,50
3

18
70
52
6

389
1 687
1 171
198

plán
28
28
29
28
28

64,70

205,85

4 364

28

21,2

1,70

1,50

18

15

12

6
6,50
5
73
43
20

5,65
6,50
3,50
73
35
15

89,30
72
13
19 663
3 522
5 333

16
17,5
5
350
175
370

14
11,1
3,70
270
100,6
355,5

4,40

4,40

Prodána
q

skutečnost
21,6
89
24,1
1 467
22,5
33
752

70
19 663
1 418

Pícniny na
orné půdě
Jar. směsky
na zeleno
Kukuřice
na sil.
Ostatní
pícniny
Osevná
plocha

37

8

360

25,50

25,50

37,50

34

40

14,29

13,99

588,59

588,59

45

45

3 537

Oziminy byly zasety téměř podle plánu. Na jaře byl však jejich stav
tak špatný, že musely být zaorány a místo nich byly nasety jařiny. Je
samozřejmé, že tím se zvětšily náklady na rostlinnou výrobu. Na
pracovní jednotky bylo rozděleno 975q obilí. Žně byly dosti deštivé a
práce se opozdily, protože bylo málo použito strojů.
Zvířectvo JZD
Hospodářské
zvířectvo:
Stav k 1.1.
1960
Přírůstek:
narozením
Nákupem
Převzetím
od členů
Převodem
do stavu
plem.
Jiný
přírůstek
Celkem
přírůstek
Úbytek: na
dodávku
Prodej
členům aj.
Členům na
PJ a prémie
Vráceno čl.,

Skot
krávy
142

kusy
ostatní
158

krávy
63 900

Prasata
v kg
ostatní
47 400

kusy
v kg
prasnice ostatní prasnice ostatní
55
95
8 250
352

-

119

-

-

-

482

-

-

29
2

28
11

13 050
900

12 600
3 300

4

117
9

480

2 340
720

18

-

8 100

-

12

-

1 440

-

3

1

1 350

350

-

-

-

-

52

159

23 400

16 250

16

608

1 920

3 060

35

70

15 750

9 285

7

175

1 050

12 064

-

-

-

-

-

22

-

330

-

-

-

-

-

9

-

130

1

-

450

-

-

-

-

-

kteří
vystoupili
Uhynutím a
konfiskáty
Jiný úbytek
Úbytek
celkem
Stav
k 31.12.
1960
Plánovaný
stav

2

16

-

-

-

80

-

-

38

1
87

16 200

250
9 535

7

286

1 050

12 524

156

230

70 200

54 115

64

405

9 600

15 203

190

204

86

608

Slepic bylo 1 385 proti 1 710 podle plánu, koní plán 15, skutečnost
13. Záhumenkových krav 76, prasat 224, drůbeže 1 939.
Živočišná produkce:
Plán:
Mléko l
289 860
Vejce ks
95 340
Skot v živé váze kg 49 500
Prasata ––״
kg 58 795
Drůbež
kg 4 855

Skutečnost:
207 995
57 888
49 360
24 390
2 804

Dodáno:
153 190
57 888
16 388
13 114
800

Finanční hospodaření
Náklady a rozdělení příjmů
Spotřeba nakoupených osiv a sadby

––״
– –״hnojiv
– –״ostat. nakoupeného materiálu
Odměny za práce STS
– –״dobrovol. brigádníkům
Ostatní přímé nákl. rostlin výroby

Přímé náklady na rostlin. výrobu
Spotřeba krmiv, steliv aj. nakoup. mater.
Nakoupená zvířata aj. náklady

Přímé náklady na živočiš. výrobu
Spotřeba drobných a krátkodobých před.
– –״energie, pohon. látek a mazadel
Běžné opravy

Plán:
298 280
97 000
15 000
116 254
2 000
10 000
539 194
135 000
120 000
256 000
20 000
80 000
20 000

Skutečnost:
138 795,06
88 598,79
7 293,100 628,97
1 193
24 048,14
360 556,96
125 254
33 938,26
159 192,26
29 196,29
103 049,92
99 247,03

Náklady na brigády
Odpisy základních prostředků
Ostatní všeobecné náklady

5 000
3 000
128 000
Všeobecné výrobní náklady
Správní náklady (mzdy, pojištění, kancelář aj.) 54 330
977 534
Náklady na výrobu celkem
293 518
Daně, pojistné, úroky, splátky
Příděl nedělitel. fondu
259 424
– –״provoz. zajišťovacímu fondu
77 826
– –״sociálnímu fondu
25 942
– –״kulturnímu fondu
Členům na prémie
960 000
– –״na pracovní jednotky
1 323 192
Rozdělení čistých peněž. příjmů
2 594 244
Úhrn

Příjmy JZD
Za výrobky z polí a luk – dodávky
Tržby za zvířata – dodávky
Za výrobky živočišné výroby
Tržby z realizace zboží a materiálu
– –״z realizace ostat. služeb a prací
Výrobky určené k prodeji v příštím roce
Přímá pomoc státu do provozu
Ostatní nerealizované příjmy
Celkové peněžní příjmy
Použití provozně zajišťovacího fondu
Úhrn

Plán:
995 965
970 375
497 904
100 000
70 000
2 594 244
2 594 244

Skutečnost:
860 874,77
305 015,19
321 647,04
12 803,70
167 157,73
14 868,163 000,98 026,79
1 943 393,22
130 000
2 073 393,22

Majetek JZD
Majetek JZD k 31.12. 1960 podle ročního výkazu činí
5 354 268,65Kčs.
Z toho základní prostředky:
Stavby
Energetické stroje a zařízení
Výrobní stroje a zařízení

1 121 631
186 336
306 081,35

3 249,55
135 082
31 601,26
401 416,05
72 958,69
994 133,96
239 643
74 116,26
50 000
60 400
20 100
10 000
625 000
839 616,26
2 073 393,22

Dopravní prostředky
Nářadí, inventář aj. zákl. prostředky
Základní stádo a tažná zvířata
Základní prostředky celkem

160 027
23 940
734 840,63
2 532 855,98Kčs.

Výstavba
Vedoucím pracovníkům JZD se jednalo hlavně o to, aby dobytek
byl ustájen společně. Byl proto postaven teletník s výběhem, jeden
další kravín a porodna pro prasnice.
V tomto roce družstevníci překonali mnoho těžkostí, dělali i chyby,
ale získali mnoho cenných zkušeností do budoucna. To se jistě projeví
již v příštím roce.
Dodávky
Plnění dodávek u soukromých zemědělců:
Produkt:
Plán: Plnění: Nesplněno:
Maso
kg 29 600 17 544 12 056
Mléko
l 73 350 82 060 předáno
Vejce
ks 66 600 62 963 3 637
Brambory
kg 31 100 18 120 12 980
Obilí chlebové kg 28 000 7 279 20 721
Ječmen
kg 26 100 24 722 1 378

Politické poměry

KSČ
Veškeré dění v obci řídila a usměrňovala vesnická organizace KSČ.
Jejím předsedou byl Štěpán Ježek ml., zapisovatelem Frant. Šebestík,
hospodářem Frant. Kozelek. Organizace měla k 31.12.1960 29 členů,
z toho 3 kandidáty. Dále je v obci 30 členů registrovaných, t.j. členů,
kteří jsou organizováni na svých pracovištích. Podle usnesení
z výroční členské schůze měli být v r. 1960 získáni noví kandidáti
strany v počtu 10, z toho 3 z řad družstevníků. Byl získán 1 kandidát.
Účast na členských schůzích se podstatně zlepšila proti minulému

roku. Příspěvky platí členi pravidelně. Jako obvykle probíhal RSŠ
(rok stranického školení). Propagandistou byl s. Karel Ondra. Probírán
byl na začátku roku marx – leninismus a na podzim mezinárodní
politika. Největším přínosem RSŠ je to, že jej navštěvovali také mnozí
občané, kteří nejsou členy strany.
Výbor organizace měl 9 členů. Sešel se celkem 40x, z čehož je
patrno, že jeho činnost byla pravidelná.
Účast na schůzích byla 90% a zbývajících 10% bylo ovlivněno
nemocí s Frant. Ježka. Výbor organizace pracoval podle čtvrtletního
časového plánu, v němž byly zahrnuty všechny úkoly, které se obce
týkaly, a všechny akce, které byly v obci prováděny. Zejména je nutno
vyzvednout dobrou přípravu voleb, která se projevila v tom, že
převážná většina občanů volila manifestačně. Dále se výbor
organizace zabýval dokončením socializace vesnice, pomocí JZD,
věnoval pozornost zlepšení agitační práce, osvětové práci, šíření tisku,
politické výchově občanů a jiným otázkám. Dá se říci, že převážná
část hospodářských i politických otázek místního rázu byla dána
k posouzení výboru organizace, který k nim zaujal své stanovisko. I
když některá doporučení nebo opatření u JZD nebyla realizována, je
vidět, že vliv strany se stále více uplatňuje ve veškerém životě v obci.
Územní reorganizace
V tomto roce by provedena územní reorganizace na území celého
státu. Byly zrušeny některé okresy a kraje, mezi nimi i okres
uherskobrodský a kraj Gottwaldovský. Obec Dolní Němčí patří nyní
k okresu Uherské Hradiště a ke kraji Jihomoravskému, jehož krajský
národní výbor má sídlo v Brně.
Ústava
Dále národní shromáždění odhlasovalo novou socialistickou ústavu
naší republiky. Byl pozměněn podle této ústavy název našeho státu na
„Československá socialistická republika“ a byly provedeny i některé
změny na státním znaku.

Výstavba obce
Také v tomto roce byly provedeny některé, které budou sloužit
všem občanům a přispěly k lepšímu vzhledu obce.
Šatny
Na sportovním stadionu pokračovala výstavba a úprava. Byla
v hrubém zdivu provedena stavba šaten. Z rozpočtu MNV bylo na
tento účel uvolněno přes 79 000Kčs. V příštím roce bude stavba šaten
a tribun dokončena.
Kanalizace
Další prospěšnou prací byla kanalizace v uličce (mezi p. Čejkou a
Matůšem) v délce asi 300m. Touto stavbou bylo jednak zabráněno
škodám při větších přívalech vody při prudkých lijácích, jednak byl
zlepšen vzhled této části obce.
Stavba požární zbrojnice se v tomto roce počala uskutečňovat. Byl
zajištěn materiál; na staveništi provedeny úprava terénu a podsklepení
budovy.
Hřbitovní zeď
Špatný svým vzhledem nepůsobila pěkně hřbitovní zeď, která
se místy již rozpadala. Byl proto utvořen výbor pro postavení nové zdi
kolem hřbitova. Sbírka konaná v obci mezi občany vynesla 8 230Kčs.
Přední část zdi byla postavena celá. Na ostatní části zdi byl připraven
materiál.
Dokladem stále se zvyšující životní úrovně občanů je i to, že
v tomto roce bylo postaveno 6 nových domků, které si postavili
vesměs mladí manželé. Kromě těchto novostaveb byla provedena celá
řada adaptací starších rodinných domků. Na MNV bylo podáno 62
žádostí o povolení adaptace. Domky dostávají jiný vzhled a mizí
jejich stará podoba zemědělských usedlostí.

Sociální poměry
Značná část obyvatel obce je zaměstnána v průmyslu, stavebnictví
a jiných oborech. Do zaměstnání dojíždějí do blízkého okolí nebo na
vzdálenější pracoviště. Výdělky jsou dobré. Také mládež si vydělá
poměrně dosti peněz. To se pak projevuje v životě občanů. Upravuje
se obydlí zevně i uvnitř. Kupuje se nový nábytek, přibývá ledniček,
televizorů, motorek a skůtrů.
Důchodci
Projevuje se zvýšená péče o přestárlé občany. Důchodcům, kterým
byly přiznány důchody před r. 1957, byly letos v 22 případech
zvýšeny celkem o 10 330Kčs. MNV se také postaral o to, aby přestárlí
důchodci si mohli odebírat hotové obědy. Jednota má zřízenu
vyvařovnu ve Slavkově, a odtud denně obědy rozváží. Důchodcům se
rozdělují v místním pohostinství (vedoucí s. Šmíd). Platí za ně velmi
málo, podle výše důchodu. Zbytek doplácí MNV. Obědy odebírá
denně 17 – 20 důchodců. MNV doplácí průměrně 1 350Kčs měsíčně.
Kromě toho byly poskytnuty 17 občanům s malými důchody
jednorázové výpomoci ve výši 200 – 400Kčs, celkem 4 100Kčs.

Kulturní poměry
Osvětová práce má být činností hluboce politickou, která musí
zásadně a otevřeně stát ve službách dělnické třídy pod vedením strany.
Proto nemůže být záležitostí jen úzkého okruhu místní inteligence,
nýbrž musí být do ní zapojeny všechny organizace NF a široké masy
pracujících. Kulturní a osvětovou činnost řídí kulturní a školská
komise MNV a jejím výkonným orgánem je osvětová beseda (OB).
OB
Osobní změny: dosavadní správce OB učitel František Šebestík byl
pověřen vedením „Národní fronty“. Správu OB převzal učitel
Melichar Bábíček, který předal knihovnu učiteli Vojtěchu Bídovi.
Divadlo
Divadelní činnost: Místní ochotníci nacvičili veselohru „Paní
hostinská“, kterou hráli jenom doma dvakrát. Tentokrát se ujal

iniciativy ČsČK a hru nacvičil zdejší dětský lékař MUDr. Buchal. Hra
měla dobrou úroveň. Za dobrý herecký výkon bylo okresním domem
osvěty v Uh. Brodě uděleno čestné uznání učitelce Haně Buchalové.
V lednu hrál divadelní soubor ČsČK z Nivnice hru L.
Stroupežnického „Naši furianti“ a koncem měsíce „autopal Hluk“
Gogolovu „Ženitbu“. V březnu vystoupil v obci divadelní kroužek
„Rudý koutek“ z Luhačovic s veselohrou jen na lékařský předpis.
Jarní divadelní sezonu Státní zájezdová scéna z Prahy, jejíž umělci
zahráli dne 1.5. pro mládež pohádkovou hru „O veselém hrobaři“ a
pro dospělé „Květy a kořeny“. Titéž umělci předvedli 6.5. v kině pro
školní mládež pásmo pod názvem „Básník a slovo“. Přednesli různé
dětské básně a pohádky a zahráli několik maňáskových scének.
V lednu uspořádala škola spolu se „Sdružením rodičů a přátel školy
zájezd všech žáků školy do Slováckého divadla v Uh. Hradišti na hru
„Princezna se zlatou hvězdou na čele“. Polovinu výloh (3Kčs na žáka)
věnovalo SRPŠ. V prosinci vystoupili nevidomí a neslyšící
z Gottwaldova s celovečerním pořadem.
Divadelní kroužek
V listopadu byl založen při OB divadelní kroužek. Vedoucím
kroužku byl zvolen Antonín Uher, režisérem MUDr Buchal,
hospodářem Vavřin Uher.
Jako první svůj úkol si stanovil nacvičit hodnotný program na
silvestrovský večer. Tento program byl opakován také 1.1. 1961.
Členy souboru se stali jak starší ochotníci, kteří již měli určité
zkušenosti na jevišti, tak také mladí chlapci a děvčata.
Loutkářský kroužek
Loutkářský kroužek ve škole za vedení M.Bábíčka pracoval
soustavně. Nacvičil několik lehčích her, které hrál pro žáky školy.
Protože ve třídě je málo místa pro všechny žáky, byla každá hra hrána
několikrát. Na soutěžní představení však nikdo z okresního poradního
sboru nepřišel. Vedoucí souboru i soubor jako celek dostali za práci
„Čestná uznání“.
Veselice
Plesy jako každoročně pořádali: ČsČK, T.J. Sokol, KSČ, Lidová
myslivecká společnost, Požárníci, SRPŠ, ČSM; podle výkazu o
činnosti OB by v obci 24 tanečních zábav kromě zábav tanečních
svadebních. ČSM počal v tomto roce pořádat taneční nedělní
odpoledne „Hrátky mládeže“. Kromě tance zařazoval do programu i

kulturní vložky. Letos se utvořil v obci nový hudební soubor, který si
dal název „Barret“. Vedoucí – Antonín Fibichr.

Veřejné oslavy
MDŽ
Dne 13.3. byla v sále uspořádána oslava MDŽ. V tomto jubilejním
roce měla slavnostnější ráz než v letech minulých. Byly vyznamenány
matky, které vychovaly větší počet dětí. Některé z nich byly pozvány
na krajskou slavnost do Gottwaldova. Vyznamenané matky obdržely
odznaky a kytice. Vyznamenání předal ženám předseda MNV Št.
Ježek st. Kulturní pořad slavnosti obstarali jako obvykle žáci školy a
vystoupilo i několik dospělých (zpěvy) a pěvecký kroužek ČSM.
15.výročí osvobození
V tomto roce bylo oslavováno 15.výročí osvobození naší vlasti
Sovětskou armádou. K tomuto výročí uzavírali občané různé závazky.
Na úpravě obce se zavázali odpracovat 7 351 brigádnických hodin, na
výstavbě JZD 1 293 hodin, na stavbě požární zbrojnice 2 097 hodin,
na stavbě šaten 1 787 hodin, na stavbě hřbitovní zdi 2 968 hodin,
celkem 15 516 hodin. Občané věnovali zvláštní pozornost květinové
úpravě obce. Tím vzhled jednotlivých ulic získal na svém vzhledu.
Dne 5.5. byla veřejná schůze, na které byla zhodnocena budovatelská
práce v obci za uplynulých 15 let. Vlastní oslava byla provedena dne
8.května. V kině na slavnostním veřejném zasedání byli odměněni
diplomy zasloužilí pracovníci. Jsou to: Filip Tinka 154, Frant. Šohaj
399, Štěpán Ježek 217, Štěpán Kopunec 257, Antonín Zimčík 368. Na
diplomu je panorama Uh. Brodu od Jar. Hrabce. Text diplomu: Rada
ONV v Uh. Brodě uděluje u příležitosti 15. výročí ČSR Čestné uznání
za úspěšnou práci v MNV. Květen 1960. Podepsáni: Nuzík, tajemník
ONV, Šůstek, předseda ONV. Večer prošel obcí lampionový průvod
za doprovodu místní dechové hudby. Před budovou MNV přednesli
žáci místní školy několik básní. Proslov měl ředitel školy Josef Hejda.

MDD
Mezinárodní den dětí byl v tomto roce organizován docela jinak
jako v minulých letech. Dne 1.6. byla krátká oslava pouze ve škole. Po
celý měsíc červen měly být pořádány různé dětské podniky. Byly
hlavně organizovány různé hry a závody na hřišti i v přírodě a konány
delší vycházky do přírody.
VŘSR
Oslava výročí VŘSR byla konána jako v minulých letech.
Dne 5.11. lampionový průvod obcí s oslavou před budovou MNV,
kde slavnostní projev pronesl Štěpán Ježek ml. Dne 6.11. proběhla
obcí štafeta a 7.11. uspořádána školní oslava.
Agitační práce rozhlasového kroužku a názorné agitace spočívala
většinou na učitelích. Kroužky vyvíjely činnost jen nárazově hlavně
před volbami a o žních.
Přehled o osvětové práci podle výkazu: přednášky – 11, vystoupení
divadelních souborů – 7, vystoupení ostatních souborů – 8, lidové
veselice – 24, ostatní kulturně – společenské akce – 28.
Knihovna
Místní lidová knihovna měla 1 513 svazků, 125 čtenářů, 3 049
výpůjček. Knihy se půjčují dvakrát týdně po dvou hodinách.
Knihovníkovi stále pomáhá při půjčování v hlavní sezoně Jan Matůš,
který je také vedoucím místního kina. Knihovník uspořádal dvě
výstavky knih.
OB
Hospodaření OB: Příjmy 8 755,53Kčs, vydání 8 485,47Kčs,
zůstatek 270,06Kčs. V příjmech činí hlavní položku zůstatek z r. 1959
ve výši 7 000Kčs. Je to obnos, který rada MNV převedla do pokladny
OB z doplňkového rozpočtu na provedení řádného osvětlení v sále,
který je pronajat T.J. Sokol. Instalace osvětlení byla provedena
v tomto roce za 4 143Kčs. Byla také pořízena nová opona na jeviště a
látka na horizont za 3 109Kčs.
V zimním období 1959/60 bylo prováděno školení CO (civilní
obrany). Povinně se ho museli zúčastňovat všichni občané kromě těch,
kteří školení prodělali na pracovištích.
Škola
Škola. Ve školním roku 1960/61 byly změny v učitelském sboru.
Učitelka Ludmila Vávrová odešla na osmiletou střední školu do Uh.
Brodu a učitel Josef Pastrnek nastoupil presenční vojenskou službu.

Na školu byly ustanoveny dvě nové učitelky: Hana Buchalová,
manželka dětského lékaře, rodačka z Prahy, a Marie Bachanová,
rozená Sošková z Hluku, která dosud učila v Tupesích. Tato denně
z Hluku dojíždí.
Škola měla
žáků rozdělených do 7 tříd. V pionýrské
organizaci bylo
žáků. Do nepovinného náboženství přihlásili
rodiče
žáků 2. – 5. tř.
Vyučování na škole bylo celkem pravidelné. Na škole pracoval
kroužek pěvecký, který veřejně vystupoval při různých příležitostech,
kroužek loutkářský, který nacvičil a pro žáky zahrál několik
loutkových her a kroužek mičurinský. Žáci se zúčastnili soutěže
tvořivosti mládeže hlavně v recitaci. V zimním období počali
nacvičovat divadlo. Sbírali odpadové hmoty, hlavně starý textil, papír
a železo. Sběr léčivých rostlin se neprováděl.
V místním JZD pomohla škola tím, že žáci sbírali kamení na poli,
pomáhali sbírat brambory a pálili nať. Činnost SRPŠ byla zaměřena
hlavně na pomoc škole při pořádání různých akcí. Předsedkyní SRPŠ
byla pí Ježková č.
Tělovýchova
Tělovýchova a sport.
Tělovýchova byla poněkud oživena, protože se připravovala druhá
celostátní spartakiáda. Kromě žactva, které cvičilo jenom do
okresního vystoupení v r. 1959, cvičily všechny složky. Nebyla to
malá starost získat určené kvoty cvičenců a nacvičit povinné skladby.
Těmito úkoly se zabývalo nejen vedení T.J. Sokol, ale i rada MNV a
výbor VO KSČ. Hodně starostí také dalo opatřit finanční úhradu na
cvičební úbory. Spartakiádních vystoupení v Praze se zúčastnilo i
dosti místních občanů, hlavě těch, kdo mají v Praze příbuzné a známé.
Jinak v T.J. Sokol je nejaktivnější oddíl kopané, který hrál v I.A třídě.
Dobře si počínali chlapci a děvčata v šermířském oddílu, který byl
organizován ve Svazarmu (Svaz pro spolupráci s armádou). Na
přeborech v Baňské Bystrici vybojovali třetí místo.
Závod míru
Velké oblibě sportovců – cyklistů celé Evropy se těší dnes již
tradiční cyklistický závod Varšava, Berlín, Praha. A neméně populární
je tento závod u obyvatel Polska, MDR a ČSR. Letos dne 3.5.
probíhala jedna z etap tohoto závodu také naším krajem. Vedla
z Bratislavy na Trenčín a přes Květnou, Strání, Slavkov, Nivnici, Uh.

Brod a Uh. Hradiště do Gottwaldova. Ve všech obcích, kudy cyklisté
projížděli, se dály rozsáhlé přípravy a obce se slavnostně vyzdobovali.
Naší obci připadl úkol připravit uvítání závodníků na rozcestí Dol.
Němčí – Slavkov.
Propagaci a hudbu obstarala OB. Výzdobu části trati provedla
škola. Žáci v ručních pracích připravili z barevných papírů mávátka,
nastříhali množství barevných papírových proužků a bílých holubiček,
které před závodem navěšeli na dráty napnuté kolem silnice na
třešních. V den závodu se shromáždily všechny školní děti pod
dozorem učitelů v oblouku silnice na rozcestí. V těchto místech
lemovaly silnici husté špalíry lidí.
Krojovaná dolněmčanská dechová hudba vesele vyhrávala na
traktorové vlečce. Sám závod proběhl dosti rychle. Nejdříve projeli
dorostenci ČSR a asi hodinu po nich závodníci téměř ze všech zemí
Evropy s doprovodem trenérů i ostatních činitelů, filmařů, montážních
vozů, televize atd. Tak měla mládež i dospělí příležitost vidět „Závod
míru“.
Zapsal: M. Bábíček

-------------------------tajemník MNV

---------------------------předseda MNV

---------------------------------------předseda kultur. a škol. komise

Jméno
Bábíček M
Báča Rudolf 237
Bahulík Stanislav 175
Bachanová Marie
Baroň Boh. 90
Baroň Jaroslav 473
Baroň Frant. 66
Bída Vojtěch 130
Bobčík Ant.
Bršlica Frant. 40
Bršlica Jan
Buchal MUDr.
Buchalová Hana
Andrlová Frant.
Čech Boh. 69
Daněk Jar. 258
Daněk Jan 205
Daněk Jos. 193
Daníček Jak. 123
Fröhlichová Lud.
Hejda Josef
Hybler Josef 61
Hyblerová Anežka 61
Ježek Cyril 433
Ježek Frant. 316
Ježek – –״108
Ježek Josef 134
Ježek Stanislav
Surá Marie
Šebestík František
Šohaj František 399
Škubna Josef 174
Šimčík Frant
Šůstek
Talský Josef 275
Tinka Filip 154
Tinka Karel 468
Tinka Ludvík 393

na straně
151,153,166,167
151
151, 154
170
151, 153
151, 153
154
166
157
153
151, 154
166
166, 170
153
151, 153
151
154
152, 154
152, 154
153
151, 152, 153, 168
152, 154
154
151
151, 152, 153
153
152, 153
157
154
151, 162, 166
151, 168
152, 153, 157
157
168
151, 154
152, 153, 168
151, 152
152, 153

Jméno
Ježek Štěpán st. 217
Ježek Štěpán ml. 217
Ježková Marie 222
Juřenčák Ant. 166
Juřenčáková Anna 455
Kadlček Frant. 2
Kadlček Jar. 229
Kadlček Jan
Kadlček Josef
Kočí Antonín 262
Kolísek Ant. 41
Kopunec Ant. 354
Kopunec Štěpán 257
Kozelek Frant. 342
Krhovský Vojtěch 56
Malík Martin 309
Matůš Jan 312
Matůš Jan 488
Matůš Jaroslav 334
Mikoška Jan 91
Neumann Jos. 103
Nemec Frant. 290
Nuzík
Ondra Karel 378
Pachola Boh. 45
Pěrka Frant 94
Pěrka Jos. 94
Pastrnek Jos
Uher Antonín 187
Uher Vavřin
Vávrová Ludmila
Vodsloň František
Zimčík Antonín 368
Zimčík František 153
Zimčík Leopold 206

na straně
154, 167, 168
162,169
154
157
154
152, 153, 157
152, 157
157
157
152, 154
154
151
152, 153, 168
152, 153, 157, 162
152, 153
151
151, 169
152, 153
151
151, 153
151
151
153, 168
152, 153, 162
151
151, 152, 154
157
170
166
166
170
150, 151
151, 152, 153, 168
152, 153
153

1961
Hospodářské poměry

JZD
Jednotné zemědělské družstvo v Dolním Němčí.
Výměra
V roce 1961 nebylo změn ve výměře půdy a členská základna byla
celkem jako v minulém roce. Družstvo obhospodařovalo celkem
663,32ha zemědělské půdy, z toho 643ha půdy orné. Výměra
záhumenků činila 143,69ha půdy zemědělské, z toho 130,40ha půdy
orné.
Členi
Členů bylo 315. Soukromí zemědělci dosud do družstva
nevstoupili. Ze závodů Říjnové revoluce (zbrojovka) v Uh. Brodě
přešel do družstva Antonín Losert, který dělá traktoristu.
Funkcionáři
Předsedou družstva byl Josef Škubna č. , účetním Frant. Kozelek
č. , pokladníkem Ant. Přikryl č. , organizační pracovník
(kádrová výpomoc ONV) Štěpán Ježek ml. č. 217, aronom Jar.
Kadlček, vedoucí živočišné výroby
vedoucí
rostlinné výroby Jos. Pěrka č. 94, skladník Leopold Zimčík č. 206.
Organizace práce
I když v tomto roce bylo mnoho potíží, hospodaření v JZD bylo
mnohem úspěšnější než v roce minulém. Byla lepší organizace práce a
také pracovní morálka se lepší. Vedoucí pracovníci i ostatní členové
nabývají zkušeností. To vše se projevilo v konečných výsledcích
hospodaření družstva. Finanční plán tržeb nebyl sice splněn, ale
odměna za 1PJ v částce 15Kčs a 1,5kg obilí, a to bez jakékoliv dotace
okresu a státu, je přece jenom značný pokrok proti minulému roku.
Jak vzrostla tržba z 1ha a snížily se náklady, ukazuje přehled:

Tržba na 1ha…… 1960 – 3 399Kčs, 1961 – 4 948,30Kčs.
Náklady na 1ha …1960 – 2 578Kčs, 1961 – 2 368Kčs.
Počet PJ na 1ha …1960 – 106,
1961 – 114.
Tržby
Plnění finančního plánu:

Tržby v Kčs
Plán
Splněno
Tržby ze živočišné výroby 2 470 178 1 407 975,88
– –״z rostlinné výroby 1 228 139 1 247 962,90
– –״z ostatní činnosti
100 000 624 799,83
Celkem
3 798 317 3 280 738,61
Rostlinná výroba
Plánované plochy v rostlinné výrobě byly celkem dodrženy.
Hektarové výnosy však byly u obilnin v průměru menší než v roce
1960, což bylo způsobeno tím, že na některých honech bylo pozdě
zaseto, jinde zase byla plodina po stejné předplodině. Uspokojivý byl
výnos u cukrovky.
Hektarové výnosy
Pšenice ozimá
Pšenice jarní
Žito
Ječmen jarní
Ječmen ozimý
Oves
Směsky
Řepka
Kukuřice
Mák
Bob
Brambory
Cukrovka
Pícniny na orné půdě

Oseto ha: Výnos 1960
92
5
40
70
5
36
53
7
2
6
5
33
77
169

21,60
24,10
22,50
11,10

100,60
270
45

Výnos 1961 q
plán skutečnost
29
24,60
29
30
29
18,60
29
24,70
29
31
28
18,35
28
15,35
17,50
17,25
30
20
5
5
18
18
150
77,60
370
312
60
49

Jarní práce proběhly celkem dobře. Byla však pozdě provedena
orba pod řepu a potíže byly při rozdělování řepy jednotlivým členům
družstva k obdělávání.
Píce byla sklizena celkem dobře, avšak na počátku sklizně utrpěla
jakost poněkud deštivým počasím. Pro suchou píci se nedostává
skladovacích prostorů.
Žně
Žňové práce v tomto roce proběhly mnohem lépe než v roce
minulém. Pomohlo k tomu celkem příznivé počasí a v nemalé míře i
zkušenosti z minulého roku. Zatímco v minulém roce nebylo vůbec
použito kombajnu a více se spoléhalo na ruční práce, v těchto žních
převážná většina práce byla provedena stroji. JZD sklízelo obilí asi na
320ha půdy. Z toho asi 90ha bylo sklizeno dvoufázově. Řádkovači
bylo obilí posečeno na řádky a po proschnutí vymláceno kombajnem.
Samovazy bylo posečeno 197ha obilí a jenom zbytek byl kosen ručně.
Bylo to obilí většinou polehlé, kde práce stroji byla ztížena. A tak žně
skončily o 14 dní dříve než v minulém roce, i když poruchovost
kombajnu byla dosti velká. Svoz i výmlat pokračoval celkem plynule
a nebylo již potřebí tak velké brigádnické pomoci jako dříve. Nízké
výnosy u jařin nepříznivě ovlivní zajišťování krmivové základny, jejíž
potřeba na rok 1962 je plánována na 5 300q.
Podzimní práce
Při sklizni okopanin, hlavně pokud jde o sklizeň zemáků, chodilo
málo družstevnic sbírat zemáky. Věnovaly se práci na vlastních
záhumenkách, které byly z části ještě obdělávány individuálně. Část
záhumenek bylo v tomto roce již pojato do společného obdělávání a
obilí bylo rozdělováno podle výměry a průměrného hektarového
výnosu družstva. Při podzimních pracích velmi vadilo i to, že byla
nadprůměrná úroda peckovitého ovoce a jeho sklizeň a zpracování
(hlavně vaření povidel) zabralo dosti času družstevnic. V důsledku
velké úrody ovoce bylo v obci velmi mnoho kvasu a vypálilo se
značné množství slivovice. Pálilo se hlavně v Boršicích a Hluku, méně
v Horním Němčí a Vlčnově. Poplatek za pálení činil asi 60Kčs za 1 l
slivovice, členi JZD platili asi o 5Kčs méně.
Sklizeň cukrovky proběhla celkem dobře. Vypomohli při ní někteří
manželé členek JZD, kteří k tomu účelu již počítali z dovolenou ve
svém podniku.

Živočišná výroba
V živočišné výrobě, i když plán nebyl splněn, bylo dosaženo
určitých dobrých výsledků. Vedení družstva se snažilo přiblížit se
plánovanému stavu dobytka. Tato snaha byla však nejvíce brzděna
prostorami pro ustájení. Stav hospodářského zvířectva byl takový:
Stav k 1.1. 1961
31.12. 1961
plán skutečnost
Skot celkem …..
kusů
386
589
441
z toho krav
––״
156
290
198
Prasata celkem
––״
469
533
507
z toho prasnic
––״
64
110
80
Slepice
––״
1 377
3 200
1 750
Koně
––״
13
18
Chybí hlavně další kravín a důkladná drůbežárna. Nebyl-li
plánovaný zástav dobytka, nemohly být ani podle plánu plněny
smluvní dodávky, a tím ani plánované příjmy z živočišné výroby.
Přehled smluvních dodávkových úkolů:

Maso vepřové
Maso hovězí
Mléko
Vejce

Předpis: Dodáno: Dluh:
q
500
364,99 135,01
q
772
478,20 293,80
l 433 000 299 194 133 806
kusů 374 000 179 721 194 279

Soukromí zeměděl.
Soukromý sektor však neplnil dodávky lépe.

Vepřové maso
Hovězí maso
Mléko
Vejce

Předpis: Dodáno: Dluh:
q
82
38,56 43,44
q
101
98,39
2,61
l
65 073
61 623 3 450
kusů 47 073
38 158 8 915

Ostatní dodávky plnili soukromí zemědělci takto:

obilí – předpis 203q, dodáno 109,53q; na předpis 233q brambor
dodali pouze 24q.
Přírůstky u mladých býčků v JZD činily v průměru 0,90kg denně.
Na tom měly zásluhu ošetřovatelky A. Baroňová 330, A. Uhrová 361,
K. Kadlčková 161. Nevyhovující porodna pro prasnice byla příčinou
toho, že od 1 prasnici bylo vychováno v průměru pouze 7,9 selat.
Průměrný přírůstek u výkrmu prasat vykazoval jen 0,30kg denně.
Pouze ošetřovatelky Kočí 418, Cmolová 116, Kadlčková 57
dosahovaly větších přírůstků. Dojivost se zvýšila z 3,9l na 5,5l na 1
ustájenou dojnici denně. Bližší údaje a porovnání možno vidět
z přehledu.
Živočišná výroba:
Roční užitkovost:
Dojivost na 1 krávu
l
Nosnost na 1 slepici
kusů
Hynutí telat v %
Počet odchovaných telat na 100 krav
Hynutí selat v %
Počet odchovaných selat na 1 prasnici

Živočišná výroba na 1ha
Mléko
litrů
Hovězí maso
kg
Vepřové maso
kg
Vejce
kusů

1960
340,72
26,85
22,28
98,35

1960
1 444
86,27
0,84
75,70
15,30
7,07

1961
2 017
77,06
0,33
83,90
6,92
7,95

1961
529,44
58,14
57,41
159,60

Ostatní údaje podle ročního výkazu JZD na konci roku 1961:
Majetek JZD
Majetek JZD
1.1. 1961
Celkový majetek
5 354 268,65
Z toho úvěry a dluhy 2 310 664,75
Vlastní majetek
3 043 603,90

31.12. 1961
6 846 935,35
2 186 593,91
4 660 341,44

Některé druhy majetku
Hodnota staveb
Hodnota strojů a nářadí
Hodnota zákl. stáda a ostatního dobyt.
Hodnota rozestavěných staveb
Běžný účet u Státní banky
Investiční vklad u Státní banky
Pohledávky za členy – běžný účet
Pohledávky za přínosy
Krmiva a steliva vlastní výroby
Vlastní osivo a sadba

1.1. 1961
1 121 631
676 384,35
1 433 712,57
756 852,16
188 402,49
1 280,40
500,9 186,74
557 422,60
93 671,-

31.12. 1961
2 467 052,82
881 383
1 621 013,63
223 189,46
277 395,74
9 652,22
4 488,20
532 650,47
182 642,60

PJ
Na rok 1961 bylo naplánováno 80 000PJ (pracovních jednotek),
vyčerpáno bylo 76 000PJ. Hodnota 1PJ podle plánu činila 20Kčs
(18Kčs v penězích a 2Kčs v naturáliích), skutečná hodnota činila
16,80Kčs (15Kčs v penězích a 1,80Kčs v naturálním plnění. Při
doplatcí byla vyplaceno členům 438 899,37Kčs. Ze sociálního fondu
vyplaceno členům během roku 73 715,16Kčs, z kulturního fondu bylo
vyčerpáno 30 748,03Kčs.
Přehled o odpracovaných jednotkách:
Do 50 PJ
51 – 100 PJ
101 – 150 PJ
151 – 200 PJ

25 členů
52 ––״
62 ––״
51 ––״

201 – 300 PJ
301 – 400 PJ
401 – 500 PJ
nad 500 PJ

Rozdělení tržeb JZD
Náklady 45,05%
Příděl nedělitelnému fondu 14%
Příděl na investič. splátky členům 0,75%
Příděl provozně zajišťovacímu f. 3,30%
– –״sociálnímu fondu 4%
– –״kulturnímu fondu 1%
Členům na premie 0,65%
Členům na PJ 32%

36 členů
32 ––״
17 ––״
40 ––״

Plán Kčs
1 572 946
493 781
30 000
171 657
151 950
37 983
50 000
1 440 000

Skutečnost Kčs
1 570 002,74
459 279,122 190,17
131 200,32 800,21 145,70
1 140 000

Kulturní činnost
Řízení
Kulturní činnost v obci byla řízena kulturní a školskou komisí při
MNV, která byla usměrňována výborem VO KSČ. Přímé provádění a
řízení kulturní činnosti bylo záležitostí rady osvětové besedy, která
byla ustavena v listopadu 1960. Rada OB se však nescházela a OB
vyvíjela prakticky činnost jako v minulých letech, kdy byl činný
pouze správce osvětové besedy.
Přednášky
Přednášek bylo za celý rok pouze 8: 2 o vnitřní a zahraniční politice
(otázka mírové smlouvy s Německem a Západního Berlína; volby
soudců), 1 zemědělská, 1 zdravotnická, 3 – společenské vědy, 1 –
ostatní. Účast na přednáškách je stále menší a zájem občanů upadá.
Lidé raději sedí doma u televizorů, kterých v obci stále přibývá.
Divadla
Divadelní kroužek ustavený na podzim 1960 při OB, vedený
dětským lékařem Dr. Buchalem, nacvičil hodnotné estrádní
vystoupení k silvestrovské zábavě, které opakoval 1.ledna 1961.
V únoru sehrál divadelní kroužek OB z Míkovic Jiráskovu hru
„Lucerna“. Provedení bylo dobré a hojní návštěvníci byli spokojeni.
Divadelní kroužek OB Dolní Němčí nacvičil hru „Mordová rokle“,
kterou hrál pro děti a 2x pro dospělé. Při nácviku byl pozván do jedné
zkoušky režisér Slováckého divadla z Uh. Hradiště, který ochotně
přijel a s herci celou hru probral. Rovněž při výpravě poradil
výtvarník Slováckého divadla a v jejich dílnách byly zhotoveny
kulisy. V okresní soutěži v kategorii středně velkých obcí se hra
umístila na třetím místě.
Divadelní kroužek obdržel čestné uznání a reostat, za dobrý
herecký výkon dostal čestné uznání a knihu Jakub Tinka.
Plánovaný zájezd do Míkovic se neuskutečnil.
Dětský divadelní soubor PO při národní škole nacvičil dětskou
divadelní hru „Drevěný zámeček“. S žáky školy na hře pracovali
učitelé: Buchalová, Bábíček a Šebestík. O odbornou radu pro
sestavení hudebního doprovodu byl požádán ředitel hudební školy
Frant. Veselka, který ochotně půjčil gramofonové desky ze školní

diskotéky. Výpravu provedli výtvarníci „Slováckého divadla“ v Uh.
Hradišti. V březnu byla hra provedena jednou pro mládež a dvakrát
pro dospělé. Účast dospělých však byla překvapivě malá. Mladí herci
se na jevišti uvedli velmi dobře. S. Jiříček, učitel z Květné, člen
poradního sboru, který hru sledoval a hodnotil, vyjádřil se velmi
pochvalně o celkovém provedení a zvláště vyzvedl krásnou mluvu
herců. Ve své kategorii se hra umístila na 1.místě v okresní soutěži.
Byla také předvedena na okresní (soutěži) přehlídce v Květné. Tam
dostali všichni účastníci sklenice se zlatou ořízkou a zlatými
vzpínajícími se koňmi, jak jsou na vestibulem Národního divadla
v Praze. Na okresní divadelní konferenci v Polešovicích kroužek
obdržel diplom a soupravu líčidel a čtyři herci (L. Bábíčková, M.
Kozelková, P. Janča a L. Ježek) dostali diplomy a vázičky tupeské
keramiky.
V listopadu zahráli členi divadelního kroužku z Korytné hru J.K.
Tyla „Zlý jelen“. I když divadlo bylo dobře nacvičeno a hráno
několikrát v okolních obcích, byla účast slabá a bylo to první divadlo
v Dol. Němčí, které bylo pasivní (800Kčs souboru, 200Kčs T.J. Sokol
ze sálu a ostatní výlohy).
V podzimní sezoně činnost divadelního kroužku při OB v Dol.
Němčí ochabla. Několikrát byla svolána schůze, účast však byla vždy
malá. Nepřišli hlavně starší herci. Nebyla proto v zimním období
nacvičena žádná hra. Bude nutno v divadelním kroužku věnovat se
práci s mládeží, která jeví větší zájem.
V červnu byl uspořádán zájezd všech žáků ZDŠ do Slováckého
divadla v Uh. Hradišti na hru „Pasáček vepřů“. Zájezd finančně
zajistilo ze svých prostředků „Sdružení rodičů a přátel školy“.
Veselice
Lidových veselic (kromě svadebních) bylo celkem 26, z toho 5
plesů (Požárníci, KSČ, ČSM, SRPŠ a „Šibřinky“). Místní organizace
ČSM pořádala občas taneční odpoledne „Hrátky mládeže“. Mezi tanec
byly zařazovány kulturní vložky.
Oslavy
MDŽ byl oslaven dne 12.března v sále T.J. Sokol. Byla připravena
besídka s pestrým programem. Žáci všech tříd místní školy na jevišti
přáli svým maminkám a všem ženám. Pořadatel oslavy – VŽ – je
odměnil cukrovím. Účast občanů byla značná.

Oslava 40. výročí založení KSČ. V tomto roce oslavila veřejnost
40. výročí založení KSČ. Dne 13.května 1961 byla školní oslava. Na
společném shromáždění žáků promluvil o bojích KSČ a o významu a
vedoucím postavení strany učitel s. Frant. Šebestík. Žáci předvedli
přiléhavé pásmo písní, básní a kratších úryvků z literatury. Dne
21.května byla veřejná schůze a oslava v sále. Byli pozváni nejen
členi místní organizace KSČ, ale také zástupci všech složek NF.
Slavnostní projev měl s. Štěpán Ježek ml. Na 60 účastníků pozorně
sledovalo vystoupení pionýrů, kteří obstarali kulturní pořad oslavy.
Na počest 40. výročí založení KSČ daly si složky NF tyto závazky:
Organizace:
Na pomoc JZD: Úprava obce a výstavba:
VO ČSM
1 000 hod
500 hod
SČSP
200 ––״
200 ––״
T.J.Sokol
800 ––״
1 000 ––״
ČSČK
500 ––״
1 000 ––״
Svozarm
500 ––״
200 ––״
Lidová mysliv. společ. 200 ––״
200 ––״
ČSPO
150 ––״
500 ––״
Výbor žen
150 ––״
250 ––״
Celkem závazky NF
3 500 hodin
3 850 hodin
Dne 17. června byl oslaven „Mezinárodní den dětí“. Odpoledne o 2
hodinách prošel vesnicí průvod dětí, a to jak školní mládeže 1. – 5.
postup. ročníku, tak i menších dětí, které jely na koloběžkách a
tříkolkách, na nichž také na hřišti závodily. Na stadioně předvedli žáci
školy pestré pásmo tělovýchovných růzností a tanečků a byli
odměněni potleskem hojných návštěvníků. Po provedeném vystoupení
dostali od SRPŠ párky a sodovky. Čistý výnos podniku věnuje SRPŠ
dětem.
Zájezd
V srpnu uspořádal divadelní kroužek zájezd na kopaničářské
slavnosti do St. Hrozenkova, a to na sobotní představení „Prodané
nevěsty“. Zájezdu se kromě členů divadelního kroužku zúčastnilo i
dosti ostatních občanů. Návštěva v přírodním hledišti byla veliká. Po
prvním jednání se však přihnala bouřka a všechny účastníky
rozehnala. Silný déšť nepřestával, takže účastníci zájezdu se vrátili

domů, aniž by měli požitek z opery, kterou předváděli členi státní
opery z Brna.
Oslavy
Oslavy VŘSR. Zahájení oslav VŘSR bylo v neděli dne 5.11., kdy
obcí proběhla štafeta „Míru a přátelství“. Před budovou MNV byla
připojena také stužka z Dol. Němčí, kterou ozdobila nápisem a
ornamentem p. M. Ježková (školnice). Účast žáků na štafetě byla
malá, protože se značně ochladilo a napadal sníh. Také osobní auto,
které vezlo štafetu, si těžko razilo cestu zavátou silnicí do Uh.
Hradiště.
Dne 6.11. byl uspořádán lampionový průvod vesnicí, při němž
hrála dechová hudba. Před budovou MNV byla pak veřejná oslava.
Slavnostní projev měl uč. s. Frant. Šebestík, jako předseda Národní
fronty. Žáci místní školy přednesli básně.
Účast občanů byla veliká jako obvykle, protože přichází hodně
rodičů, jejichž děti jdou s lampiony v průvodě.
Dne 7.11. byla školní oslava, na níž k žákům ve školním rozhlase
promluvil učitel Vojtěch Bída.
V tomto roce poprvé byl pro žáky školy uspořádán výchovný
koncert. Účinkovali na něm umělci z „Divadla pracujících“
z Gottwaldova. Protože v místě není klavír, bylo jako doprovodu
použito harfy. Koncert měl dobrý ohlas u mladých posluchačů. S
politováním zjistili učitelé, že se najdou ještě rodiče, kteří takovéto
akce pokládají za zbytečné a dětem znemožňují účast na nich.
Knihovna
Knihovník místní lidové knihovny učitel Vojtěch Bída uspořádal
koncem listopadu ve škole výstavku knih, na kterou přišlo hodně
občanů. Knih bylo však prodáno méně než v dřívějších letech, protože
výběr knih byl celkem malý a málo byla zastoupena dětská literatura.
Místní lidová knihovna je v jedné místnosti budovy MNV. V tomto
roce byla místnost částečně upravena. Byla odstraněna přepážka,
pořízeno několik menších praktických regálů na knihy a velké, staré
regály byly rozestaveny tak, že se uvolnilo celé okno. Knihy se půjčují
dvakrát týdně a počet výpůjček rok od roku stoupá. Knihovna měla
1 661 svazků, 257 čtenářů a 3 324 výpůjček.

Přehled
Přehled kulturních akcí a podniků:
Přednášek a besed ……………….. 8, účast 357 návštěvníků.
Divadel ………………………….. 10, – –״1 960 ––״.
Lidových veselic ………………… 26, – –״5 940 ––״.
Výstava …………………………… 1, – –״500 ––״.
Ostatní kulturní akce ……………... 21, – –״4 978 ––״.
V ostatních akcích jsou zahrnuta také filmová představení pro
školní mládež v kině i ve škole.
Hospodaření OB. Příjmy …….. 2 500Kčs příspěvek MNV,
1 223,60Kčs výtěžek zábavy, na níž hrála hudba OB (Barret) zdarma,
1 324,84Kčs – ostatní příjmy. V této položce jsou také peníze VŽ
(výboru žen), celkem 993,17Kčs. Výdaje celkem 3 225,05Kčs. Ve
výdajích jsou hlavně: odměny (správce OB a knihovník), kamna do
sálu, výdaje VŽ, časopisy, potřeby pro názornou agitaci. Dále bylo
koupeno železo, kterého mělo být použito na úpravu jeviště. Z této
úpravy však sešlo, protože okresní vedení tělovýchovy slíbilo, že
provede důkladnou opravu sálu. Zůstalo však jenom při slibech.

Návštěva sovětských turistů.
V březnu přijela do Gottwaldova výprava sovětských turistů.
Z Gottwaldova se na jeden večer rozjeli do okolních obcí, aby se
poznali s našimi lidmi a naši lidé s nimi.
Do naší obce přijelo celkem 18 sovětských návštěvníků, mužů i
žen.
Sovět. výprava
Do Gottwaldova jim jeli naproti tajemník MNV s. Ludvík Tinka a
předseda Svazu československosovětského přátelství učitel Vojtěch
Bída. Hosté přijeli večer. V sále (u Šmídů) i před pohostinstvím je
očekávalo velmi mnoho občanů. Po uvítání zasedli za připravené stoly
hosté, členi MNV, zástupci všech složek NF a veřejní pracovníci,
zástupci OV SČSP, ONV a patronátního závodu (Komunální služby
města Uh. Brodu), celkem asi 90 lidí. Ostatní občané do posledního

místa naplnili zbytek sálu. Hosty přivítala v sále pochodem hudba OB
(Barret). Po projevech, při nichž dělal tlumočníka s. Burian, ředitel
školy v Babicích, předvedli na jevišti žáci školy a členi ČSM kulturní
pásmo. Program se hostům líbil a ruské písně zpívali současně
s účinkujícími. Hosté dali pionýrům různé odznaky, které s sebou
přivezli. Patronátní závod daroval hostům kytice a upomínkové
předměty z keramiky, místní výbor žen pak kraslice v místním
provedení a pohlednice Dolního Němčí. Při společné večeři seděli
hosté roztroušeni mezi občany a hovory se vedly, jak se dalo; někde
čilejší, jinde se pomáhalo více posunky, ale všichni se domluvili. A při
tanci se shodli naši tanečníci se sovětskými tanečnicemi a naopak.
Výprava byla ze sverdlovské oblasti.
Kraslice
Lidové umění
V č.p. 213 žije Apolena Dufková, která se zabývá malováním
kraslic. Apolena Dufková, roz. Zimčíková se narodila ve Vídni 4.10.
. Obecnou školu vychodila v Dolním Němčí. Poněvadž
pocházela z chudobné rodiny, chodila na sezonní práce do Rakouska.
Později pracovala v továrně na zpracování masa ve Vídni. V 19 letech
počala pracovat v místní mlékárně, kde se vyučila sýrařkou. Ve 22
letech se provdala a měla 4 děti. Od mládí ji bavilo malování. Poprvé
viděla malovat kraslice u babičky své kamarádky. Tehdy se však
vajíčka malovala mnohem jednodušeji. Malovat vajíčka se naučila
sama a vzory si tvořila podle vyšívání na zdejším kroji. Nejdříve
malovala pouze pro zábavu, později pro své děti a v práci se tak
zdokonalila, že si u ní dávala děvčata malovat vajíčka pro svoje
chlapce. Pěkně malovala kraslice také babička Jakubčíková. V roce
1954 k ní přišli zástupci ZLUM a z Uh. Hradiště a žádali, aby jim
nějaká vajíčka namalovala. Protože však pro stáří již sama malovat
nemohla, poslala je za Apolenou Dufkovou. Ta jich namalovala 50 na
zkoušku a dodnes od ní kraslice odebírají. Všechny obchodní styky
obstarává Ústřední dům lidové tvořivosti Praha. Za rok odešle A.
Dufková a 1 200 kraslic, které jsou vzácné nejen u nás, ale hlavně za
hranicemi. Za 1 kraslici dostává 2,10Kčs, materiál si ovšem musí
obstarat sama.
Za tuto svoji činnost obdržela A. Dufková titul „pracovník lidové
umělecké výroby v oboru malování kraslic“.

V květnu 1959 poslala svoje výrobky na celostátní soutěž o
nejkrásnější kraslice a její výrobky druhé místo, sama pak dostala
150Kčs odměny. V r. 1961 bylo uspořádáno v Brně mezinárodní
symposium národopisných pracovníků.
Při té příležitosti byla uspořádána také výstava kraslic a A.
Dufková byla Ústředním domem lidové tvořivosti vyzvána, aby
poslala svoje výrobky.
Postup práce při výrobě kraslic. Malují se vajíčka vyfouknutá,
s malými dírkami na obou špičkách, t.zv. výdunky. Stužkou, t.j. dutou
trubičkou o malém průměru, se malují voskem na bílou skořápku
ornamenty. Stužka se namáčí do roztaveného včelího vosku, který se
rozpouští na lžíci nad kahanem.
Tmavší vosk je lepší, protože je na skořápce lépe viditelný.
Všechna místa voskem pokrytá zůstanou bílá, když se vejce ponoří do
žluté barvy. Na žlutém podkladě se voskem kreslí další části výzdoby
a vejce se ponoří do červené nebo jiné barvy. Hotová vajíčka se
nahřejí nad plotnou na sítě a utírají se suchou útěrkou, aby se odstranil
vosk a vynikly všechny barvy. Užívá se běžných barev na vajíčka,
dále lyhy z inkoustové fialové tužky rozpuštěné v líhu a černá barva se
připravuje vařením čerstvé obšové kůry, při čemž se do vody přidává
trochu zelené skalice. Na kraslicích bývají někdy nápisy: Koho věrně
miluju, tomu vajíčko daruju. Veselé velikonoce. Koho ráda mám,
tomu vajíčko dám. Vajíčko malované, z lásky darované, od koho, od
toho, co je komu do toho. Abys nebyl halabala, proto jsem Ti vajíčko
dala. Jak je z nápisů patrno, darovávala děvčata kraslice o
velikonocích svým milým. Dnes již tento zvyk téměř úplně vymizel a
z krásných výrobků lidového umění se radují jen děti, milovníci
tohoto umění a cizina.

Škola
Škola
Nynější úřední název školy je „Základní devítiletá škola 1. – 5.
postup. roč v Dolním Němčí“. Školní docházka byla rozšířena o 1 rok.
Ve škol. roce 1960/61 byla návštěva 9.třídy dobrovolná, od šk. r.
1961/62 je povinná.
Od 1.září 1961 měla škola 8 tříd s 233 žáky. Protože je jenom sedm
učeben, měly na Záhumení druhá a třetí třída střídavé polodenní
vyučování. V učitelském sboru byly od 1.9. značné změny. Učitel
František Šebestík byl přeložen jako zástupce ředitele na ZDŠ
v Nivnici, bydlí však dále v učitelském bytě v Dol. Němčí; Zdenka
Rosenbergová odešla do důchodu a Hana Buchalová na ZDŠ
v Horním Němčí, kam denně dojíždí a své děti si tam vozí do
mateřské školy. Na školu byly ustanoveny čtyři mladé učitelky. Marie
Tomancová, která pochází z Korytné. Vystudovala pedagogické
gymnazium v Kroměříži a učí první rok. Hana Švarcová z Brna
dokončila 2. ročník pedagogického institutu v Brně a dobrovolně se
hlásila učit, při čemž dokončuje třetí ročník pedagogického institutu
dálkovým studiem. Ludmila Sadílková (na podzim provdaná
Bosáková), denně dojížděla z Uh. Brodu a po provdání z Bojkovic.
Rok učila v Nivnici. Jana Holasová, nar. v Moravském Písku, působila
3 roky jako vychovatelka v dětském domově v Bojkovicích. Značnou
potíž působilo ubytování učitelek, neboť nebylo možno v obci najít
zařízenou světničku. Jako východisko z nouze nabídl p. Růžička
nedodělanou a nezařízenou světnici. MNV koupil dvě postele, škola
jednu postel, židle stolky zapůjčeny ze školy, kamna z knihovny.
Obědy, které Jednota dovážela pro důchodce ze Slavkova, učitelkám
nevyhovovaly.
V jednotlivých třídách ve škol. r. 1961/62 vyučovali:
I.A M. Bábíček, I.B L. Bosáková, II.A J. Hejda, II.B M.
Bachanová, III.A J. Holasová, III.B H. Švarcová, IV. M. Tomancová,
V. V. Bída. Náboženství vyučoval kosistor. rada farář Jos. Vavřík v
2. – 5. postup. roč, a to ve čtyřech skupinách.
Kroužky na škole: pěvecký, loutkářský, dovedných rukou,
divadelní a recitační, zdravotnický. Vyučování mělo celkem normální

průběh, že v jarních měsících byla nemocna Z. Rosenbergová a ke
konci roku i jiné učitelky. Od 1.9. 1961 se učí podle nových učebných
v 1. a 2. postupném ročníku. Kromě akcí, které již byly v kronice
uvedeny, nutno se zmínit ještě o několika význačnějších.
Soutěže tvořivosti mládeže se zúčastnilo hodně žáků. V recitaci
z okrskového kola v Nivnici postoupilo několik žáků do
meziokresního kola v Uh. Brodě. Do okresního kola nepostoupil
nikdo. Pěkného úspěchu dosáhl pěvecký kroužek. V okresním kole
byl zařaděn do druhé kategorie (žáci nad 10 let) mezi pěvecké kroužky
z 6. – 9. tříd a v této kategorii byl na druhém místě za pěveckým
kroužkem z Hluku. Kroužek dostal čestné uznání. V místě vystupoval
kroužek při všech oslavách.
Dobrých výsledků dosáhli žáci ve sběru odpadových hmot a ve
školním spoření.
Stavba nové školy
Jednání o stavbě nové školy dostává již konkrétní náplň. Bylo
schváleno místo pro stavbu školy, a to tamtéž, kde již před lety byly
vybudovány základy na školu. Těchto základů však již použito
nebude, neboť stavba bude řešena docela jinak. Dne 24.2. ve schůzi
rady MNV, kde byl přítomen i vedoucí školského odboru ONV
s. Kraváček, byly zkoumány možnosti, jak získat část úhrady na
stavbu školy. Bylo rozhodnuto, že bude odsunuta stavba koupaliště,
čímž se získá 80 000Kčs. Rovněž stavba mostu na rozcestí ke
Slavkovu v hodnotě 600 000Kčs bude přesunuta na pozdější dobu.
Hodnota brigádnických prací bude činit 208 000Kčs.
SRPŠ
Činnost SRPŠ byla obdobná jako v minulých letech. Pomoc škole
po stránce výchovy žáků byla celkem malá. Předsedkyní SRPŠ pro
školní rok 1961/62 byla zvolena Anežka Fibichrová.
Na konci školního roku 1960/61 zorganizovala škola 2 školní
výlety. Žáci 1. – 3. postup. roč. byli v zooparku v Lešné a
v Luhačovicích, žáci 4. a 5. tř. v Lednici.

Tělovýchova a sport

Tělovýchova
Práce T.J. Sokol v Dolním Němčí spočívala hlavně v tom, že byla
organizována činnost oddílu kopané. První mužstvo hrálo v I. třídě,
která měla v Jihomoravském kraji několik skupin. V ročníku 1960/61
se umístilo na jednom z posledních míst, v podzimním kole 1961 bylo
asi uprostřed tabulky. Velmi dobře si vedl dorost, který si
v podzimním kole uhájil první místo.
Druhé mužstvo si v nejnižší třídě soutěže vedlo dobře.
Základní tělovýchova ani lehká atletika nebyly organizovány.
Příležitostně hrála mládež odbíjenou, ale do soutěže nebyl oddíl
zapojen. Pochvaly si zaslouží mladí šermíři a šermířky (H. Kadlčková,
Kadlčková, Z. Bartošová), kteří pravidelně cvičí a na závodech
v Báňské Bystřici obsadili třetí místo. Na sportovním stadionu byla
dokončena stavba šaten a tribun.

Správa obce
MNV
Hospodaření MNV:
Úhrn příjmů ……………………. 438 626,45Kčs
Úhrn výdajů ……………………. 396 422,17Kčs
Výsledek hospodaření ………….. 42 204,28Kčs
Ostatní finanční reserva činila 37 782,64Kčs.
Hlavní výdajové položky: Investice ……… 118 404,20Kčs,
Generální opravy ………………………. 10 000Kčs.
Mzdový fond …………………………… 46 253,15Kčs.
Odměny ………………………………… 68 568,50Kčs.
Cestovné ………………………………… 1 872,05Kčs.
Materiálové výdaje ……………………… 83 668,71Kčs.
Práce a služby …………………………… 32 189,12Kčs.

Finanční náklady ………………………… 14 605,34Kčs.
Dávky ……………………………………. 20 761,10Kčs.
Výdaje:
K2 Vodní hospodářství
K6 Stavebnictví (zbrojnice,
šatny)
K9 Zemědělství (živočišná
výroba)
K10 Doprava: povodňové
škody (kanalizace)
Místní komunikace
K14 Školství: Všeobecně
vzdělávací školy
Učebnice a školní potřeby
Osvětová činnost
Kino
Úhrn
K19 Vnitřní správa:
Požární ochrana
Poslanci nár. výb. a jeho aktiv
Správa národního výboru
Úhrn
K28 Sociální zabezpečení:
Dětské přídavky
Příspěvek TBC
K29 Místní hospodářství:
Rozpočt. organizace pro
placené služby
– –״– –״pro neplacené ––״
Obytné domy
Rozpočtové výdaje celkem

Rozpočet: Výdaje: Investice:
6 500,140 000

5 724,50
126 159,67 106 882,17

8 200

7 750

10 000

10 000

12 000
22 200

10 945,15
18 845,11

8 500
6 000
39 900
76 600

10 888,89
7 663,22
39 151,55
76 549,47

1 500
49 200
48 400
99 100

1 429,55
50 176,30
46 457,57
98 063,42

20 700

17 520,20
3 240,90

GO
-

10 000

786,40
40 500
6 700
410 000

8 848,29
3 312
7 276,81
372 864,81 110 194,17 10 000

Pracovníci na MNV byli titéž jako v minulém roce: předseda Ant.
Zimčík, Ludvík Tinka – tajemník a administrativní pracovníci Štěpán
Ježek starší a Josef Talský.

Příjmy
Daň z příjmů obyvatelstva
Daň živnostenská
Daň zemědělská
Daň domovní
Správní poplatky
Zemědělství
Školství a kultura: kino
Vnitřní správa
Bytové hospodaření
Rozpočtové organizace
Přímé příjmy celkem
Příděl z vyššího rozpočtu
Rozpočtové příjmy celkem
Převod nevyužitých
prostředků z min. r.
Převod fin. rezervy pro
účely doplň. rozp.
Úhrn příjmů

Rozpočet
2 000
2 000
230 000
46 000
8 000
500
46 000
1 000
5 500
3 800
344 800
65 500
410 300

Plnění
celkem
2 240,93
222 985,46
48 471,70
8 310
4 038,60
46 980,80
174
4 333,80
2 033,80
339 569,09
65 500
405 069,09
10 000

Z toho od
obyvatel
2 240,93
80 119,46
46 276,10
8 310
4 038,60
46 980,80
174
4 333,80
945
193 118,69

23 557,36
438 626,45

Z doplňkového rozpočtu bylo použito 8 310Kčs na stavbu šaten na
sportovním stadionu a přes 12 000Kčs na kanalizaci.
Noví členi MNV
Ve složení plena MNV nastaly změny. Po delší a těžké nemoci
zemřel v létě člen MNV František Ježek č. 313. Do Uh. Brodu se
odstěhoval Frant. Pěrka č. 94. Proto byly v prosinci v těchto obvodech
provedeny doplňkové volby, v nichž byli jednohlasně zvoleni Jan
Mikoška č. 91, a Ludvík Umlauf č.
Místnímu národnímu výboru pomáhaly v práci různé komise,
jejímiž členy byli kromě členů MNV také aktivisté. Některé pracovaly
iniciativně a dobře, jiné méně dobře.

Výstavba obce
Obchodní dům
Obchodní dům. Dokončení stavby obchodního domu se poněkud
oddálilo tím, že nebyly včas provedeny řemeslnické práce. Termín
otevření této budovy se stále odsunoval, a tak se počalo v nové
budově prodávat teprve v červenci. V přízemí je samoobsluha
s potravinami a pečivem, kde je vedoucím Jan Matůš. V prvním
poschodí se v samoobsluze prodává průmyslové zboží, potřeby pro
domácnost a papírnické potřeby; vedoucím je Josef Koníček. Obsluha
zákazníků v nové prodejně je rychlejší, prodejny jsou prostornější a
prodavači tak netrpí zimou jako ve starých prodejnách. Ukázalo se, že
byly neopodstatněné obavy, že se bude zboží ztrácet.
Dosavadní prodejna průmyslového zboží u mostu v Boršické ulici
byla nově upravena a přestěhovala se do ní prodejna obuvi. Vedoucí je
B. Matůšová. Bývalá prodejní místnost v domě č.
byla zrušena a
majitel si ji upravil na obytné místnosti. Stará prodejna v budově č.
byla po úpravě znovu otevřena. Prodávají se tam základní
poživatiny a zelenina. Vedoucí je p. Dítková (roz. Milošová z Hor.
Němčí). Prodejna v budově p. Světinského byla zrušena.
Stadion
V tomto roce bylo dokončeno dílo, na kterém místní občané od
jeho počátku odpracovali mnoho brigádnických hodin nebo přispěli
finančně, a které dalo dosti starostí jak funkcionářům T.J. Sokol, tak i
funkcionářům v lidosprávě. Byla totiž zhruba dokončena stavba šaten
a tribuny na sportovním stadionu. Tím dostal stadion svůj konečný
vzhled. Vedoucí pracovníci i ostatní občané mohou být pyšní na dílo,
jaké nemají a mnohé mnohem větší obce.
Zbrojnice
Stavba požární zbrojnice. Požární zbrojnice, která je ve velmi
ubohém stavu, musí stále ještě sloužit svému účelu. Stavba nové
zbrojnice totiž stále byla odkládána. Teprve v tomto roce se situace
zlepšila. Protože však se stavbou bylo započato dosti pozdě, nebyla
ani hrubá stavba úplně dokončena. Budou- li však ostatní práce
pokračovat tak rychle jako dosud, bude nová budova brzy předána
veřejnosti. V jednopatrové budově jsou plánovány místnosti nejenom

pro požární sbor a svazarnu, nýbrž také pro knihovnu a jiné kulturní
účely. Vyskytují se však také návrhy, aby první poschodí této budovy
bylo upraveno pro účely mateřské školy do té doby, dokud nebude o
mateřskou školu jinak postaráno. Náklad na šatny a zbrojnici činil
v tomto roce přes 120 000Kčs.
Kanalizace
Byla provedena další část kanalizace v uličce, a to od mostu (u
staré požární zbrojnice) směrem jižním k potoku.
Hřbitovní zeď
Místní hřbitov získal na vzhledu tím, že byla dokončena stavba
hřbitovní zdi. Této akci věnovali občané jak finanční pomoc, tak i
hodně brigádnických hodin.

Volby soudců
Dne 3.12. 1961 se konaly ve všech obcích naší republiky volby
soudců, a to jak soudců z povolání, tak také soudců z lidu. Volby měly
stejný průběh jako volby do národních výborů. Volili všichni voliči od
18 let zapsaní ve voličských seznamech. Pouze volební doba byla
kratší. Volilo se totiž od 7 hodin ráno do 2 hodin odpoledne. Za tuto
dobu odvolili až na malé výjimky všichni občané. Našlo se však i
několik málo občanů, kteří odmítli zúčastnit se voleb. Volbám
předcházela volební kampaň, která ale nebyla tak rozsáhlá jako při
volbách do národních výborů. V místním rozhlase byli obča –
seznamováni s významem těchto voleb.
Volby soudců
Bylo vysvětlováno, že dnešní soudnictví má daleko jiný význam,
než mělo soudnictví za první republiky. Nesmí se podceňovat
výchovný význam našeho soudnictví a účast při řešení jednotlivých
případů mají mít také místní činitelé, kteří dobře znají místní poměry a
místní občany. Názorná agitace se zaměřila hlavně na uveřejňování
hesel a výzev k občanům. V předvolební kampani byly konány dvě
veřejné schůze, které však byly velmi slabě navštíveny. Volby se
konaly ve škole ve dvou třídách, protože místní volební obvody byly
rozděleny do 2 volebních okrsků. Značná většina voličů volila

manifestačně a jen velmi málo jich šlo za plentu, která byla v každé
místnosti.
Proto také jenom velmi málo hlasovacích lístků bylo škrtnutých.
Volilo se totiž tak, že kdo nesouhlasil s navrženým kandidátem, škrtl
jeho jméno na hlasovacím lístku. O 9 hodině vyšel od budovy MNV
průvod občanů, které do volební místnosti doprovázela místní
dechová hudba. Ta potom vyhrávala před školou. Také taneční soubor
„Olšava“ z Uh. Brodu přijel provést kulturní vložku. Protože pro
vystoupení na veřejném prostranství před školou bylo počasí dosti
sychravé, zahráli a zazpívali do místního rozhlasu. Z místních občanů
byli zvoleni za soudce: František Kočí č. 394, Antonín Tinka č. 332,
Karel Vašina č. 114, Antonín Losert č. 474.

Počasí
Rok 1961 byl celkem příznivý. Zima na začátku roku byla velmi
mírná, takže 6.ledna na chráněných místek na výsluní kvetly
sedmikrásky. Také v dalším průběhu mrazy nebyly velké a sněhu bylo
málo. Ovocné stromy, hlavně peckové, kvetly velmi pěkně. I když po
odkvětu přišlo chladnější počasí, byla úroda trnek velmi bohatá, jak
dávno před tím nebyla. Mnoho stromů pod tíhou ovoce bylo zlámáno.
Cena trnek byla nízká a mnozí nabízeli ovoce i zdarma, protože buď
neměli čas na sklizeň neb je nemohli všechno zkonzumovat. Hodně
bylo kvasu a napálilo se značné množství slivovice. Dobrá byla také
úroda hrušek, jablek však nebylo.
Srážky byly celkem dosti rovnoměrně rozděleny. Na jaře (březen –
duben) bylo dosti chladno a několik prudkých lijáků, které se
opakovaly i v květnu, takže půda v okopaninách byla dosti ulehlá.
Osvědčilo se proorávání řepy mezi řádky. V červnu při počátku
sklizně píce nastalo deštivé počasí. Píce na lánech, které byly první
sečeny, utrpěla částečně na jakosti. Ostatní píce se však usušila pěkně.
O žních bylo počasí příznivé a mírné občasné přepršky sklizni
neuškodily. Po žních však delší dobu nepršelo, takže v září a v říjnu se
velmi těžko oralo. Okopaniny se sklidily dobře. Zima na sklonku roku
byla velmi mírná. V sobotu dne 4.listopadu odpoledne a v noci padal

sníh. V nižších polohách zrovna tál, ale u nás ležela v neděli 5.11.
silná sněhová pokrývka a některé silnice (Hluk – Kunovice) byly
nesjízdné. Sníh nadělal dosti škod, hlavně na telefonním vedení. Ve
vesnici u kovárny tíha mokrého sněhu na drátech vyvrátila sloup. Sníh
brzy roztál a mrznout začalo až před vánocemi. Mrazy přišly náhle a
bylo až -20˚C.

Zápisy za rok 1961 provedl M. Bábíček

-------------------------

-------------------------

1962
Hlavním úkolem v r. 1962 bylo upevnit místní Jednotné
zemědělské družstvo a zajistit zemědělskou výrobu. Těmito úkoly se
zabývali nejen funkcionáři v JZD, ale také členi místního národního
výboru a místní organizace JZD.
JZD
Jednotné zemědělské družstvo mělo 315 členů, z toho 52 mužů a
263 žen. V průběhu roku nepřibyl nikdo. Zemědělci, kteří dosud
hospodařili samostatně, byli různým způsobem přesvědčování, aby se
připojili ke společnému hospodaření, ale bezvýsledně. Při úpravě honů
v JZD byly jim měněny parcely půdy a některým byla i půda přidána.
Mnozí ji ani neobdělali. Funkcionáři JZD neměli ani zájem o rozšíření
zemědělské plochy závodu, protože zatím měli dosti potíží
s dosavadní výměrou. Těmito problémy se často zabýval MNV i
místní organizace KSČ. Ve výroční zprávě výboru vesnické
organizace KSČ se o této věci říká:
„Jednotně hospodařící rolníci si počínají při dodávkách podle své
vlastní vůle, i když MNV činil patřičná opatření, aby se dodávkové
úkoly plnily. Tato práce MNV vyzněla v převážné většině případů
naprázdno a docházelo to tak daleko, že část těchto zemědělců
neobdělávala půdu a další zemědělci se chtěli k tomuto způsobu
přičlenit, což také prohlašovali při různých jednáních na MNV. To by
mělo za následek, že by velká část půdy zůstala neobdělána, jak se to
stalo u Hyblera č. 350 a Zimčíka č. 104. To by mělo nepříznivý vliv
na zásobování obyvatelstva. Tyto okolnosti nutily stranickou
organizace i MNV zabývati se vážně touto otázkou a provést účinné
opatření k zajištění obdělání veškeré půdy a postarat se o to, aby z této
výměry byly plněny státní úkoly. Bylo jednáno několikrát s vedením
JZD, aby zbytek zemědělců v naší vesnici převzalo s půdou i
dobytkem. Nebylo však docíleno žádného kladného výsledku, a proto
byla tato část zemědělců, z nichž větší část k tomu dala souhlas,
převedena ke státnímu statku v Hluku. Přitom jsme si byli plně

vědomi, že by tato půda i s dobytkem měla zůstat i s dobytkem
v našem JZD i za cenu toho, že by se hned nezískal stanovený počet
požadovaných pracovních sil do JZD. Zde je třeba podtrhnout, že
funkcionáři JZD tímto jednáním porušili vnitrodružstevní demokracii
tím, že nevyužili k rozřešení tak vážného problému svého nejvyššího
orgánu, tj. členské schůze, i když k tomuto rozhodnutí bylo dosti času
od začátku měsíce září, kdy s jednotlivými zemědělci byla celá věc
projednávána“.
A tak dne 24.9. 1962 MNV rozhodl, aby na 6 let do bezplatného
užívání odevzdali půdu a dobytek státnímu statku v Hluku tito občané:
Ant. Kadlček č. 38, Martin Kadlček č. 76, František Bobčík č. 78,
Antonín Zimčík č. 104, František Kohoutek č. 176, Josef Bobčík č.
178, Jan Ježek č. 239, František Kadlček č. 284, Jan Kadlček č. 315,
Jan Pěrka č. 391, František Kadlček 323, Štěpán Bartoš 333, Josef
Kadlček č. 336, Štěpán Cmol č. 337, Jan Škubna č. 340, František
Hybler č. 350, Marie Cmolová 376, Antonín Kadlček 384, Anna
Stojaspalová 388 a Jaroslav Šohaj č. 406.
Tito zemědělci však do JZD nevstoupili a žádali, aby byli uvolněni
a mohli si najít zaměstnání.
Průměrný věk členů JZD je 48 roků. Kromě členů je v družstvu 12
zaměstnanců. Průměrný výdělek zaměstnance je 16 610Kčs ročně,
člena JZD jenom 3 902Kčs ročně. Nutno však brát v úvahu, že ze 315
členů velká většina je zaměstnána pouze sezónně v rostlinné výrobě,
takže u stále zaměstnaných členů družstva je výdělek daleko vyšší.
V tomto roce byla odměna za pracovní jednotku 15Kčs a naturálie
(obilí) v hodnotě 0,80Kčs. Celkem bylo proplaceno za rok 1962 –
81 925 pracovních jednotek.
Výměra
JZD hospodařilo na 643ha orné půdy, obhospodařovalo 21ha luk a
2ha ostatní půdy, celkem 666ha. Během roku přibylo 3ha půdy. Práce
činí dosud značné potíže. Je dosud málo zkušeností vedoucích
pracovníků, kteří často i při nejlepší snaze musí zápasit s nedosti
dobrou pracovní morálkou některých členů; není dostatek strojů, proto
se často práce na poli opožďují a tím jsou nepříznivě ovlivněny také
hektarové výnosy; hony nejsou dosud ustáleny a jednotně vyhnojeny;
při hluboké orbě se na polích vyorává značné množství kamení, které
je nutno sbírat, čímž rostou náklady na rostlinnou výrobu. Při všech
těchto těžkostech a potížích nutno zaznamenat, že poměry v JZD se

rok od roku lepší zásluhou vedoucích pracovníků i pochopením
většiny ostatních členů.
Stroje
JZD má 2 pásové traktory v ceně 91 800Kč, 9 kolových traktorů
v ceně 222 487Kč, 1 nákladní auto – 63 060Kčs, jiné stroje a nářadí za
673 327Kčs. Celková hodnota činí 1 050 327Kčs. V tomto roce přibyl
1 pásový traktor (45 900Kčs), 2 kolové traktory (62 914Kčs).
Stavby
Zemědělské výrobě JZD sloužily tyto stavby:
1 kravín (1 215 086Kčs), 5 vepřínů (838 446Kčs), 1 konírna
(146 684Kčs), 3 drůbežárny (119 938Kčs), 2 odchovny mladého
dobytka (202 303Kčs), 2 silážní jámy (64 945Kčs), 1 ocelokůlna
(103 876Kčs), 4 objekty jiné výstavby (135 091Kčs), kovárna a
skladiště (51 272Kčs), mostní váha (49 017Kčs), sklad hnojiv
(45 539Kčs), meliorace za 212 108Kčs. Celková hodnota těchto
zařízení činí 3 211 332Kčs. Z toho v tomto roce byl postaven 1 vepřín
v hodnotě 446 520Kčs, sklad hnojiv a meliorace.
Tržby
Tržby a náklady v r. 1962:

Tržba Kčs
Náklady

Rostlinná
výroba
1 347 496,60
371 600,44

Živočišná
výroba
1 683 289,90
282 808,26

Ostatní

celkem

782 030,70 3 812 817,20
831 061,94 1 385 470,64

Dobytek
Stav dobytka v JZD:
Dojnice Prasnice Vepři Mladý hovězí Koně Drůbež
Plán
233
108
651 310
20
2 250
Skutečnost 190
95
587 256
18
1 777
Při soupisu hospodářských zvířat ke dni 1.10. 1962 byl v obci tento
stav: skotu celkem 588 kusů (JZD 455, záhumenkových 40ks, u
soukromých zemědělců 93 kusů), z toho dojnic celkem 281 (JZD 191
kusů, záhumen. 37 kusů, soukr. zemědělci 53 kusů). Vepřů celkem

1 096 kusů (JZD 789, záhumen. 232, soukrom. 67, bezzemci 8 kusů),
prasnic 115 kusů (JZD 109, soukromí zemědělci 5 kusů).
Dodávky
Plnění dodávek z živočišné výroby:
Hovězí
maso kg
Plánováno 45 610
Splněno
56 900

Vepřové
maso kg
58 400
49 000

Mléko l

Vejce
Drůbež
kusů
kg
330 000 240 000 2 625
253 608 135 219 2 112

Samostatní zemědělci plnili takto:
Mléko: plán 67 435 l, dodáno 50 935 l, dluh 16 490 l,
Maso: plán 204 q, splněno 105 q, dluh 99 q,
Vejce: plán 49 709 kusů, dodáno 30 226 kusů, dluh 19 483 kusů.
Záhumenkáři na plán 30 000 l mléka dodali 26 595 litrů, na
plánovaných 80 000 kusů vajec odevzdali 47 808 kusů a prodali 70 q
masa.
Rostlinná výroba
Přehled o rostlinné výrobě v JZD
Sklizeň
ha q/ha
q
Pšenice
48 19,85 954
Žito
36 16,60 598
Ječmen
86 22,80 1 967
Směsky obil. 125 18,10 2 264
Kuřice na zrno 3
18,60 56
Cukrovka
85 265 22 526
Krmná řepa
11 295 3 251
Brambory
35 64,90 2 273
Olejniny
10 4,15 41,50
Pícniny
86 54
4 644

Dodávky
předpis q plnění q
1 005
904
800
595
1 595
1 798
97
28 900
21 454
1 800
1 305
29
41
85
93

Soukromí zemědělci měli dodat 430q obilí, prodali však pouze
65,80q. Plán dodávky bramborů měli 259q, dodali jenom 83q.
K plnění dodávkových úkolů cituji z výroční zprávy výboru
vesnické organizace KSČ:

„Přesto že dodávkové úkoly v našem družstvu se rok od roku zlepšují,
nemůžeme být s tímto vývojem plně spokojeni. Plán, který družstvo
přejímá na počátku roku, není pro všechny družstevníky a zejména
vedoucí pracovníky družstva mobilizující za splnění a překročení
těchto úkolů, což se také odráží v řídící práci JZD. V našem družstvu
je již zvykem, že jednotlivé etapy polních prací jsou prováděny
opožděně, což má za následek snižování hektarových výnosů.
Vyvrcholením celé této činnosti v družstvu bylo pozdní provádění
sklizně cukrovky, která se pak musela sklízet za těžkých podmínek při
daleko větších nákladech. Do jisté míry to zavinili vedoucí pracovníci,
kteří se pozdě rozhodli pro sklizeň cukrovky. Na druhé straně nutno
poděkovat občanům, kteří měli správné pochopení a plně se zhostili
sklizně cukrovky i za velmi nepříznivých podmínek. Tyto nedostatky
bude třeba rychle odstraňovat, aby činnost družstva odpovídala
usnesení XII. sjezdu strany“.
K tomuto dlužno dodat, že některé jarní práce byly opravdu hodně
opožděny. Ze zápisu o schůzi rady MNV ze dne 1.6. 1962 možno
zjistit, že je set 23ha kukuřice, sázet 15ha brambor a set 5ha krmné
řepy; cukrovka všechna již vzešla, vyjednoceno je však pouze 11ha a
obděláno 5ha cukrovky není dosud zajištěno. Prakse při obdělávání
cukrovky je taková, že lán je rozdělen na menší díly (20a, 10a) a ty
jsou přidělovány členům družstva. Na nich vykonávají veškeré práce
od jednocení až po sklizeň. Protože členi družstva celou osetou plochu
nerozeberou, přiděluje zbytek MNV k obdělání nezemědělcům. Mnozí
se však brání, jiní vykonají práce neodborně, nekvalitně. Je
samozřejmé, že se tím výnosy snižují. Při pozdní sklizni bylo letos
velmi špatné počasí.
Žně se protáhly až téměř do poloviny září, protože přede žněmi bylo
chladnější a deštivé počasí, takže zrání obilí se oddálilo.

Správa obce
MNV
Práce MNV byla zaměřena hlavně na úsek zemědělský, protože
bylo nutno pomoci vedoucím pracovníkům JZD hledat cesty
k odstraňování všech dosavadních nedostatků a potíží. Také vyřešení
otázky samostatně hospodařících zemědělců zabralo hodně času a
energie pracovníkům MNV.
Při MNV pracovaly tyto komise:
Zemědělská: Jaroslav Kadlček, Bohumil Čech, Ludvík Tinka,
Antonín Kočí, Melichar Bábíček, Leopold Zimčík.
Sociální a zdravotní: Bohumil Baroň, Jan Bršlica, Jan Matůš, Josef
Škubna 174, Jan Daněk 205, Marie Ježková 222, Anna Juřenčáková.
Stavební: Filip Tinka, Josef Daněk, Jakub Daníček, Ludvík
Umlauf, Antonín Kolísek, František Baroň 66.
Kulturní a školská: Josef Hejda, Štěpán Kopunec, Frant. Zimčík,
Jar. Baroň.
Finanční a plánovací: Karel Ondra, Jan Mikoška, Frant. Kozelek,
Vojtěch Krhovský, František Bršlica, Josef Talský.
Pracovních sil: Josef Hybler, Josef Ježek 134, Antonín Zimčík 368,
Vojtěch Bída.
Stavby
V obci byla provedena generální oprava veřejného osvětlení.
Vyžádala si náklad 45 047Kčs.
Největší MNV v tomto roce byla stavba požární zbrojnice.
Vyžádala si hodně úsilí funkcionářů při zajišťování materiálu i
pracovních sil. V r. 1961 slíbili občané odpracovat zdarma 3 613 hod,
bylo však odpracováno jen 1 402 brigádnických hodin. Hodnota celé
budovy má být 250 000Kčs. Občané darovali 51 900Kčs.
Byl vypracován rozpočet na opravu pohostinství a sálu.
V pohostinství chybí skladovací prostor, nutno upravit dvůr a záchody
a zřídit ještě jednu místnost pro hosty z dosavadního skladu prodejny
potravin. Rovněž sál je v nemožném stavu. Podlaha je vyhnilá, galerie
není k potřebě, jeviště nutno také upravit a pod jevištěm dát prostor do
takového stavu, aby se tam mohly konat schůze, přednášky a zkoušky.
Tato úprava si vyžádá náklad 60 000Kčs. Jednota uhradí 28 000Kčs,

dohlížecí výbor Jednoty 3 500Kčs, ONV 10 000Kčs, MNV 10 000Kčs
a OV ČSTV slíbil 10 000Kčs.
Dokončena úprava tribuny a šaten na sportovním stadionu. Pod
tribunami je větší místnost na schůzování, místnost pro lékaře,
rozhodčí, hospodáře, sprchy a umývárny pro hráče, nahoře za tribunou
značný prostor na uskladnění různého nářadí.
Zpráva VO KSČ (výroční) hodnotí činnost MNV takto:
„ Práce MNV byla zaměřena v tomto období mimo úsek
zemědělský zejména na výstavbu požární zbrojnice, sportovních
kabin, adaptaci sálu a pohostinství a další. Je třeba po pravdě říci, že
zejména schůzová činnost pléna MNV měla nižší úroveň a slabší účast
na plenárních zasedáních. Bude nutné, aby pro příště každé plenární
zasedání MNV se provádělo jako veřejné zasedání a k tomu bude
třeba, aby i samotná příprava zasedání pléna byla důkladná“.

Politické poměry
KSČ
Činnost vyvíjela pouze organizace KSČ. Její výbor i členské schůze
se zabývaly všemi otázkami, které bylo v obci nutno řešit, jak vyplývá
i ze zprávy přednesené na výroční členské schůzi, jejíž části na
různých místech cituji. V prvé řadě to byly otázky zemědělské, práce
vnitrostranická, činnost MNV, výstavba v obci, činnost společenských
organizací a j. Zdálo by se, že výroční zpráva je dosti pesimistická, že
vyzvedává mnoho nedostatků a málo kladů. Je to pochopitelné,
uvážíme-li, že v obci převážně zemědělské nastal u značné části
obyvatel úplný zvrat ve způsobu jejich hospodaření a života. Je tu
ještě málo zkušeností, u některých lidí nedůvěra, u jiných nechuť a
snad i zlomyslnost. Není možno za tak krátkou dobu (od r. 1958 –
1959) změnit myšlení všech lidí, které tkví v dlouholetých starých
tradicích. Je proto správné všímat si více toho, co je třeba zlepšovat.
Klady této práce vyniknou až v pozdějších letech.
O práci místní organizace KSČ je ve výroční zprávě uvedeno: „Na
základě dosažených výsledků v celé naší vesnici můžeme hodnotit i
práci stranické organizace v místě. Ani na tomto úseku jsme nedosáhli

zlepšení práce, ba naopak se dá říci, že aktivita členů strany se
poměrně snižuje. Dokladem toho byla i účast na členských schůzích
strany i roce stranického školení v r. 1961 – 62 a malé zapojení
komunistů do veřejné práce.
V minulém období jsme nepřijali ani jednoho kandidáta, přesto že
jsme si dali úkol získat tři kandidáty. Ve stavu kandidátů máme jen
jednoho, a to s prošlou lhůtou více než půl roku a nedosáhli jsme toho,
aby byl převeden za člena. Rovněž i v placení příspěvkových známek
máme ojedinělé případy, kdy členi strany neplatí příspěvky
pravidelně, jak ukládají stanovy. Pokud hodnotíme práci výboru
organizace, je nutno říci, že i zde byly nedostatky v řídící práci a
v některých případech se nestal výbor organizace rozhodujícím
orgánem v obci. Závěrem je třeba říci, že i přes řadu nedostatků, které
se v tomto období objevily, byly dosaženy i dobré výsledky.“
Značnou pozornost věnovali funkcionáři místní organizace tak
zvané „zimní kampani“. Šlo tu o rozpracování usnesení XII. sjezdu
KSČ a podle něho řešit místní nedostatky. Byly utvořeny komise
jednak ze členů strany, ale z občanů nestraníků, kteří měli o různé
úseky práce v obci zájem, jsou s prací obeznámeni nebo na
jednotlivých úsecích pracují. Práci komisí řídil výbor místní
organizace KSČ a dával jim pracovní úkoly. Složení komisí:
Komise politicko- organizační: Štěpán Ježek ml, Ludvík Tinka,
Antonín Zimčík, Karel Ondra, Josef Hejda, Josef Škubna, Josef Pěrka.
Komise pro rostlinnou výrobu: Antonín Zimčík, Josef Pěrka,
Jaroslav Kadlček, Josef Talský, Melichar Bábíček, Boh. Čech.
Komise pro živočišnou výrobu: Štěpán Ježek st., Vojtěch Kubáček,
Frant. Goreček, Josef Kozelek, Vojtěch Bída, Frant. Klement, Frant.
Kadlček.
Komise pro mechanizaci a investiční výstavbu: Filip Tinka, Ant.
Kočí, Karel Tinka, Karel Vašina, Josef Kadlček, Ant. Tinka.
Komise pro úsek ekonomiky a účetní evidence: Frant. Kozelek,
Karel Ondra, Jan Mikoška, Josef Hejda, Jan Matůš.
Komise pro kulturu: Miroslav Pazlar, Bohumil Baroň, Frant.
Přikryl, Helena Kadlčková, Stanislav Bahulík, František Fröhlich.
Cituji z výroční zprávy VO KSČ k tomuto bodu:
„Za úkol č. 1 považujeme zvýšení zemědělské výroby. Má – li být
zlepšena i v našem družstvu, musíme přistupovat k plnění těchto
úkolů zodpovědně. Považujeme za správné, aby komise, které jsou

utvořeny k zimní kampani, se staly stálými komisemi VO KSČ a
MNV, které budou v prvé řadě zajišťovat usnesení XII. sjezdu na
všech úsecích zemědělské činnosti. Tyto komise dostaly rámcové
úkoly, které bude třeba řešit v roce 1963……. Práce komisí nebude
spočívat jen v tom, že by konstatovaly a hodnotily výsledky JZD, ale
budou provádět účinné kroky k tomu, aby se nedostatky odstraňovaly.
V praksi to bude vypadat tak, že budou ve styku s družstevníky a
funkcionáři JZD a budou se s nimi společně radit, jak zabezpečit
zvýšení zemědělské výroby.
Prvořadým úkolem musí být splnění státního plánu v JZD a
vytvářet takové předpoklady, aby o plánu 1964 se rozhodovalo již
počátkem r. 1963……. Především dodržovat agrotechnické lhůty u
všech polních prací, vytvářet podmínky, aby agrotechnické lhůty byly
i zkracovány. Toho lze dosáhnout řádnou organizací práce,
socialistickou soutěží, vypracováním premiového řádu pro všechny
úseky JZD a hlavně se podle nich řídit. Dosáhnout toho, aby na
každou práci byly určeny výkonové normy a důsledně podle nich
odměňovat. Daleko více bude třeba využívat stávající mechanizace
v rostlinné výrobě, aby se co nejvíce odstranila lidská práce.
Na úseku živočišné výroby dodržovat plánované stavy, zejména
zvýšit stav dojnic. Dále se zaměřit na vyšší přírůstky a užitkovost.
Věnovat pozornost drůbeží hale, aby zde bylo dosaženo zásadního
obratu v produkci vajec“. Dále se uvádí nutnost zvyšování kvalifikace,
používání nové technologie, vypracování premiového řádu.
Pokud jde o mechanizaci, zdůrazňuje se utvoření komplexně
mechanizované brigády, která by za pomoci odborníků ze státní
traktorové stanice zvládla práce včas a kvalitně. Cituji: „Bude
prospěšné, aby pracovníci komplexně mechanizované brigády
převzali přidělené stroje do socialistické péče a tím ukázali ostatním
pracovníkům JZD správný poměr ke strojům i půdě. Bude jistě
prospěšné, aby utvořením této brigády se vyřešila i osádka kombajnu.
I když není na rok 1963 plánována žádná stavba, bude nutné postarat
se o určité sociální zařízení, jako sprchy, umývárnu, šatny a další. To
vyžaduje, aby se představenstvo scházelo k pravidelným výrobním
poradám, zavedl se způsob ukládání konkrétních úkolů jednotlivým
pracovníkům, a aby byla prováděna pravidelná kontrolní činnost…….
V plnění těchto úkolů bude nápomocný v prvé řadě MNV….. Bude

nutné, aby i činnost komisí při MNV a náplň jejich práce byla
zaměřena na zlepšení práce v JZD………
Za úkol č. 2 považujeme další rozvoj naší vesnice“. Zde jsou
uváděny tyto úkoly: dokončit stavbu požární zbrojnice, pokračovat
v budování kanalizace, vybudovat místnost pro schůze pléna MNV;
ostatní organizace, lépe vybavit místní prodejny, usměrňovat bytovou
výstavbu, získávat občany pro veřejnou práci, pořádat přednášky a
besedy.
„Hodně času ve své práci budeme muset věnovat společenským
organizacím NF a zejména ČSM. Nemůžeme být spokojeni s prací
svazácké organizace, a proto bude naším prvořadým úkolem
zaktivizovat její činnost tím, že uložíme všem mladým komunistům,
aby jejich práce byla především s ČSM“.
Na počest XII. sjezdu KSČ byly vyhlášeny tyto závazky:
JZD dodá 20q hovězího masa nad stanovený úkol, občané
odpracují zdarma 2 730 hodin na stavbě požární zbrojnice a 2 850
hodin na úpravě obce, provedou sběr 80q železa a 15q ostatních
odpadků. Výbor žen odpracuje 450hod. v JZD, ostatní místní
organizace pomohou JZD 1 523 hodinami práce a 1 220 hod. věnují
na zvelebení obce.
Škola
Místní základní devítiletá škola.
Ve školním roku 1961/62 působili na škole tito učitelé: Melichar
Bábíček (I.tř), Ludmila Sadílková (I.tř), Marie Bachanová (II.tř), Josef
Hejda – ředitel (II.tř), Jana Holasová (III.tř), Hana Švarcova (III,tř.),
Marie Tomancová (IV.tř.), Vojtěch Bída (V.tř).
Na počátku roku bylo zapsáno 102 chlapců a 131 děvčat, tedy
celkem 233 žáků. Od 1.9. 1962 přešlo do Nivnice 41 žáků (25 chlapců
a 16 děvčat), takže tam dojíždí přes 180 žáků. Během roku bylo
jednáno o stavbě nové školní budovy a MNV dostal příslib, že se se
stavbou započne v r. 1963, a to na starých základech z r. 1947. Stavba
by byla dokončena do 1.9. 1965. Od 1.9. 1962 odešla Marie
Tomancová (po provdání) do Čech na písecký okres, Jana Holasová
(provdaná Maštalířová) na mateřskou dovolenou a Ludmila Sadílková
(provdaná Bosáková) na ZDŠ ve St. Hrozenkově. Nově byli
ustanoveni tito učitelé: Miroslav Pazlar (dříve řed.šk. Suchá Loz),
Jaroslava Zábojníková (dř.uč. Ostrožská Lhota), Marie Otýpková

(uč. Nivnice), Hana Nováková (uč. Bánov). Na škole bylo 9 tříd;
pobočky při I., II., III. a IV. tř. Žáků celkem 246 (95 chl a 151 děvčat).
Vyučování mělo normální průběh.
Oslavy měly podobný průběh jako v minulých letech. Propagační a
agitační práce byla zaměřena na pomoc JZD.
ČSPO
Československý svaz požární ochrany v Dolním Němčí je jedna
z organizací, která vyvíjí soustavnou činnost. Má pouze 37 členů, což
je na naši obec dosti málo. Členi ČSPO na jaře provedli preventivní
prohlídky nejen v obytných domech, ale také v objektech JZD a
v prodejnách Jednoty a veřejných budovách. V zařízeních JZD byla
znovu provedena náležitá prohlídka velitelem požárního sboru Lud.
Kopuncem, Karlem Vašinou za dohledu okresního zmocněnce por.
Štěrby.
Místní požárníci pořádali ples, estrádu (ZK Autopal Hluk), taneční
zábavu. Zúčastňovali se v uniformách všech veřejných oslav v místě.
Byli na okrskové soutěži v Hluku, kde se jejich družstvo umístilo na
třetím místě v konkurenci 12 sborů. Záslužnou činnost vykonávají
také tím, že za pomoci školy zřídili kroužek mladých požárníků,
v němž seznamují mládež s činností dobrovolných požárníků. Ze
svých řad zajišťují také instruktory pro školení občanů v CO. Členi
ČSPO odpracovali ve špičkových pracích v JZD více než 200 hodin,
při stavbě zbrojnice 280 hodin, prováděli údržbu vodních zdrojů,
postřikovali hrací plochu na tělovýchovném stadionu, čerpali vodu ze
studní na staveništi nové školy aj. V roce 1963 připravují slavnostní
otevření nové požární zbrojnice a 55 leté výročí založení požárního
sboru.

Zapsal M. Bábíček

-----------------------

--------------------------

1963
Hospodářské poměry
JZD
Jednotné zemědělské družstvo hospodařilo na pozemcích o výměře
780ha. Přibylo asi 14ha půdy. Je to půda, která měla připadnout
státnímu statku v Hluku, jak je uvedeno v zápise kroniky 1962. Počet
členů 320, počet učňů 13.
Majetek
Majetek JZD
Celkový majetek …. 8 871 161Kč; rozestavěné stavby 961 813Kčs,
úvěry a dluhy 2 304 558Kčs; vlastní majetek 6 566 603Kčs.
Rozdělení dluhů: u SBČS v Uh. Hradišti 1 895 295Kčs, u členů za
dobytek 386 842Kčs, u dodavatelů 22 421Kčs.
Některé druhy majetku: hodnota budov a staveb 3 164 698Kčs,
hodnota strojů a nářadí 1 143 967Kčs, hodnota koní krav a prasnic
920 372Kčs, ostatní zvířata 766 226Kčs, hodnota vlastních krmiv
435 872Kčs. U staveb přibyla jedna drůbežárna v hodnotě přes
700 000Kčs, u strojů 1 kolový traktor v ceně 36 274Kčs.
Plnění finančního plánu: tržby: rostlinná výroba – plán
1 613 351Kčs, plnění – 1 811 852Kčs; živočišná výroba
2 210 919Kčs, skutečnost 2 029 453Kčs; ostatní tržby – plán
460 000Kčs, skutečná tržba 620 346Kčs.
Náklady a rozdělení tržeb: náklady na výrobu 1 917 216Kčs, daně,
pojištění, úroky – 496 872Kčs, příděl nedělitelnému fondu
377 755Kčs, splátky členům 20 000Kčs, sociální fond 73 140Kčs,
kulturní fond 44 430Kčs, premie členům 125 700Kčs, odměny na
pracovní jednotky 1 436 864Kčs.

PJ
Počet odpracovaných pracovních jednotek celkem 95 791.
Hodnota PJ 15Kčs a 0,85Kčs hodnota naturálií na 1 pracovní
jednotku. Do 50 PJ odpracovalo 13 členů, 51 – 100 PJ 21 členů, 101 –
150 PJ 48 členů, 151 – 200 PJ 70 členů, 201 – 250 PJ 31 členů, 251 –
300 PJ 26 členů, 301 – 400 PJ 30 členů, 401 – 500 PJ 23 členů, 501 –
600 PJ 8 členů, 601 a více PJ 42 členů.
Ze sociálního fondu vyplaceno: dávky v nemoci a mateřství
35 017Kčs, rodinné přídavky na děti 40 800Kčs, ostatní sociální
dávky 17 118Kčs.
Z kulturního fondu vyčerpáno celkem 36 606,74Kčs a to: knihy,
noviny, časopisy 1 488,95Kčs, na učně v zemědělských učilištích
27 446Kčs, na rekreaci členů 1 800Kčs, na zájezdy 524Kčs, školení
členů 697Kčs, na doplatky při výroční schůzi 1962 4 208,90Kčs,
ostatní 441,89Kčs.
Některé ukazatele:
Hrubá zemědělská produkce na 1ha: plán 7 558Kčs, skutečnost
6 426Kčs.
Tržby na 1ha zeměděl. půdy:
„ 4 902Kčs,
„ 4 762Kčs.
Náklady na 1ha zeměděl. půdy:
„ 2 257Kčs,
„ 2 458Kčs.
Počet pracovních jednotek na 1ha:
„ 115,5,
„ 122,8.
Výroba mléka na 1ha zeměděl. půdy: „ 1 963 l,
„ 1963 l.
Hovězí maso
––״
„ 76,70,
„ 69.
Vepřové maso
––״
„ 96,70,
„ 78,80.
Vejce
––״
„ 260,50ks,
„ 314,90ks.
Rostlinná výroba
Výnosy v rostlinné výrobě nebyly uspokojivé, protože tu bylo dosti
nedostatků. Hony, na nichž byla cukrovka krmná řepa zůstaly
nepoorány, protože sklizeň se prováděla pozdě a za nepříznivého
počasí. Pak přišla tuhá a dlouhá zima a na jaře nebyla provedena orba.
Půda byla upravena jenom kultivátory a do ní se selo. Tak bylo
obděláno asi 100ha půdy. Stále ještě se musí provádět nové zcelování
pozemků.
Chladné jaro způsobilo, že vymrzly oziminy na 55ha, řepka na
12ha. Bylo nutno je zaorat a nasít jařiny, u nichž byl pak nižší výnos.
Oziminy, které zůstaly, byly řídké a výnos byl také menší. Vliv na to
mělo částečně i počasí protože v době zrání byla velká horka. Žně

probíhaly celkem dobře. Bylo použito strojů, ač i tu byly značné
potíže. Na kombajnu praskly obruče a náhradních nebylo. Sháněly se
po okolních družstvech, až konečně vypomohlo JZD v Kněždubě.
Zrnomet byl vypůjčen z JZD Drahovce u Piešťan. Vysokotlaký lis byl
vypůjčen z JZD Mojmírovce u Nitry. O žních pomohl i patronátní
závod Komunální služby Uh. Brodu.
Přehled o sklizni obilovin:
Oseto: Plánovaný výnos Zaoráno

Pšenice
Žito
Ječmen ozimý
Řepka
Směska ozimá
Pšenice jarní
Ječmen jarní
Oves
Směsky jarní
Kukuřice na zrno
Bob

103 ha
27 ha
6 ha
12 ha
27 ha
15 ha
90 ha
28 ha
133 ha
3 ha
7 ha

28 q
28 q
31 q
18 q
27 q
30 q
29 q
28 q
20 q
30 q
20 q

48 ha
6 ha
12 ha
-

Výnos na ha

22,80 q
11 q
zelené krmení
13,20 q
24,70 q
20,70 q
20,75 q
26 q
11,40 q

Celkem bylo oseto 386 ha a namláceno 79 vagónů 90q.
Na státní nákup bylo prodáno 4 170q, zbytek zůstal na částečné
zajištění krmiv, osiv a na naturálie pro členy JZD.
Cukrovka byla zaseta včas. Nedostatek byl v tom, že zatímco jeden
secí stroj byl řádně seřízen (45cm vzdálenost řádků), byl druhý
omylem upraven na vzdálenost řádků 50cm a k tomu ještě špatně
vyséval. Tímto strojem se sela cukrovka na 60 ha, na nichž pak byl
nižší výnos. Protože družstvu přibylo půdy, muselo se také nasít více
cukrovky. Byla na honu v trati „Nadavky“, který nebyl dostatečně
připraven a dal jen 161q po ha. Výnos byl ovlivněn také špatným
ošetřováním mnohými družstevnicemi během vegetace. Při sklizni za
nepříznivého počasí mnozí družstevníci řepu špatně čistili, takže
srážky činily až 12% váhy. Jednocení cukrovky bylo urychleno tím, že
JZD do prémie za práci vykonanou ve stanovené lhůtě. Při svozu
velmi pomohl nakladač. Se sklizní se začalo 5.října a do 1.11. byla
dokončena.

Se sklizní zemáků se započalo v polovině září. Potíže byly v tom,
že družstevnice pracovaly na svých záhumenkových pozemcích a
málo jich chodilo sbírat zemáky.
Sklizeň pícnin nebyla nejlepší. Koncem května a začátkem června
pršelo. A tehdy měli družstevníci pokoseno 100ha pícnin, které pak
byly klizeny se ztrátami a méně kvalitní.
Přehled o ostatních plodinách:
Druh
Mák + mrkev
Kmín
Česnek
Cukrovka
„ krmná
Krmná řepa
Brambory

Oseto ha
9 ha
2 ha
10 ha
112 ha
4 ha
12 ha
30 ha

Plán výnos/ha
5q
6q
35 q
337 q
337 q
200 q
100 q

Skutečný výnos na ha
5,85 q + 129 q mrkve
?
231 q
231 q
437 q
100 q

Vojtěšky bylo 62 ha, jetele červeného 97 ha, luk trvalých 25,29 ha.
Podzimní orba byla provedena na 332 ha, zbylo 30 ha. V trati Babí
hora bude nutno asi na 20 ha vytrhat křoviny, aby strojům nebránily
v obdělávání.
Živočišná
V živočišné výrobě mohly být výsledky lepší při větší snaze
družstevníků. Tak na příklad sklizeň cukrovky v minulém roce
započala dosti pozdě a tím se stalo, že skrajky na siláž byly sváženy
již namrzlé a značně zablácené. Siláž byla velmi nekvalitní a ostatních
krmiv bylo málo a namnoze také snížené kvality, protože seno bylo
ukládáno ve stozích pro nedostatek zastřešených skladovacích
prostorů. Důsledek toho byl, že uhynulo 35 dojnic na měknutí kostí.
Potíže činí i nedostatečné ustájovací prostory. Na jaře se mělo začít se
stavbou čtyřřadového kravína, stavba však byla pro nedostatek
finančních prostředků oddálena na příští léta.

Stav dobytka k 31.12. 1963:
plán
skutečnost chybí
Skot
570 kusů 435 kusů
135 kusů
Z toho krav
230 kusů 184 „
46 kusů
Prasat
717 kusů 382 kusů
335 kusů
Z toho prasnic 109 kusů 70 kusů
39 kusů
drůbeže
3 000 kusů 2 830 kusů
Z přehledu je patrno, že nebylo dosaženo plánovaných stavů.
K tomu je třeba podotknout, jak se plánuje a jaké jsou možnosti.
Plánování se provádí ústředně podle výměry půdy. Okres podle
výměry dostane určité množství, které podle výměry půdy rozpočítá
na jednotlivá družstva bez ohledu na vybudované ustájovací prostory.
Naši družstevníci v tomto roce dokončili jeden objekt pro ustájení
mladého hovězího dobytka, ale dojnice byly stále ještě ustájeny
v provizorních stájích u jednotlivých družstevníků. Ne sice všechny,
ale značná jejich část. Tím vznikají neúměrné náklady na réžijí –
rozvoz krmiv, svoz mléka aj. Nedostatečná krmivová základna byla
příčinou toho, že nejen že se uhynutím stav snížil, ale nebylo možno
odchovat ani dostatečný počet kusů mladého dobytka. Na nákup
nebylo peněz.
Nedostatečný počet kusů vepřového dobytka má jinou příčinu.
V tomto roce se započalo se specializací družstev. Každé družstvo
mělo mít těžiště své výroby v méně druzích než dosud. V Dolním
Němčí to měla být výroba vajec, případně drůbežího masa na úkor
chovu vepřů jak na výkrm, tak i na chov. Proto již zástav vepřů na žír
se prováděl v menším měřítku. Družstevníci sice k tomuto řešení
velkou důvěru neměli, ale podřídili se plánování. Další příčinou
nesplnění výroby vepřového masa byl nedostatek ustájovacích
prostorů a nedostatek krmiv. Většina běhounů proto zakrsla. Po žních
se situace značně zlepšila.

Prodej produktů živočišné výroby:
Druh:
Plán v q
Splněno v q
Hovězí maso 603 q
512 q
Vepřové maso 692 q
544,70 q
Drůbeží maso 28,3 q
45,68 q
Vejce
194 180 kusů 226 538 kusů
Mléko
341 245 „
236 089 „

%
Dluh
85%
91 q
78,7% 147,3 q
161,5%
116,5%
69%

Selat bylo odchováno 1 102 kusů, což činí 105% plánu, i když
prasnic nebyl plánovaný stav. Tento příznivý výsledek byl dosažen
zásluhou ošetřovatelek prasnic Anny Kadlčkové, Marie Kadlčkové a
Lud. Kočí.
Ošetřovatelky prasat ve výkrmu vykazovaly tyto denní přírůstky:
Anežka Grebeňová 0,32 kg na ku a den, Marie Kadlčková č. 300 –
0,40kg, Zimčíková 210 – 0,30kg, Kadlčková 224 a Světinská 112 –
0,32kg, Zimčíková 51 a Cmolová č. 116 – 0,34kg.
Dobré výsledky měly také ošetřovatelky mladého hovězího
dobytka. Přírůstky na tomto pracovišti byly od 0,66kg do 0,99kg.
Neosvědčil se odchov mladého hovězího dobytku na hluboké
podestýlce. Snad i proto, že kotce byly přeplněny.
Průměrná dojivost činila pouze 1 588 l na jednu ustájenou dojnici.
Lepší byly výsledky v chovu slepic. Průměrná snůška vajec činila 152
kusů na jednu nosnici. Vyplatil se správný odchov mladých slepic,
dobré ošetřování a pravidelný přísun bílkovinných směsí. Zásluhu měl
kolektiv ošetřovatelek pod vedením mladé Ludmily Krhovské.
Marie Tinková č. 201 odchovala úspěšně 3 turnusy kuřat po 2 000
kusů. Čtvrtý turnus byl méně úspěšný, protože byl již dosti pozdní a
hala byla dosti přeplněna. Tato budova byla dokončena na jaře 1963 a
vyřešila svízelnou situaci v chovu nosnic.
Členi družstva dodali ze svých záhumenek 23,5q masa, 20 948 l
mléka a 51 695 kusů vajec.
Pracovní morálka členů se rok od roku lepší, ale přesto předseda
JZD na výroční schůzi uvádí některé nedostatky jako drobné
rozkrádání, které provádějí hlavně pracovnice v rostlinné výrobě tím,
že při návratu z pole si občas něco odnášejí domů. Dále je vytýkáno
opravářům, že nedodržují pracovní dobu a svačina jim někdy trvá

dosti dlouho. Kočí zase někdy odjedou na záhumenky, když k tomu
nemají příkaz a mají plnit jiné úkoly.
Patronátní závod Komunální služby Uh. Brod pomohl v tomto roce
družstvu tím, že vypomohl při svozu píce a při žních svými traktory
odvezl 20 vagónů cukrovky a vyrobil 800 kubíků kompostů.
Vedení družstva se snažilo řešit všechny důležité úkoly na schůzích
představenstva a na členských schůzích, na nichž však byla účast
malá. Svojí neúčastí na členských schůzích připravují se členi o
možnost spolurozhodovat o tom, co se v družstvu děje.
Dějiny farnosti
Údaje, které zde uvádím, jsem získal od místního řím. katol. faráře
P. Josefa Vavříka. Jsou zpracovány se zaměřením na dějiny zdejší
farnosti. Zaznamenávám je proto, že jsou jen jako listinný materiál a
nejsou zapsány ve farní kronice.
Rok 1255. Český velmož Boreš z Riessenburku založil Dolní
Němčí, Slavkov, Horní Němčí, Boršice a Suchov. U Suchova postavil
hrad Gaimperk, potomní Kansperk. Nově založené osady patřily
k tomuto hradu, stejně jako dříve založená Velká. Boreš do některých
z těchto vsí uved německé osadníky ze svých statků v severních
Čechách (u Byliny) a od Moravské Třebové. Odtud název Němčí, to
znamená německá ves.
1261: V zakládací listině cisterciáckého kláštera ve Vizovicích se
poprvé připomíná Dolní Němčí, Horní Němčí a Slavkov. Dolní Němčí
bylo malou osadou, čítající jen 23 lánů, a proto mělo jen 23 usedlých
obyvatel. Podle tehdejšího zvyku každé panství mělo jen jediného
faráře. Na panství Kanšperském musel tento farář sídlit v největší a
nejstarší osadě tohoto panství, totiž ve Velké. Aby obyvatelé
vzdálených obcí mohli v neděle a svátky konat svoji náboženskou
povinnost, Boreš, zbožný a štědrý zakladatel a podporovatel klášterů,
zbudoval na panství dna filiální kostely, a to v Boršicích a v Horním
Němčí. V těchto kostelech se jednou za tři neděle střídavě konaly
bohoslužby. Farníci z Dol. Němčí chodili tedy střídavě do Hor. Němčí
i do Boršic.
1278: Přemysl Otakar II. dal obce založené Boršem městu Uh.
Brodu do dědičného údělu a nájmu. Půl hřivny z každého lánu bylo
odváděno do pokladny královské, druhou polovinu mělo město
obrátiti na vybudování hradeb. Tak se dostalo Dol. Němčí pod

brodskou faru a lidé chodili do kostela do Nivnice, která byla k Uh.
Brodu přifařena.
1294: Václav II. dal Uh. Brod i jeho vesnice do doživotního užívání
jihočeskému velmoži Oldřichovi z Jindřichova Hradce. Dal mu také
osadu Hluk a Topolov (osada mezi Vlčnovem a Nivnicí).
1312: Oldřich již nežil. Obce Boršovy se již k Brodu nevrátily.
Spravoval je markrabě moravský. Dolní Němčí bylo přifařeno do
Vlčnova. Tam chodili Dolněmčani do kostela 300 let.
1373: Připomíná se P. Petr Šácha z Míkovic, farář vlčnovský a
děkan krajiny lucké (území mezi Karpatami, řekou Moravou a
Olšavou).
1407: Markrabě Jošt prodal Prativcovi ze Zástřízlí ves Nyemcye
(Němče). Za něj zuřily boje mezi králem Zikmundem a Husity. Dolní
Němčí bylo zpustošeno tak, že některé grunty zůstaly neosazeny.
Z jednoho gruntu byl zřízen panský dvůr.
1437: Bratři Emil, Arkleb a Jan ze Zástřízlí, jinak z Nemotic,
prodali Arklebovi z Vlčnova a jeho synu Janovi, řečenému Burjan, ves
Nyemcie (Němčie). Arkleb a Jan na vsi Nyemcie Inferiori (Dolní)
vtělili manželce Janově – Kateřině z Tvorkova – 250 hřiven (500
zlatých) věna. Poprvé se připomíná obec jako Dolní Němčí na rozdíl
od Horního Němčí.
1464: Jiří z Vlčnova prodal Dolní Niemczij Janovi Kapříkovi
z Honbic a Ořechova. Proto se Dolněmčanům říkalo také Ořechovští.
V Dolním Němčí byl v té době také mlýn a dvůr. Téhož roku
obžaloval Jiří z Vlčnova Jana Kapříka, že pobral desátek od lidí svých
z Dolního Němčí, kdežto měli to dáti k mé faře do Vlčnova. Kapřík
tím způsobil škodu vlčnovskému faráři 10 hřiven (20 zlatých), což
byla cena dolněmčanského ročního desátku faráři vlčnovskému.
Z každého lánu se odvádělo tohoto desátku: 2 kopy pšenice a 2 kopy
ovsa.
1481: se připomíná Markvart z Honbic
1504: Václav z Honbic. Ten za 200 hřiven pronajal od Jana
z Kunovic sekání dříví v lese horněmčanském (revír Vápenky).
Poněvadž jedna třetina Horního Němčí patřila Janu ze Žerotína a ze
Strážnice a Jan z Kunovic se s ním nedomluvil, dal Jan ze Žerotína
Dolněmčany z lesa vyhnat.
1515: Jako majitel Dol. Němčí se připomíná rytíř Krkýl z Částkova.
Nevlastnil však celé Dolní Němčí, nýbrž jen první část. Druhá část

patřila Janu z Kunovic. Uvádějí se poddaní Krkýlovi: Martin Turek,
Pavel, Jiřík Hank, Vašek Žabka, Martin Mitáček a Mikl.
1516: Podle královských berních register „z Němtšiho obústrany
(Krkylov i Kunovského) od 52 usedlých přinesli konšel Jiří Honšek a
Matěj 12 zl. královské daně. Ze 4 a ½ lánu nebylo zaplaceno 7 zl.
daně.
1519: Adam z Částkova pobral Janu z Kunovic, že mu drží celou
ves Dolní Němčí, a neprávem, protože on Adam ji zdědil po neboštíku
Martinu Krkélovi.
1521: Sirotci po Martinu Krkélovi prodali Dolní Němčí Janu
z Kunovic.
1546: držel Dol. Němčí Janův syn Jaroslav. Ten zavedl na statku
hluckém robotu. V Dolním Němčí museli z každého lánu robotovat
s koňským potahem 6 dní v roce, platit 4 zl., odvádět 6 slepic a 32
vajec, ze starého podsedku 15 grošů, 3 slepice a 4 vejce, kromě toho
noví podsedníci „pod novú horú“ platili 12 grošů; dále platil každý
usedlý 4 groše odúmrtě – vrchnost se tím vzdala práva potahovati na
sebe majetek poddaného, umřel – li bezdětný. Za louky se platilo
zvlášť 8 gr., za rubání dříví dala obec 64 mír ovsa a v zimě se vozilo
na zámek do Hluku, který postavil Jaroslav z Kunovic, dříví – z
každého lánu 4 fůry, dále dříví do cihelny hlucké – rovněž 4 fůry.
Podsedníci byli povinni chodit s panskými listy a 6 dní pěšky
robotovali. Lidé museli chodit na hony a pracovat v panských
vinohradech.
1555: Kronika Bartošova připomíná, že se v Dol. Němčí zabil jeden
člověk.
1556: V Hradišti na rožni byla upálena jedna žena se synem v Dol.
Němčí (zločin není udán, asi krvesmilství).
1563: Pánem Dolního Němčí byl Jetřich Teodor z Kunovic, velký
mudrák a ráhově boží. Za něho by provedeno odkatoličtění panství
brodského a ostrožského tím, že dával na fary na těchto panstvích
odpadlé kněze, zvané běhůny potulné – peregrinos, vyhnané z Čech
pro bludy, a mnichy vyběhlé z klášterů. Tak všichni poddaní, mezi
nimi i Dolněmčané, stali se nejprve Husity – novontragisti a potom
luterány. Při tom však světili neděle a uctívali i P. Marii.
1569. Připomíná se písař obecní Václav z Dol. Němčíc.
1579. Dne 17.5. Vaněk, syn Kvasničky, súseda v Dol. Němčí, ve
stáří 17 let, založil oheň v Dol. Němčí na pořadí naproti domu otcovu.

Vyhořelo 15 chalup, i otcova. Dne 22.5. jistý Vaněk k slúpu na řetěz
přivázán a vůkol něho hranice podpálena, kat jej kropil vroucím
olejem až do večera, potom jej hákem vstrčil do ohně a pak jej spálil.
1582 Pánem Dol. Němčí se stal Jetřichův syn Arkleb z Kunovic.
Dne 21. září fojtové z dědin na panství ostrožském, hluckém a lockém
slibovali Arklebovi z Kunovic poddanství. Za jeho panství se z Brodu
na venkov šířili čeští bratři a v té době byl i v Dol. Němčí založen
bratrský sbor (kostel). Jeho existenci uvádí fasse hluckého faráře
Cellera 1644 a děkanská matrika hradišťská 1672 a 1691. Ke sboru
patřila menší část obyvatel Dol. Němčí, ostatní chodili do Vlčnova.
1584 Ve sporu s Korytňany ohledně lesa Kadlčkové sastupoval
Němčany (Horní i Dolní) Václavek z Dolního Němčí. Jedná se tu asi o
písaře Václava.
1588 Zemřel správce bratrského sboru v Dolním Němčí Martin
Kapský.
1589 Připomíná se luteránský farář ve Vlčnově Lukáš Ptelins,
potulný peregrinus, odpadlý kněz, pastor vlčnoviensis.
1592 Podle urbáře panství ostrožského bylo v Dolním Němčí 89
usedlíků, z toho 3 čtvrtláníci, 32 půlláníků, 19 čtvrtláníků, 10 starých
a 23 nových podsedníků. Bylo tu 23 lánů 2 vinohrady, stará a nová
hora a panský rybník. V potoku byly ryby, poddaným však bylo přísně
zakázáno je lovit. Lovit mohla jenom vrchnost. Zachovalo se i několik
jmen: Zálešák Martin, starý podsedník; Jura Podobný, půlláník, Čiech
Václav, čtvrtník, Jan Bratský, ¾ lánu.
1598 Uvádí se třetí českobratrský duchovní správce v Dol. Němčí
Tobiáš Balšán.
1609 Dol. Němčí zdědil Jan z Kunovic, ale pro dluhy je prodal
bratru Jetřichovi z Kunovic.
1611 Václav z Kounic koupil panství Uh. Brod, náležející dosud
pánům z Kunovic. Poněvadž Dolní Němčí patřilo farou k Vlčnovu,
jehož farář poslouchal cizí vrchnost (kounickou v Uh. Brodě), Jetřich
z Kunovic Dolní Němčí, patřící ke statku hluckému, vyfařil z Vlčnova
a přifařil je do Hluku.
1618 Pánem Dol. Němčí se stál Jan Bernard z Kunovic. Byl
vychován v Německu a smýšlení byl přísně kalvínského. Za účast při
povstání proti Ferdinandovi II., propadlo jeho ostrožské panství
konfiskaci. Jan Bernard utekl r. 1622 do Německa.

1625 Panství ostrožské, tedy i Dolní Němčí, bylo prodáno knížeti
Gundakarovi z Lichtenstein s podmínkou, že fary budou obsazovány
jedině kněžími náboženství římsko-katolického.
1627 Na ostrožskou faru byl instalován Polák Jan Mathesius. Ten
prováděl první rekatolizaci panství ostrožského, tedy i Dol. Němčí.
Měl 26 obcí.
Roku 1631 svolal ke zpovědi do Nivnice také občany Dol. Němčí,
Hor. Němčí a Strání, ale přespolní nepřišli.
1640. Je na faře v Hluku P. Jakub Ignác Celler. Spravoval 9 obcí:
Hluk, Dol. Němčí, Blatničku, Boršice, Dolní Němčí, Slavkov, Nivnici,
Korytnou a Strání. Měl na starosti 6 kostelů. V Nivnici měl kaplana.
1644 Ze zprávy P. Cellera děkanskému úřadu v Uh. Hradišti
vyplývá, že z Dol. Němčí dostával 25 slepic a 25 sýrů, tedy 25
usedlých. Z půllánu, který patřil Pikartům (čes. bratřím), neměl
ničeho. Užíval jej rychtář dolněmčanský.
1653 – 1655. Rekatolizaci na panství ostrožském provedli
hradišťští jezuité. Na závěr misie dolněmčanští farníci s rozžatými
svícemi skládali slavné vyznání víry a slibovali, že budou žít po
katolicku.
1656 Podle Prvého lánského rejstříku bylo v Dolním Němčí 26
usedlých. Do roku 1663 vzrostl jejich počet na 45.
1663 Při vpádech turko-tatarských bylo vypáleno a opuštěno 19
gruntů.
1664 Byl v Hradišti vynesen rozsudek smrti „na Evu z Dolní
Němče, to dceru po nebožtíku Janu Prlovi, poněvadž Eva Prlova z
Dolní Němče nad přikázáním božím se zapoměla a obtěžkati se dala.
Za kteréž její provinění má od mistra popravního metlami u pranýře
býti trestána a gruntův hradištských na věčnost pod ztracení hrdla býti
zbavena, a to podle práva Actuum při kr. města Uh. Hradiště, dne
9.ledna 1664.
1671 Podle II. lánského rejstříku bylo v Dolním Němčí 35 usedlých
a kromě toho 19 nových pustých a 28 starých pustých gruntů a chalup.
Objevují se tu dnešní jména: Tkadlčík, Kadlček, Baroň, Bobčík,
Daňových, Uher, Zálešák, Čech. Připomínají se vinohrady a měli zde
vinice i Horněmčané a Slavkovští.
1672 a 1691 Děkanská matrika hradištská mluví ještě o existenci
bratrského kostela v Dol. Němčí. Stavba byla bytelná a i když nebyla
opravována, udržovala se dlouho.

Po roce 1691 asi bylo rozhodnuto, aby tento sbor byl proměněn
v kapli, zvláště když bylo používáno katolického a pak
českobratrského hřbitova, podobně jako ve Slavkově. Tak byla
dokončena rekatolizace občanů Dol. Němčí.
1705 Dolní Němčí utrpělo kuruckými válkami. Dne 4.5. 170 (podle
dominikánské kroniky brodské) kuruci zabili v Dol. Němčí 30 osob
(mužů). V tomto roce bylo Dol. Němčí vypáleno dvakrát.
1715 Dne 5.srpna kuruci opět vypálili obec. Není divu, že obce
takto soužené se kurucům poddávali, to znamená, že uznávali jejich
panství nad sebou. První se poddal Slavkov, potom Horní Němčí, Dol.
Němčí a Strání. Lidé neměli z čeho platit desátky ani daně. Daně pak
byly na poddaných krutě vymáhány. Úředník z panství ostrožského
dal za velké zimy r. 1709 neplatící uvazovat u stromů a polévat je
studenou vodou. Není divu, že mnozí lidé utekli do Uher, jak uvádí
dominikánská kronika.
1718. V Dol. Němčí byla rozšířena kaple.
1727 V tomto roce byla podána žádost knížeti Lichtensteinovi a
kosistoři o zřízení samostatné farnosti v Dolním Němčí.
1740 Žádost o farnost znovu podána. Pruská válka však byla
příčinou, že tato záležitost byla odložena.
1750 Na žádost Josefa Václava Lichtensteina byla dne 15.září v
Dolním Němčí komise ustavená kosistoří, která uznala, že je nutno
zřídit zde lokalii. Obec musela svým nákladem postavit farní budovy.
Stavba fary v Hor. Němčí stála 700 zl a dá se předpokládat, že stejný
obnos museli opatřiti i občané dolněmčanští. Kromě toho museli
vlastními prostředky postavit také školu, pořídit křtitelnici,
monstranci, ciborium a jiné potřeby do kostela. Podle odhadu stálo
obec zřízení duchovní správy nejméně 1 500 zlatých, což byl na
tehdejší dobu obrovský obnos.
1751 Děkan hradištský podává konsistoři zprávu o postavení nové
fary v Dolním Němčí.Výňatky z odpovědi konsistoře: Z tvé zprávy,
nám 8.7. t.r. doručené, jsme shledali, že budovy pro místní kaplany v
Dolním Němčí a v Nové Vsi, spadající pod pravomoc v Ostrově, jsou
již v potřebném stavu a vysušené, tak že už nic nechybí, aby po tak
toužebném a mocném přání farníků vytoužení kaplani byli uvedeni do
svého úřadu. Přáli bychom si však, aby také v kostele v Dolním
Němčí a v Nové Vsi, podle zmíněného slibu, na obou místech byly

křtitelnice, monstrance a ciboria … Dále se uvádějí ostatní podmínky
a pohrůžka, že budou místa zrušena, nebudou-li podmínky dodrženy.
V zakládací listině jsou uvedeny povinnosti kaplana, kdy konat
bohoslužby a ostatní náboženské úkony,……. má konati vyučování
katechismu i po domech; aby nepřijal po domech opojné nápoje; má
se vystříhati pití, svateb, hospod a shromáždění při kartách a špatné
společnosti….. Farář hlucký je povinne mu vypláceti 182 zl. ročně,
z čehož má kaplan v Dol. Němčí vzíti část v naturáliích za běžnou
cenu, aby se ulevilo faráři, jemuž opatření hotových peněz by činilo
potíže. Má býti hluckému faráři poddán, jemu odváděti štolu a koledu,
mše pohřební a fundační. Denně dostával kaplan v Dolním Němčí 30
krejcarů, neboli půl stálého platu.
Farnost Dolní Němčí
Vznik Dol. Němčí asi r. 1255 – přifařeno do Velké. Od r. 1278 do
Uh. Brodu a Nivnice, od r. 1294 patří k Hluku, od 1312 k Vlčnovu a
od r. 1611 opět k Hluku. Od r. 1751 samostatná fara, ve které bydlel
hlucký kaplan. Samostatná farnost byla v Dol. Němčí jmenována r.
1795.
Kaple, kostel, hřbitov.
Záznam o vzniku starého hřbitova není.
1670 – zvětšen hřbitov a postavena dřevěná zvonice.
1700 – postavena dřevěná kaple, krytá šindelem (10x4x4m) a
zasvěcena sv. Filipu a Jakubovi. Koupen zvon Petr.
1718 – kaple rozšířena, přistaven presbitář
1722 – podána žádost o kněze do Olomouce.
1751 – jmenován do obce kněz jako kaplan fary v Hluku.
1776 – postavena socha sv. Floriána na návsi.
1782 – postavena sakristie u kaple.
1795 – jmenována samostatná farnost; první farář Matěj Černý byl
odměňován takto: od náboženského fondu 20 zl na opravy kostela, od
obce 20 žejdlíků másla a 20 kuřat, ostatní neuvedeno.
1811 – všechno zlaté kostelní nádobí odevzdáno na ražení peněz.
1835 – opraven kostelík.
1844 – postavena u kostela zvonice.
1858 – oprava kostelíka.

1860 – postaven na hřbitově hlavní kamenný kříž.
1870 – postaven nový zděný kostel ve slohu gotickém.
1873 – Kámen byl navezen z Pradlisk. Stavbu prováděl Josef
Losert z Uh. Hradiště. Pořizovací náklad činil 63 000 zlatých.
Náboženský fond uhradil 2 třetiny, obec 1 třetinu. Varhany a hodiny
na věž darovalo potravinářské družstvo „Blahobyt“. R. 1873 byl
kostel vysvěcen kanovníkem Knappem v Olomouce. Téhož roku
postaven kamenný kříž před kostelem.
1898 – pořízeny nové zvony.
1917 – odebrány z věže 2 zvony.
1923 – sbírka na nové zvony vynesla 12 600Kčs. Byly koupeny 2
zvony, a to Josef – 250kg a Filomena – 80kg. Opraveny ciferníky na
věžních hod.
1932 – nákladem 62 700Kčs opravena věž a vnitřek kostela.
1938 – zřízen betonový chodník kolem kostela, opatřeny nové
dveře.
1942 – odebrány zvony. Zaveden do kostela elektrický proud.
1954 – koupen zvon „Královna míru“, váha 400kg, cena
24 000Kčs. V dalších letech byla opravena střecha kostela, pořízena
barevná okna, postavena nová zeď kolem hřbitova. Občané narození r.
1913 u příležitosti padesátin postavili na hřbitově malou kapličku.
Přehled správců dolněmčanské farnosti od r. 1751.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Bahulík Josef
Werner Matěj
Floder Jan
Křížek Jakub
Černý Matěj
Marek Ignác
Ptáček Karel
Plhák Ignác
Skárka Josef
Mrázek Jan
Michna Martin
Teplíček František
Skřebský Josef
Bureš Josef

kaplan
––״
––״
––״
––״
––״
––״
––״
––״
––״
––״
admistrátor
––״
farář

1751 - 1755
1755 - 1768
1768 – 1775
1775 – 1789
1789 – 1806
1806 – 1815
1815 – 1827
1827 – 1843
1843 – 1855
1855 – 1862
1862 – 1870
1870
1870 – 1881
1881 – 1906

4 roky
13 roků
7 roků
14 roků
17 roků
9„
12 „
16 „
12 „
7„
8„
3 měsíce
11 roků
25 „

15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

Šoler Mikuláš
administrátor 1906
Doležal Valentin
farář
1906 – 1914
Šimek Frant.
admin
1914
Balcárek Antonín
„
1915
Pospíšil Antonín
farář
1915 – 1923
Koželuha Jindřich
farář
1923 - 1934
Dubský Jan
admin
1934
Klos Josef
„
1935
Plaček Metoděj
„
1935
Vavřík Josef
farář
od 5.11. 1935 - 68

4 měsíce
8 roků
5 měsíců
3 měsíce
8 roků
11 roků
4 měsíce
3 měsíce
7 měsíců
33 roků

Zapsal M. Bábíček
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