1964
Volby
V roce 1964 vypršela lhůta členů místních národních výborů a
všech ostatních národních výborů, a proto byly na den 14. června
vypsány celostátní volby do místních národních výborů, okresních
národních výborů krajských národních výborů, do národního
shromáždění a volby pro soudce z lidu. Tato nová instituce se však
v běžném životě nijak zvlášť neosvědčila.
V Dolním Němčí bylo voleno 34 členů MNV, 2 členi ONV, 1 člen
KNV, 1 člen NS a 2 soudci z lidu.
Seznam kandidátů:
Poslanec – kandidát Národního shromáždění: Josef Turošík,
důstojník z Kroměříže, do krajského národního výboru Josef Kůdela
z Uh. Brodu, do ONV Ludvík Kopunec č. a František Šohaj č.
z Dol. Němčí. Do MNV v Dolním Němčí byli navrženi tito kandidáti:
1. Karel Ondra, Tinka Ludvík, Kočí Antonín, Kadlček Jaroslav,
Daníček Jakub, Bartoš Leopold, Daněk Josef, Bršlica Jan, Mikoška
Jan, Neumanová Marie, Válková Anežka, Ježek František, Zimčík
Antonín, Baroň Bohumil, Bahulíková Anežka, Martiš Antonín, Martin
Umlauf, Antonín Fibichr, Ludvík Talský, Ludvík Hubáček, Helena
Kadlčková, František Šebestík, Josef Hejda, Ludvík Umlauf, Karel
Tinka, Štěpán Daněk, Jaroslav Matůš, Josef Kozelek, František
Fröhlich, Filip Tinka, Josef Kadlček, František Kozelek, Krhovská
Justina.
Volbám předcházely patřičné volební náležitosti. Na místním
národním výboru byly pořízeny voličské seznamy podle jednotlivých
voličských obvodů, kterých bylo celkem 34. Každý občan se mohl
přesvědčit, zda je ve voličských seznamech zapsán, jinak by nemohl
volit. Bylo možno volit také na základě voličského průkazu. Tento
průkaz byl vydán voliči, který byl právoplatně zapsán ve voličských
seznamech podle svého trvalého bydliště, ale v den voleb byl
z jakýchkoliv důvodů mimo svého bydliště a nemohl tam vykonat
svoji volební povinnost ve formě hlasování. Voličský průkaz vydaný

v místě, kde byl volič zapsán do voličských seznamů, ho opravňoval
volit právoplatně kdekoliv. Tento způsob volby by mohl ovlivnit i
volbu kandidáta, který neměl naději na zvolení tím, že pro něho na
příklad mohli hlasovat vojíni nebo pěvecký a taneční soubor, který
přijel do obce zpestřit volby. V naší obci toho však nebylo třeba.
Ve všech obvodech byly ustaveny komise, které zaregistrovaly
jednotlivé kandidáty. S voliči bylo v obvodech hovořeno a zkoumáno,
zda s navrženými kandidáty souhlasí. Stal se také případ, že v jednom
volebním obvodu voliči s navrženým kandidátem nesouhlasili (Štěpán
Ježek ml.), i když to byl člen KSČ. Tato situace by nenastala, kdyby
to byl starší občan. V tomto obvodu byl pak vyhledán jiný kandidát
(Fr. Ježek). V předvolebních schůzích byly hodnoceny výsledky práce
dosažené za uplynulé volební období a rýsovaly se perspektivně plány
práce pro příští čtyři roky. Voličům se tu také představovali kandidáti
bydlící mimo obec. Všechny předvolební schůze nebyly nijak zvláště
navštíveny. Lidí chodilo celkem málo a diskuse nijak zvláště
zajímavá. Byly vydávány různé předvolební materiály, mimo jiné i
plakáty s fotografiemi a stručnými životopisnými údaji o kandidátech
do NS, KNV a do ONV.
Volby byly provedeny v neděli dne 14.6. 1964 v místní základní
devítileté škole. Protože volební obvody byly rozděleny do dvou
okrsků, připravili učitelé pro hlasování dvě třídy v přízemí. V každé
hlasovací místnosti byl obraz presidenta ČSSR, státní znak a vlajka
ČSSR, uprostřed místnosti zapečetěná urna a v koutě jevištními
kulisami oddělený prostor, kde byl stůl a tužka. Kdo totiž nesouhlasil
s navrženým kandidátem, musel celé jeho jméno a příjmení na
kandidátní listině škrtnout. Jiný projev nesouhlasu s návrhem
kandidáta byl ten, že volič nevložil kandidátní listinu s jeho jménem
do urny, ale za plentou ji schoval do kapsy. Hlasovací lístky dostal
volič ve volební místnosti bezprostředně před volbou. Do volební urny
se vkládaly bez obálky. Koš na odhazování přebytečných hlasovacích
lístků, jak bývalo dříve při volbách zvykem, v místnosti nebyl, protože
volič dostal jen kandidátky se jmény kandidátů, které má volit.
Nesouhlas možno vyjádřit pouze škrtnutím kandidáta, jak výše
uvedeno. Volič však neměl možnost uvést protikandidáta. Převážná
většina voličů hlasovala veřejně. Od komise obdrželi hlasovací lístky
a po prohlédnutí je vkládali přímo do urny, aniž by chodili za plentu.
Tím se průběh voleb značně urychlil a nevznikal nával voličů. Nejvíce

jich přišlo po skončení ranních bohoslužeb v kostele. Pro provedení
voleb byly ustaveny dvě okrskové komise v tomto složení: Volební
okrsek č. 1, v němž volili občané z volebních obvodů 1 – 17: Jaroslav
Matůš, stolář č. 334 – předseda komise, Karel Tinka, stavební technik
č. - náměstek předsedy, Vojtěch Bída, učitel č. 130 – jednatel.
Členi komise: M. Světinský č. , Martin Malík, zedník č. , Filip
Tinka, vedoucí stavební skupiny JZD č. , Bohumil Čech,
zaměstnanec státní traktorové stanice, č. 69.
Složení komise pro okrsek č. 2 – volební obvod 18 – 34:
Antonín Zimčík č. , tajemník MNV – předseda komise. Náměstek
předsedy Josef Kalabus č. , jednatel Melichar Bábíček č. 423,
učitel. Členi: František Kadlček č. 2, traktorista JZD, Jan Bršlica č. 8,
důchodce, Jan Matůš č. , dělník, Bohumil Baroň č. 90, úředník.
Úkolem členů okrskových komisí bylo zjistit, zda je občan, který
přišel volit, zapsán ve voličských seznamech, vydat mu hlasovací
lístky, dohlížet na regulérnost při provádění voleb v hlasovací
místnosti, po skončení voleb provést sčítání hlasů, učinit patřičné
záznamy na předepsaných tiskopisech a odevzdat hlasovací lístky jak
použité, tak i přebytečné.
Den voleb – neděle 14.6. 1964 byl pěkný slunný den. Od časného
rána vyhrával místní rozhlas. Také místní dechová hudba vyhrávala
v ulicích budíček. Počátek voleb byl od 7 hodin ráno. Hned po
otevření volebních místností začali chodit voliči. Od budovy MNV
přišlo několik členů KSČ a jiných občanů s dechovou hudbou. Průvod
nebyl velký. Hudba pak vyhrávala před školou. A tak volby měly
rychlý průběh a během dopoledne odvolila velká většina voličů a
čekalo se jenom na několik jednotlivců. Možnost účasti na volbách
byla dána také osobám nemocným a přestárlým, jímž by osobní
návštěva volební místnosti činila potíže. Zašli za nimi do domů
někteří členi okrskové volební komise s přenosnou urnou. Tito voliči
hlasovali doma. Hlasovací lístky z přenosných uren se před sčítáním
přidaly do hlavní urny. Tím se dosáhlo toho, že účast na volbách byla
značná. V druhém volebním okrsku z 692 voličů zapsaných ve
voličských seznamech nevolilo pouze 7 a ti byli většinou mimo obec.
Všichni navržení kandidáti byli zvoleni. Byli to tito občané:
volební obvod č. 1: Karel Ondra, úředník č. 378, č. 2 - Ludvík
Tinka, příslušník SNB č. 393, č. 3 – Antonín Kočí, řidič č. 262, č. 4 –
Jaroslav Kadlček, agronom JZD č. 229, č. 5 – Jakub Daníček,

pokrývač č. 123, č. 6 – Leopold Bartoš, dělník č. 124, č. 7 – Josef
Daněk, zedník č. 193, č. 8 – Jan Bršlica, důchodce č. 8, č. 9 – Jan
Mikoška, úředník č. 91, obv. č. 10 – Marie Neumannová, členka JZD
č. 103, č. 12 – František Kadlček č. 308, obv. č. 11 – Anežka Válková,
úřednice č. 311, obv. č. 13 – František Ježek, č. 476, obv. č. 14 –
Antonín Dančík č. 368, obv. č. 15 – Bohumil Baroň, úředník č. 30,
obv. č. 16 – Anežka Bahulíková, dělnice č. 49, obv. č. 17 – Antonín
Martiš, dělník č. 197, č. 18 – Martin Umlauf, dělník č. 295, č. 19
Antonín Fibichr, č. 122, obv. č. 20 – Ludvík Talský, stavební technik
č. 237, obv. č. 21 – Ludvík Hubáček, č. 428, č. 22 – Helena
Kadlčková, pomocná účetní JZD č. 76, obv. č. 23 – František
Šebestík, zástupce ředitele ZDŠ v Nivnici – č. 424, obv. č. 24 – Josef
Hejda, ředitel ZDŠ č. 421, obv. č. 25 Ludvík Umlauf, č. 248, obv. č.
26 – Karel Tinka, stavební technik č. 468, obv. č. 27 – Štěpán Daněk,
úředník č. 436, obv. č. 28 – Jaroslav Matůš, stolář č. 334, č. 29 –
Josef Kozelek, dělník č. 230, č. 30 – František Fröhlich, dentista č. 23,
obv. č. 31 – Filip Tinka, vedoucí stavební skupiny JZD č. 154, obv. č.
32 – Josef Kadlček, č. 226, obv. č. 33 – František Kozelek, účetní JZD
č. 342, obv. č. 34 – Justina Krhovská, dojička JZD č. 416.
Ve voličských seznamech bylo zapsáno celkem 1 415 voličů
(občané starší 18 let). Z nich volilo v 1. okrsku 723 a v druhém 692.
Ze 34 zvolených členů MNV bylo 11 členů KSČ, ostatní bez politické
příslušnosti.
Pro úplnost uvádím alespoň údaje z druhého volebního okrsku:
Obvod
č.

Jméno
Kandidáta

Zapsaných
voličů

Vydaných
hlas. lístků

Odevzdaných
hl.l.

18.
19.
20.
21.

Martin Umlauf
Antonín Fibichr
Ludvík Talský
Ludvík
Hubáček
Helena
Kadlčková
Frant. Šebestík
Josef Hejda
Ludvík Umlauf
Karel Tinka
Štěpán Daněk
Jaroslav Matůš

49
46
44
36

49
45
43
35

38
28
37
37
39
42
40

22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

Hlasů
proti

Nevolilo

49
45
43
35

Počet
hlasů pro
kand.
48
44
42
32

1
1
1
3

0
1
1
1

38

37

36

1

-

28
37
37
39
41
39

28
37
37
38
41
39

28
37
37
38
38
36

3
3

1
1

29.
30.
31.
32.
33.
34.
NS
KNV
ONV
Soudce
Z lidu

Josef Kozelek
Frant. Fröhlich
Filip Tinka
Josef Kadlček
Frant. Kozelek
Justina
Krhovská
Josef Turošík
Josef Kůdela
Frant. Šohaj
Jiří Hladílek
Antonín Tinka

42
44
42
50
44
45

42
44
42
49
43
45

42
44
42
49
43
45

41
44
42
47
41
45

1
2
2
-

696
696
696
696
696

696
693
689
696
696

684
681
598
688
688

12
12
91
8
8

Obdobná situace byla také ve volebním obvodu č. 1. František
Šebestík se na podzim odstěhoval do Nivnice, kde působí jako ředitel
základní devítileté školy, ale náhradní volba se nekonala.

Místní národní výbor
MNV
Ustavující schůze nově zvoleného místního národního výboru se
konala dne 4.července 1964 v místním sále. Kromě zvolených
poslanců byli pozváni zástupci všech místních organizací a aktivisté,
kteří dosud pracovali v různých komisích při MNV nebo byli nově do
komisí vybráni. Byl přítomen také Jos. Turošík z Kroměříže, nově
zvolený poslanec NS, Josef Kůdela z Uh.Brodu, zvolený do KNV, s.
Zicha za okresní zemědělskou správu, František Šohaj a Ludvík
Kopunec - místní členi ONV a s. Snopková jako zástupce okresního
národního výboru.
Po zahájení mandátová komise prozkoumala všechny zápisy o
volbách a prohlásila, že všichni členi MNV byli pravoplatně zvoleni.
Složení mandátové komise: František Kozelek č.432, Karel Ondra
č.378, Filip Tinka č.154,
Všichni noví členi MNV složili předepsaný slib.
František Šebestík jménem vesnického výboru KSČ v Dol. Němčí
přednesl návrh na rozdělení funkcí v MNV. Podle toho návrhu byli
zvoleni funkcionáři: předseda MNV- Antonín Zimčík, zedník č.368,
náměstek předsedy MNV- Karel Ondra, úředník č.378, tajemník
MNV- Jaroslav Matůš, stolář č.334.

1
1
-

Členi rady MNV: Karel Ondra č.378, Ludvík Tinka č.393, Štěpán
Daněk č.436, Filip Tinka č.154, Bohumil Baroň č. 90.
Dále byli zvoleni členi různých komisí. Každá komise má svého
předsedu, který je členem rady MNV, dále tajemníka, který je členem
MNV a několik členů jednak z poslanců MNV, jednak z aktivistů
mimo MNV.
Složení komisí.
Finanční a plánovací:
Předseda: Karel Ondra, člen rady MNV, tajemník - Jan Mikoška,
členi: Frant. Kozelek, Anežka Válková, František Bršlica, č. 30, Josef
Talský, pokladník MNV, č.275.
Komise zemědělská a pracovních sil:
Předseda - Tinka Ludvík, tajemník- Jaroslav Kadlček. Členi: Josef
Kozelek, Antonín Kočí, Justina Krhovská,Vojtěch Bída č.130, učitel,
Bohumil Čech, kovář STS č.69.
Komise kulturní a školská:
Předseda: Štěpán Daněk, tajemník: Josef Hejda. Členi: Helena
Kadlčková, Antonín Martiš, František Ježek, Cyril Ježek č.476, Josef
Hybler, dělník č.61
Komise pro místní hospodaření a obchod:
Předseda: Antonín Fibichr, tajemník Josef Kadlček. Členi: Anežka
Bahulíková, František Kadlček, Miroslav Pazlar, učitel č.422, Rudolf
Roušar, dělník č.305.
Komise pro výstavbu:
Předseda – Filip Tinka, tajemník Ludvík Talský, členi: Jakub
Daníček, Josef Daněk, Ludvík Umlauf, František Umlauf č. 472,
Antonín Kolísek, stavbyvedoucí č. 41, Antonín Tinka, zedník č. 493.
Komise sociální a zdravotní:
Předseda Bohumil Baroň, tajemník František Fröhlich, členi: Marie
Neumannová, Ludvík Hubáček, MUDr Miroslav Lipák, obvodní lékař
č. 484, Marie Fibichrová, v domácnosti č. 230.
Komise pro ochranu veřejného pořádku:
Předseda Martin Umlauf, tajemník Leopold Bartoš, členi: Karel
Tinka, Jan Bršlica, František Škubna č. 231 a Antonín Tinka č. 332.
Nově zvolený předseda ve svém projevu přednesl mino jiné také
akční program MNV. Jeho hlavními body je přestavba budovy MNV,
vybudování kanalizace v obci, úprava cest a ostatních prostranství,

upevňování JZD a zvyšování zemědělské výroby. Po projevech hostů
následovala družná zábava.
Místní národní výbor konal v tomto roce 8 schůzí pléna MNV a 23
schůzí rady MNV. Hlavní náplní práce byly stále ještě otázky týkající
se zemědělské výroby, jako dokončení socializace zemědělství v obci,
zajišťování a zvyšování výroby v místním JZD, mechanizace,
pracovní morálka aj. Nové komise pracovaly aktivněji a jejich činnost
se značně zlepšila, takže koncem roku byla hodnocena jako velmi
dobrá, až na práci komise pro obchod a místní hospodářství. V zápise
MNV se uvádí: „Jedná se o novou komisi zřízenou v novém volebním
období a její pracovní náplň není ještě zcela ujasněna. Z toho důvodu
její činnost není taková, jaká by měla být.“
Při svém finančním hospodaření se řídil MNV rozpočtem. Příjmy
byly proti rozpočtu překročeny o 25 927Kčs. Byla totiž v kině
dosažena větší tržba, než bylo plánováno a příjmy od rodičů
v mateřské škole rovněž přesáhly rozpočtovanou částku. Výdaje byly
přečerpány o 10 880Kčs, a to hlavně proto, že v mateřské škole byl
nízký rozpočet výdajů. Na doplňkový rozpočet bylo převedeno
10 446Kčs.

Jednotné zemědělské družstvo
JZD
Možno říci, že socializace vesnice byla v tomto roce dokončena.
JZD mělo 315 členů jako v předcházejícím roce, z toho 53 mužů a 216
žen. Obhospodařovalo 750ha orné půdy, 25ha luk a 5ha ostatní půdy,
celkem tedy 780ha. Soukromých zemědělců zůstalo velmi málo. Byli
to většinou starší občané, kteří by pro družstvo nebyli žádnou pomocí
a na svých malých výměrách hodlali hospodařit na dožití.
Snahou vedoucích činovníků JZD bylo zdokonalovat mechanizace,
používat více strojů a zavádět velkovýrobní formy práce.
Kromě členů družstva pracovalo v JZD také 11 zaměstnanců za
mzdu. Byly to hlavně kvalifikované pracovní síly v opravářské dílně,
zaměstnanci v kanceláři a někteří řidiči. Na podzim t.r. dokončil
Studium František Zimčík. Získal titul inženýr – ekonom a nastoupil
v JZD funkci ekonoma. Průměrný roční výdělek jednoho člena JZD

byl 4 659Kčs, průměrný roční výdělek zaměstnance 18 790Kčs. Je
pochopitelné, že výdělek členů, kteří jsou celoročně zaměstnáni je
mnohem vyšší než uvedený průměr, protože značná část členů –
hlavně žen pracuje v rostlinné výrobě jenom v době špičkových prací.
V roce 1964 bylo odpracováno celkem 96 067 pracovních jednotek
proti 88 000 plánovaným. Za 1 PJ se vyplácelo 15Kčs v penězích a
vydané naturálie na 1 PJ měly cenu 1,07Kčs, takže celková odměna
činila 16,07Kčs na 1 pracovní jednotku. V průběhu roku byla měsíčně
vyplácena záloha 10Kčs na odpracovanou PJ a zbytek za celý rok při
konečném vyúčtování na výroční členské schůzi, které se říká také
doplatky nebo dobírky. Výroční členská schůze i v tomto roce měla
slavnostní ráz. Byli pozváni zástupci okresní zemědělské správy,
patronátního závodu i sousedních družstev. Jednotliví funkcionáři
přednesli souhrnné zprávy z úseků své činnosti, takže členi mají
přehled o práci JZD, o jeho hospodaření i o tom, co mohlo být
vykonáno lépe. Na toto výroční účtování padne vždy nějaký vepř a
všichni členi družstva jsou pohoštěni. Večer se družstevníci veselili
při hudbě místní dechovky.
Majetek JZD
Stavby: JZD mělo v tomto roce 2 kravíny 1 215 086Kčs, 5 vepřínů
v ceně 838 446Kčs, konírna – 146 684Kčs, 4 drůbežárny –
820 036Kčs, 3 odchovny mladého dobytka – 893 330Kčs, 4 silážní
jámy 146 542Kčs, 2 ocelokůlny – 194 059Kčs, jiná výstavba – 5 –
198 523Kčs, kovárna a skladiště – 51 272Kčs, mostní váha –
49 017Kčs, sklad hnojiv 45 539Kčs, meliorace 442 108Kčs. Z toho
bylo vybudováno v tomto roce: odchovna pro mladý dobytek
v hodnotě 791 000Kčs, 2 silážní jámy v ceně 81 597Kčs, ocelokůlna
63 283Kčs, postavena cisterna na pohonné hmoty – 63 432Kčs a do
meliorací bylo investováno 230 000Kčs.
Celková hodnota staveb činí 5 040 642Kčs.
Dopravní prostředky a nářadí:
2 pásové traktory – 91 800Kčs, 13 kolových traktorů – 342 839Kčs,
1 nákladní auto – 63 060Kčs, ostatní stroje a nářadí 672 588Kčs.
Celková hodnota 1 170 287Kčs.
Letos přibyly 3 traktory za 84 075Kčs, ostatních strojů a nářadí
bylo pořízeno za 31 843Kčs.
Přehled o tržbách a nákladech:

Rostlinná výroba: Živočišná:
Ostatní:
Celkem:
Tržby:
1 946 222,53 Kčs 2 053 536,80 682 808,47
4 682 567,80Kčs
Náklady: 375 095,64 “
431 960,68
1 130 348,18 1 937 404,50Kčs

Rostlinná výroba
Byla řízena plánem, který jednotlivým JZD určoval ONV
prostřednictvím zemědělských odborů a zemědělské správy. Žně měly
letos celkem dobrý průběh, počasí žňovým pracím přálo. Jenom ke
konci žní nastalo deštivé počasí, takže se práce poněkud proti
předpokladu protáhly, ale i tak skončily žně koncem měsíce srpna.
Bylo úkolem sklidit přes 400ha obilí. Část výměry byla sklizena
přímo kombajny, část sanovazy a toto obilí se dováželo k mlátičkám.
Největší plocha obilovin se sklízela dvoufázově. To znamená, že
traktoristé posekli obilí řádkovači. Obilí stejnoměrně položené
v řádcích na strništi proschlo. Kombajny bylo pak sbíráno a
vymláceno. Sláma se na poli lisovala do balíků a byla svážena buď
pod kůlnu, ale většinou do stohů, které se zakládaly přímo na poli.
Zvláštních brigád nebylo zapotřebí. Vypomohli muži – manželé
členek JZD, kteří si ve svých závodech vzali dovolenou. Bylo
zorganizováno pouze několik nedělních brigád, jichž se účastnili
hlavně členi KSČ, myslivci a členi TJ Sokol. Jednalo se hlavně o svoz
obilí k mlátičkám a výpomoc u mlátiček. U ozimů byl hektarový
výnos slabě průměrný, u jařin však výnosy zklamaly. Proto také fond
krmiv byl velmi malý (960q). Ekonom JZD ing. František Zimčík dne
5.11. ve své zprávě uvádí, že je málo jadrných krmiv pro slepice, že je
málo jadra pro dojnice a tím velmi nízká dojivost. Bude proto nutno
žádat příděly krmiv ze státních fondů.
Přehled o sklizni:
Druh
ha
Pšenice
167
Žito
20
Ječmen
100
Směsky
92
Kukuřice na zrno 6
Cukrovka
103

Sklizeň
q/ha
q
23,6 3 944
25,08 502
19,20 1 920
12,90 1 193
64
385
245 25 283

Dodávky
Plán q Skutečnost q
2 300 2 995
300
396
1 700 1 299
32 830 23 940

Krmná řepa
Brambory
Olejniny
Pícniny

13
30
16
150

505
147
6,50
54,20

6 574
4 390
106
8 130

1 800
216
70

1 830
104
70

Podmítka strnišť byla skončena v polovině září. Také řepka byla
zaseta až v této době, což je dosti pozdě. Setí ozimin začalo koncem
září, protože bylo značné sucho a půda se těžko zpracovávala. Při
suchém počasí se značně rozmnožily myši, které ohrožovaly osevy.
Proto nebyly dodrženy agrotechnické lhůty pro setí ozimů. Výnos
cukrovky nesplnil očekávání a plánované množství nebylo do
cukrovaru dodáno. Práce na tomto úseku rostlinné výroby jsou ještě
málo mechanizovány a provádějí se většinou ručně. Lány cukrovky
jsou rozděleny na díly a jednotlivé díly si berou družstevníci
k obdělávání po celou dobu vegetace. Ručně cukrovku vyplejí,
okopou i sklidí, tj. vyryjí a okrájejí. Členi JZD však nejsou sto zajistit
obdělání celé osetí plochy cukrovkou, takže zbytek přiděluje MNV i
ostatním občanům. Bývá s tím mnoho potíží, protože mnozí občané se
této povinnosti brání. A tak ještě dne 25.5. na schůzi rady MNV bylo
konstatováno, že není dosud zajištěno obdělání 7 dílů cukrovky po 14
arech. Přitom však mnohé ženy (i členky JZD) jezdí provádět
jednocení cukrovky i mimo obec, na příklad na státní statek do Hluku
a jinde, kde vydělají více než v JZD, protože tato odborná práce je tam
dobře placena a zapracovaná síla si dosti vydělá. Snad i toto má
neblahý vliv na výnosy cukrovky v JZD. Kdo tyto práce dříve nekonal
a nemá přímý vztah k zemědělské práci, jistě nemůže dobře provést
ošetření cukrovky, k čemuž musí být určitá zkušenost.
Sklizeň cukrovky probíhala dobře. Při odvážení pomohli muži
některých družstevnic. Práci částečně brzdila ta okolnost, že
opravářská skupina nezajistila včas nakladač na řepu. Práce této
skupiny byla pro nedbalé plnění povinností kritizována a byla
navržena výměna vedoucího. Místo Josefa Kadlčka č. 6 nastoupil do
této funkce František Šimčík č. 379, který má větší zkušenosti se
stroji.
Podzimní polní práce byly provedeny všechny, i když některé se
zpožděním, protože dne 5.11. zbývalo ještě zaset 61 ha obilí, sbírat
3ha kukuřice a provádět hlubokou orbu na 290 ha.

Živočišná výroba
Dojnice: Prasnice: Vepři: Hovězí: Koně: Drůbež:
Plán:
248
162
625
322
23
4 175
Skutečný stav: 191
62
292
261
22
3 134

Výroba:
Mléko
l:
Plán:
374 400
Skutečnost: 349 908
Dodávky:
Plán:
320 000
Skutečnost: 285 992

Vepř. maso
kg:
42 125
46 112

Hovězí maso
kg:
41 041
48 981

Vejce
ks:
500 000
337 330

Drůbež
kg:
12 167
11 360

30 530
46 347

40 820
45 565

500 000
335 995

11 507
10 105

Samostatně hospodařící zemědělci a členi JZD – záhumenkáři měli
koncem roku 1964 celkem 32 kusů skotu, 409 vepřů a 2 223 kusů
drůbeže. Skutečný stav drůbeže byl určitě vyšší protože mnozí občané
při soupisu nehlásí plný počet.

Výstavba obce
MNV Výstavba
Také v tomto roce bylo věnováno mnoho úsilí jak funkcionářů a
členů MNV, tak také ostatních občanů zvelebení obce a životního
prostředí.
V prvé řadě nutno zaznamenat, že byla dokončena stavba požární
zbrojnice. Je to velká budova, ve které bylo počítáno i se zasedací síní
a jinými místnostmi, které by sloužily nejen požárníkům, ale i
ostatním složkám v obci. Tato budova byla slavnostně otevřena za
velké účasti občanů i členů požárních sborů z okolních obcí v neděli
dne 12.7. 1964. Při té příležitosti připravili požárníci větší cvičení a
taneční zábavu. Tak bylo dokončeno dílo v hodnotě 365 000Kčs, na

němž občané odpracovali hodně hodin zdarma. Ještě téhož roku byla
budova omítnuta. Náklad na omítku spolu s opravou omítky školní
budovy na Záhumení činil 38 000Kčs. Protože se v obci jevila potřeba
zřídit v obci mateřskou školu a nebylo ani jiné vhodné budovy, ani
peněz na stavbu nové školy, byla na podzim otevřena mateřská škola
v budově nové zbrojnice. Místnosti byly vhodně upraveny a 32
malých dětí začalo chodit do mateřské školy. V přízemí budovy je
šatna a kuchyň, nahoře umývárny, místnost pro odpočinek a velká
místnost, kde si děti hrají a jedí.
Stav vozovky v ulici Boršické a kostelní byl již velmi špatný, proto
po úpravě byla silnice v obou ulicích asfaltována.
Také s kanalizací obce bylo započato. Při komisionálním řízení za
účasti odboru vodního hospodářství ONV a státní správy silni byla
uznána nutnost provedení kanalizace a byla schválena dokumentace
na kanalizaci pro celou obec. S pracemi bylo započato v Hlucké ulici.
Úpravou prostranství před hřbitovem a zřízením malého parčíku
získal neupravený kout před hřbitovem na vzhledu.
U školy na Záhumení by dosti velké prostranství, kde si hrávaly
děti, pásly se husy a občané si tam krechtovali řepu.
Shnilou řepu na jaře nechávali v jámách. Stromy, které tam rostly,
byly olámané, pumpa věčně pokažená. V tomto roce bylo toto
prostranství ohrazeno drátěným plotem. Část pozemku je školní
zahrada, část byla rozdělena zájemcům na zahrádky.
V budově MNV bylo započato s úpravou místností pro holičskou
provozovnu. Místo se získalo tím, že se zrušil průjezd.
Na stadionu byla dokončena úprava tribuny a hřiště s ostatním
zařízením odevzdal MNV Tělovýchovné jednotě Sokol do trvalého
bezplatného užívání.
Značným nákladem byla provedena omítka místního farního
kostela a místní rodáci z ročníku 1914 dali odborně opravit sochu sv.
Floriána uprostřed obce a upravili její okolí.
ZDŠ
V místní Základní devítileté škole bylo k 1.9. zapsáno 246 žáků,
kteří byli rozděleni do 9 tříd. Pobočky byly při I., III., IV. a V. třídě.
Hana Nováková provdaná Dobřenská odešla od 1.9. do Rajhradu,
Dana Krejčiříková na III. ZDŠ do Uh. Brodu. Od 1.9. byla na školu
ustanovena Helena Řeháková, dcera místního zahradníka p. Zimčíka,
která však byla do 1.12. na mateřské dovolené, dále Alena Teimerová

z Uh. Brodu, která učila na ZDŠ v Březové. Marie Hauerlandová
odešla do Vlčnova. Od 19.10. 1964 učila Marie Lazničková z Uh.
Hradiště, která dne 1.12. odešla do Ostrožské Nové Vsi. Z Vlčnova
přišla učitelská dvojice Josef Valíček a Jarmila Valíčková. Ta měla do
19.12. mateřskou dovolenou. Když nastoupila do zaměstnání, odešla
Marie Bachanová do Hluku.
Žáci povinně prováděli sběr odpadových surovin a lahví, pomáhali
v JZD sbírat zemáky, před školou vysadili tuje a pracovali ve školní
zahradě.
Dětská lékařka MUDr. Buchtová prováděla pravidelné prohlídky
školních dětí a dentista Frant. Fröhlich jim pravidelně ošetřoval chrup.
Žáci III, IV. a V. tříd byli na výletě v Tupesích (keramika), na
Bunči a v Kroměříži.
Učitel František Šebestík, který již několik let byl zástupcem
ředitele na ZDŠ v Nivnici, bydlel však v učitelském bytě v Dolním
Němčí, se stal ředitelem v Nivnici a odstěhoval se tam do uvolněného
bytu ve škole. Učitelskou kvalifikaci má pro 1. – 5. ročník. Já sám
jsem v tomto roce dokončil studium na pedagogickém institutu
v Gottwaldově a získal jsem kvalifikaci vyučovat na vyšším stupni
(6. – 9. postupný ročník) dílenské práce a práce na pozemku. Protože
však nebylo volného místa s bytem, byl jsem odborem školství ONV
v Uh. Hradišti ustanoven na školu v Horním Němčí s tím, že budu
dojíždět z dosavadního působiště. Zástupci MNV však velmi
vehementně proti tomuto rozhodnutí protestovali na ONV, i když
manželka zde je zaměstnána jako prodavačka. Nakonec jsem sám
odstoupil od ustanovení na ZDŠ v Horním Němčí a zůstal jsem na
ZDŠ 1. – 5. v Dol. Němčí.
Kulturní
Pokud jde o kulturní události, nedálo se v obci nic zvláštního proti
dřívějším rokům. Všechny veřejné oslavy (Únor, MDŽ, 1.máj,
9.květen, MDD, VŘSR, 12.12.) měly obvyklý průběh.
Na podzim t.r. byl zahájen cyklus přednášek pro poslance MNV a
aktivisty pod názvem „Umění vládnout a spravovat stát“. Přednášeli
odborníci – právníci nebo z různých oborů lidosprávy. Návštěva však
bývala malá.
Dne 22.11. byla otevřena v místnosti MNV výstavka amatérských
fotografií místních fotoamatérů, od nichž vyšel popud k této akci.
Zůčastnili se jí však jen 4 zájemci (J. Slaník, Fr. Macků, Ant. Ježek a

M. Bábíček, snad proto, že byly vystavovány je fotografie většího než
pohlednicového formátu. Fotografie byly upraveny na 11 panelech o
rozměrech 50x90 cm po 3 – 5 podle velikosti. Zájem veřejnosti byl
značný, více návštěvníků bylo z řad mládeže. Výstavka měla u
fotoamatérů podnítit zájem o pestřejší volbu námětů.
Místní kino mělo 141 představení s 16 147 návštěvníky. Tržba
činila 32 495Kčs.
Osvětová beseda se stará o sál a za pořádání taneční zábavy vybírá
poplatek 300Kčs. Taneční hudba „Barret“ (vedoucí Antonín Fibich)
odvádí 8% poplatek z každé placené hry, zatím co dechová hudba
tento poplatek neplatí s odůvodněním, že hraje bezplatně při všech
veřejných oslavách. OB měla 15 448Kčs příjmu a 12 797Kčs vydání.
Koupila fotografický aparát, blesk a leštičku. Používá se jich hlavně
při vítání do života a při pořizování dokumentárních snímků při
budování obce. Tyto práce obstarávám sám.
V minulém roce zakoupila OB vysavač, leštič parket a kamna do
sálu.
Z Dolního Němčí před léty odešlo ilegálně několik občanů do
zahraničí. Žijí v různých zemích Evropy i Ameriky. Nyní, kdy se
uvolňuje styk se zahraničím, začínají se organizovat návštěvy. Rada
MNV doporučila žádosti Růženy Němcové č. 195 a Marie Kunčíkové
č. 126 o vydání cestovních pasů do Itálie, kde jejich syni působí jako
kněží. Doporučila rovněž žádost Apoleny Kadlčkové č. 4 o pas do
USA, zamítla však stejnou žádost Marii Kolískové č. 77.

M. Bábíček, kronikář

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

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

1965
je charakterizován těmito hlavními událostmi:
1) 20 let osvobození naší vlasti,
2) 20 let budování v obci,
3) upevnění JZD,
4) III. celostátní Spartakiáda.
Na počátku je nutno uvést některá přehledná data za uplynulých
20let.
Výstavba obce 1945 – 1965
Komunikace:
Dlažba cesty na hřbitov ……………. 20 000Kčs.
Nová cesta od hřbitova po Frant. Přikryla č. 339 …… 15 000Kčs.
Cesta od fary přes Záhumení po kovárnu …………… 20 000Kčs.
Nová cesta v ulici k učitelským bytům ……………... 10 000Kčs.
Cesta z Ulice Novosady směrem k učitelským bytům 5 000Kčs.
Cesta od Št. Cmola č. 14 po mlýn …………………… 11 000Kčs.
Cesta od M. Kadlčka č. 297 po Karla Ondru 378 …… 5 000 „
Cesta od Pokorného Old. č. 280 po L. Tinku 393 …… 5 000Kčs.
Cesta od mostu v Boršické ulici po Št. Richtra 432 …. 15 000Kčs.
Cesta od mostu v Boršické ulici po Jar. Baroně 473 …... 8 000Kčs.
Cesta od Jos. Kozelky č. 238 po Jar. Matůše 334 ………6 000Kčs.
Cesta od hlavní silnice ke stadionu (60m)
2 000Kčs.
Komunikace celkem
122 000Kčs.
Generální opravy komunikací:
Oprava cesty v Boršické a Kostelní ulici 2x ………… 55 000Kčs.
Veřejné stavby:
Čtyři bytové jednotky pro učitele …………………… 460 000Kčs.
Přístavba jeviště v sále OB (tehdy T.J. Sokol) ………. 10 000Kčs.
Vybudování sportovního stadionu ………………….. 750 000Kčs.
Regulace potoku Okluky …………………………. 1 800 000Kčs.
Most v Boršické ulici ……………………………….. 120 000Kčs.

Most na stadión …………………………………… 35 000Kčs.
Zdravotní středisko ……………………………… 450 000Kčs.
Úprava a stavba ochranné zdi u hřbitova …………. 90 000Kčs.
Požární zbrojnice a mateř. škola …………………. 365 000Kčs.
Nové šatny a tribuna na stadióně …………………. 290 000Kčs.
Obchodní dům …………………………………….. 700 000Kčs.
Veřejné stavby celkem …………………. 5 070 000Kčs.
Generální opravy budov a ostatních zařízení:
Škola u kostela …………………………………….. 80 000Kčs.
Škola na Záhumení ………………………………… 15 000Kčs.
Zřízení místního rozhlasu v obci …………………... 22 000Kčs.
Rekonstrukce elektrického vedení v obci …………. 500 000Kčs.
Oprava sálu ………………………………………… 60 000Kčs.
Adaptace staré pálenice na prodejnu obuvi ………… 30 000Kčs.
Adaptace domu č. 77 na opravu obuvi ……………… 27 000Kčs.
Adaptace domu č. 128 na holičství …………………. 35 000Kčs.
Úprava dolního hostince včetně obchodu …………… 60 000Kčs.
Oprava kostela a fary ………………………………. 130 000Kčs.
Celkem ………………………. 959 000Kčs.
Kanalizace:
Ulička od potoka po Leop. Zimčíka ………………… 200 000Kčs.
Od Fr. Kadlčka č. 157 kolem mlékárny………………. 10 000Kčs.
V ulici u učitelských bytů …………………………….. 30 000Kčs.
Na Záhumení od Umlaufa ……………………………… 5 000Kčs.
Hlucká ulice od Cmola č. 116 po stadion …………… 70 000Kčs.
Ve žlebě od J. Daňka 193 po J. Kadlčka 401 …………. 25 000Kčs.
V Boršické ulici od Válka 395 do potoka ……………. 10 000Kčs.
Celkem ……………………………………………… 350 000Kčs.
Nové stavby – individuální výstavba soukromých domků:
Postaveno 174 domků od č. 370 do č. 544.
Adaptováno celkem 292 bytových jednotek, a to:
V r. 1956 – 18, r. 1957 – 31, r. 1958 – 28, r. 1959 – 25, r. 1960 –
33, r. 1961 – 25, r. 1962 – 51, r. 1963 – 30, r. 1964 – 36, r. 1965 – 15.

Správa obce – složení MNV
Rok
1945
28.4.
1945
1945 –
5.9.
1946
1948
1954
1957
1960
1964

Počet členů
MNV
25

KSČ Soc.
ČSL Nár.
dem.
soc.
revoluční národní výbor

Nepolitic.

24
24

8
6

8
6

8
6

6

-

24
24
20
25
25
34

2
10
8
5
10
11

3
7
-

17
7
-

2
-

12
20
15
23

paritní zast.
„
zastoupení
volby
akčí NV

Počet domů, obyvatel, růst úrovně:
Rok 1945: 383 domů, 2 086 obyvatel. R. 1950 – 428 domů. R.
1955 – 455 domů. R. 1956 – 370 rozhlas. přijímačů. 1957 – 385 rozhl.
přijímačů, 20 televizory. 1958 – 2 172 obyvatel, 11 televizorů, 399
rozhl. přijímačů. Rok 1960: 500 domovních čísel, 63 televizorů,
rozhlas – 415. R. 1961 – 2 300 oby. Rok 1965: 544 domovních čísel,
2 313 obyvatel, 13 osobních aut, 251 motocyklů, 296 motocyklů, 426
rozhlasových přijímačů, 56 ledniček, 512 praček.
Přehled o stavu žáků v místní škole
Rok

Žáků Chlapců Děvčat Tříd

1945/46
1946
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954

289
273
264
237
235
239
244
236
228
238

138
133
133
130
128
131
134
126
117
129

151
140
131
107
107
108
110
110
111
109

7
6
6
6
6
7
8
8
7
8

Průměr
na tř.
41
45
44
39
39
34
30
29
32
30

Rok

Žáků Chlapců Děvčat Tříd

1955/56
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964/65

246
226
223
229
224
211
233
246
245
246

132
118
118
115
101
88
102
95
101
123

114
108
105
114
123
123
131
151
144
123

8
8
8
8
7
7
8
9
9
9

Průměr
na tř.
31
28
28
28
32
30
29
27
27
27

Abecední seznam učitelů, kteří na škole působili v letech
1945 – 1965:
Melichar Bábíček – 7 roků, Marie Bachanová – 5 r., Vojtěch Bída –
13 r, Hana Buchalová – 1 r., Elena Černá – 6 r, Jaroslav Černý – 6 r.,
Marie Hauerlandová – 2 r., Josef Hejda 20 r., Drahomíra Horková 8 r.,
Jana Holasová 1 r., Petr Janíček 2 r, Františka Jurigová 1 r, Zdenka
Koníčková 1 r, Marie Mitáčková 2 r, Jarmila Mráková 1 r, Miroslav
Nejezchleba 5 r, Hana Nováková 2 r, Marie Otýpková 3 r, Josef
Pastrnek 1 r, Marie Pavlíčková 2 r, Miroslav Pazlar 4 r, Josefa
Pakárková – Nejezchlebová 7 r, Josef Pelíšek 4 r, Zdeňka
Rosenbergová 11 r, Helena Řeháková 1 r, Ludmila Sadílková 1 r,
Pavla Sedláčková 3 r, Ludmila Stejskalová 2 r, Marie Soukupová 1 r,
František Skácel 4 r, Justina Smetanová 1 r, Ludmila Šímová 1 r,
Slavomíra Šlerková 3 r, Věra Šlapalová 1 r, František Šebestík 8 r,
Bronislava Šťastná 3 r, Ludmila Šikulová 2 r, Hana Švarcová 4 r,
Alena Teimerová 1 r, Marie Tomancová 1 r, Oldřich Vízl 1 r, Josef
Valíček 1 r, Jarmila Valíčková 1 r, Ludmila Vávrová 1 r, Jaromír
Vraník 1 r, Jarmila Zábojníková 1 r.
Přehledné údaje o Jednotném zemědělském družstvu v Dolním
Němčí.
Půdní fond
1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965
Orná půda 93
285 588 641 643 750 750 751
Louky
4
7
22
22
21
25
25
25
Ostatní
2
5
5
10
Celkem
97
292 610 663 666 780 780 786

Počet členů
Mužů
Žen
Celkem
Věkový průměr
Zaměstnanci za
mzdu
Průměr. roční
výdělek člena JZD
Průměr. roč.
výdělek
zaměstnance

1958
9
43
52
51
1

1959
18
131
149
51
6

1960
48
262
310
49
10

1961
52
264
311
48
11

1962
52
263
315
48
12

1963
54
261
315
46
11

1964
53
262
315
46
11

1965
53
262
315
46
11

1407

1423

2227

3682

3902

4882

4659

4571

13
479

11
218

13
700

16
400

16
610

18
850

18
790

18
000

Výstavba JZD – hodnota a počet staveb
ks
Kravín

-

Vepřín

1

Konírna
Drůbežárna 1
Siláž. jámy
Ocelokůlna
Jiná výst.
Kovárna
Mostní
váha
Sklad
hnojiv
Meliorace
Celkem

2

1958
Kčs
31
624
35
225
-

66849

1959Kčs
-

-

1960Kčs

1961Kčs
2

4

1 215
086
391 926

119 938

1
3

64 945
130 876
128 569
51 272
-

2
1
4
1
1

1

589 528

2

2 59 207

4

391 926

2 50 225

3

1 31 945
3 128 569
-

8 269 946

2
1
3
1

1962Kčs

1963Kčs
2

5

1 215
086
838 446

146 684
119 938

1
3

64 945
130 876
135 091
51 272
49 017

17 1 679384 21 2 507165

1964Kčs
2

5

1 215
086
838 446

5

1 215
086
838 446

146 684
119 938

1
4

146 684
820 036

1
4

146 684
820 036

2
1
4
1
1

64 945
130 876
135 091
51 272

2
1
4
1
1

64 945
130 876
135 091
51 272

4
2
5
1
1

146 542
194 059
198 523
51 272

1

45 539

1

1 212 108 1
24 3 211332 25 3 911430

1
2 442 108
32 5 040642

Dopravní prostředky, stroje a nářadí.
V roce 1958 mělo JZD 2 kolové traktory a 8 kusů jiných strojů a
nářadí, vše v ceně 104 653Kčs. V roce 1965 byly 2 pásové traktory,
14 traktorů kolových, 1 nákladní auto a jiných strojů a nářadí celkem
276 kusů.
To vše v hodnotě 1 272 458Kčs.

Finanční hospodaření JZD.
Tržby:
Rok Rostlinná
výroba
1958 129 625,93
1959 221 641,38
1960 860 874,77
1961 1 045 330,40
1962 1 347 496,60
1963 1 811 852,28
1964 1 946 222,53
1965 919 786,40

Živočišná
výroba
73 985,06
335 371,40
626 662,23
1 407 975,88
1 683 289,70
2 029 453,28
2 053 536,80
2 278 476,47

Ostatní

Celkem

69 028,47
526 660,69
455 855,22
827 432,33
782 030,70
813 846,01
682 808,47
1 510 648,59

272 639,46
1 083 673,47
1 943 392,22
3 280 738,61
3 812 817,4 655 151,57
4 682 567,80
4 708 912,66

Náklady:
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965

105 996,28
228 488,69
360 556,96
303 671,81
371 600,44
504 578,02
375 095,64
516 528,69

33 451,22
130 689,18
159 192,26
146 921,86
182 808,26
428 097,20
431 960,68
481 816,04

60 251,80
310 196,77
474 384,74
791 096,67
831 061,94
984 540,74
1 130 348,18

199 699,30
669 374,64
994 133,96
1 241 690,34
1 385 470,64
1 917 215,96
1 937 404,50

Pracovní jednotka
Za 1 PJ Kčs
Hodnota
naturálií
Počet PJ

1958
10
3,42

1959
9
4,20

1960
10
1,27

1961
15
1,80

5910

27200 65000 76 000

1962
15
0,85

1963
15
0,85

1964
15
1,07

1965
15
0,95

81 925

95 791

96 067

93 335

Rostlinná výroba JZD
1958 1959 1960

1961

1962

1963

1964

1965

33ha
0,45
16
5
10
3,6
10
-

82
17
21
13
39
6
23
3

18
35
70
206
73
15
35
6,5

97
40
70
89
77
13
33
7

48
36
86
125
85
11
35
10

70
27
90
188
108
12
30
9

167
20
100
92
103
13
30
16

140
8
115
97
92
12
30
12

525
6,1
319
178
2 834
900
1 076
-

1 145
182
509
173
6 455
300
1 228
28,8

389
1 687
4 364
19 663
5 333
3 522
72

2 387
747
1 745
1 421
24 008
3 360
2 561
121

954
598
1 967
2 264
22 526
3 251
2 273
41,5

1 456
298
2 231
3 901
24 944
5 244
3 019
52,8

3 944
502
1 920
1 193
25 283
6 574
4 390
106

1 079
323
1 467 1 423
752
19 663 24 008
1 418 912
70
119,6
82

904
595
1 798
97
21 454
1 305
41
93

1 371
267
1 959
674
24 944
1 464
52,5
68

2 995
396
1 299
139
23 940
1 830
104
70

Oseto ha:
Pšenice
Žito
Ječmen
Jarní směs
Cukrovka
Krmná řepa
Brambory
Olejniny

Sklizeno q
Pšenice
Žito
Ječmen
Jarní směs
Cukrovka
Krmná řepa
Brambory
Olejniny

Dodáno na státní nákup q:
Pšenice
Žito
Ječmen
Jarní směs
Cukrovka
Brambory
Olejniny
Pícniny

79,5
6,10
61,90
17,60
2 800
183
25,6

260
3 200
293
25,5
72

89

1 720
34
1 449
13 273
137

Živočišná výroba
1958 1959
Stav dobytka:

1960

1961 1962 1963 1964 1965

Dojnice
Prasnice
Vepři
Mladý
hověz.dob.
Koně
Drůbež

65
26
43
82

156
64
405
230

198
80
427
243

190
95
587
256

184
83
301
251

191
62
292
261

205
45
376
244

-

7
792

13
1 385

18
1 800

18
1 777

23
2 904

22
3 134

19
4 378

573

105

49 360

48800

51160

53752

48981

59800

688

206

24 390

46700

53640

61484

46112

47183

7 401
-

83124
13 905
-

207 995 351023
57 888 102339
2 804
2 100

332839 309218 349908 373988
135219 235609 337330 505475
2 150
9 442
11 360 6 852

573

4 520

16 388

38 550

56 900

60 550

45 565

55 180

591
5 917
-

7 920
48 217
13 875
1 120

13 114
153 190
57 888
972

36 800
261070
102339
1 240

49 000
253608
135219
2 112

68 440
236189
235609
6 906

46 347
285992
335995
10 105

33 543
299265
503220
472

8
11
14
2

Výroba:
Hovězí maso
kg
Vepřové maso
kg
Mléko litrů
Vejce kusů
Drůbeží maso
kg

Dodávky – prodej:
Hovězí maso
kg
Vepřové maso
Mléko litrů
Vejce kusů
Drůbež kg

Komunistická strana Československa
KSČ
Místní organizace KSČ zabezpečovala úkoly, vyplývající
z usnesení 12. sjezdu KSČ, a to především na úseku vnitrostranické
výchovy. V lednu 1965 přijali členi toto usnesení: Dosáhnout lepší
účasti na členských schůzích, projednat a schválit politicko
organizační opatření k získání členů JZD za kandidáty KSČ a toto
opatření rozpracovat na léta 1965 – 1970; zvyšovat u všech členů
ideologickou úroveň zařazováním otázek mezinárodních vztahů na
členské schůze, dále uváděním politických aktualit, krátkých referátů

o podstatě a významu zdokonalené soustavy řízení národního
hospodářství, jakož i postavení stranické organizace v této soustavě.
Přesto, že toto usnesení bylo podrobně rozpracováno v plánu činnosti
na rok 1965 s konkrétními úkoly pro jednotlivé členy, nebylo všemi
důsledně plněno. Ze 24 členů základní organizace plnilo přidělené
úkoly 8 členů. Ostatní pracovali na Ostravsku, někteří jsou důchodci a
zbytek ženy, které v plném zapojení jako členky JZD neměly
příležitost k plnění stranických úkolů.
Částečně se zlepšila účast na členských schůzích. Daleko lépe se
zapojovali do stranické práce a do práce na úseku politického,
kulturního a hospodářského života registrovaní členi. Z 31 členů a 3
kandidátů plnilo úkoly 21 registrovaných. Členské schůze se konaly
pravidelně každý měsíc. Řešily se na nich nejen otázky
vnitrostranické, ale také otázky zemědělské, politické, správní a
kulturní. Bude nutno ve stranické práci hledat nové metody a formy
práce a při tom nenahrazovat funkcionáře JZD, kteří jsou přímo
odpovědni za plnění úkolů, které plynou z jejich funkcí v JZD. Dosud
se na výborových i členských schůzích strany velmi často jednalo o
hospodářských záležitostech JZD a řešily se dopodrobna otázky
agrotechniky, organizace práce, odměňování práce v JZD a jiné
záležitosti, které spadají do pravomoci vedoucích pracovníků JZD.
Ze členů JZD měli být získáni tři kandidáti strany. Postupně se
měly vytvářet podmínky pro založení stranické organizace v JZD.
Úkol nebyl splněn, protože přesvědčování se nekonalo soustavně a
málo pomáhala stranická skupina v JZD, která má 8 členů.
Z vybraných 11 družstevníků se nepodařilo žádného získat za
kandidáta strany.
Místní organizace má 24 členů, jejichž průměrný věk je 55 let; více
než třetina členů má přes 60 roků. Členi strany pracují ve funkcích
v MNV, v masových organizacích a kulturních institucích. Dosti členů
se však této práci vyhýbá.
Výdaje se stranickou prací jsou hrazeny z pokladny okresního
výboru KSČ. Výbor místní organizace KSČ měl 9 členů. Jeho
předsedou byl Josef Hejda, ředitel místní základní devítileté školy.
Výbor se scházel pravidelně jednou za čtrnáct dní a měl celkem 24
výborových schůzí, na nichž byla dobrá účast. Úkoly, které byly
členům výboru ukládány, byly převážně plněny. K celkové práci
stranické je třeba dodat, že úspěchy mohly být mnohem lepší, kdyby

všichni členové organizace, včetně registrovaných, mnohem
odpovědněji přistupovali k plnění jednotlivých usnesení.

Správa obce
Správa obce
O tom, že v minulém roce při volbách do MNV byli vybráni vhodní
kandidáti, svědčí úspěšná činnost celého MNV s iniciativním
předsedou Ant. Zimčíkem a řada úspěšně provedených akcí. Rada
místního národního výboru i jeho plénum pracovaly podle plánu a ve
svých pravidelných schůzích řešily nejrůznější otázky, které život
vesnice přináší. Je pochopitelné, že největší pozornost byla věnována
upevnění a pomoci JZD a všem úkolům, které s tím souvisely.
Značného úsilí funkcionářů si vyžádalo provádění různých
budovatelských akcí. Těžkostí bylo dost, ale vždy byly překonány.
Bylo-li třeba, vyšli poslanci MNV do svých obvodů, přesvědčovali
občany a získávali je pro spolupráci. Tak na příklad v neděli dne 28.2.
získali v obvodech od občanů závazky celkem 7 883 pracovních
hodin, které odpracují občané na úpravě obce; na stavbě budovy MNV
slíbili odpracovat 4 182 pracovních hodin a jednotlivé organizace
celkem 550 hodin; na stavbě nového hřiště 1 175 hodin. Že tyto
závazky nebyly planými sliby, ukázal průběh roku.
Rada i plénum MNV se však zabývaly i ostatními důležitými
záležitostmi jako: školskou otázkou, výchovou mládeže,
tělovýchovou, zlepšením služeb obyvatelstvu aj.
Dobrou práci odvedly také jednotlivé komise při MNV, jejichž
činnost se proti předešlým rokům značně zlepšila. Byla soustavnější a
zapojovalo se více členů. Je to také tím, že členi jednotlivých komisí
byli vybíráni podle odbornosti i podle toho, jaké mají zájmy. Komise
místního hospodářství a obchodu byla rozšířena o dva nové členy.
Jsou jimi L. Pěrka č. 472 a Štěpán Fibichr č. 402. Do komise
zemědělské byl přibrán Martin Gál č. 32 a komisi finanční rozšířil
nový člen František Mikulec č. 245. Dne 17.3. byla ustavena nová
komise, a to komise lidové kontroly. Jejím úkolem je kontrola činnosti
a hospodaření MNV a všech organizací, kontrola činnosti všech

místních prodejen Jednoty, zlepšování služeb obyvatelstvu, vyřizování
stížností občanů aj. Složení komise: předseda Ladislav Bahulík č. 49,
členi: Bohumil Baroň č. 90, František Klement 195, Josef Kalabus č.
20, Štěpán Ježek 217, Karel Ondra 378, Antonín Andrle 99, Miroslav
Dančík 199, Štěpán Kopunec 257, Miroslav Pazlar 421, Cyril Ježek
433. Tuto komisi má řídit a ukládat ji úkoly stranický orgán.
Pracovníci MNV (stálí): Antonín Zimčík, předseda MNV, Jaroslav
Matůš, tajemník (při zaměstnání); administrativní zaměstnanci: Josef
Talský – matrikář a pokladník Anežka Válková.
Hospodaření místního národního výboru
Z přehledu o hospodaření MNV je patrno, že největším zdrojem
příjmů byl příděl z vyššího rozpočtu a nevětší výdajovou položkou
stavebnictví. Prakse je taková, že MNV dostane na určitou akci
pojatou do plánu na více let – jistý obnos na běžný rok. Pokračují-li
práce úspěšně a možno vykonat více než se předpokládalo uvolní
ONV podle možnosti i další částky peněz.
Toho pracovníci MNV do značné míry využívají a snaží se za
pomoci občanů budovat co nejvíce.
Příjmy MNV celkem 676 796,64Kčs.
Výdaje ……………. 663 629,32Kčs.
Některé větší příjmové položky: daň zemědělská 9 130, daň
domovní 58 413, správní poplatky 12 145, ostatní daně a poplatky
2 961, z hospodářské činnosti 7 596, stravné v jídelně 16 682, kino
32 632, příděl z vyššího rozpočtu 512 600, doplňkový rozpočet 7 884,
ostatní příjmy 28 738.
Výdaje: vodní hospodářství 2 926, stavebnictví 310 176, doprava
15 962, vnitřní správa 1 726, místní hospodářství 28 273, mateřská
škola 18 103, základní devítiletá škola 24 011, školní potřeby 6 838,
školní jídelna 42 138, osvětová činnost 55 284, kino 16 720, sociální
zabezpečení 19 457Kčs.

Výstavba obce
Výstavba
Hlavním dílem v tomto roce, na které se soustředilo všechno úsilí
funkcionářů MNV i veřejnosti, byla přestavba budovy MNV. Stará
budova bývala dříve obecním hostincem. Dnešnímu provozu MNV již
nevyhovovala a prostředí na tuto dobu pro tak velkou obec málo
důstojné.
Přestavba byla plánována na 2 roky. Měla být postavena budova
v akci „Z“ v hodnotě 305 000Kčs a na materiál a odborné práce měl
ONV poskytnout 40%, t.j. 130 000Kčs. Předpokládalo se, že bude
třeba si 10 brigádnických hodin z každé rodiny. Poslanci MNV ve
svých obvodech získali od občanů příslib k odpracování 4 182 hodin
zdarma.
Na jaře bylo započato s bouráním staré budovy, z níž zůstala jen
holírna, která byla v minulém roce postavena na místě bývalého
průjezdu, dále sklepy a část budovy ve dvoře, kde byly místnosti pro
poštovní úřad. Stavba pokračovala velmi rychle, i když někdy byl
postup brzděn nedostatkem materiálu. Již na počátku srpna byla
budova pokryta a začínalo se na vnitřních úpravách. V první polovině
listopadu byly již všechny zednické práce hotovy. Zbývalo již jenom
provést nátěry, malbu, nalepit gumu na podlahy, obložit schody. Do té
doby odpracovali občané zdarma 3 714 hodin. A tak dne 30.12. 1965
se konalo první veřejné zasedání pléna MNV v nové budově, která
nejenže byla z velké části hotova, ale byla také vybavena novým
nábytkem. Slavnostního zasedání se zúčastnili z ONV Jan Slováček ze
školského odboru, s. Skřivánek z odboru finančního a inspektorka pro
mateřské školy, dále poslanec KNV Josef Kůdela z Uh. Brodu. Při
této příležitosti bylo velmi kladně zhodnoceno úsilí členů MNV a
všech občanů, hlavně však zdůrazněna obětavá práce předsedy MNV
Ant. Zimčíka, který byl odměněn věcným upomínkovým dárkem.
Z dalších akcí na úpravě obce nutno se zmínit alespoň o těch
nejdůležitějších. Také v tomto roce pokračovalo plánovité zavádění
kanalizace v obci. V ulici k Hluku byla dokončena a započalo se
v ulici Nivnické.

Přes potok Okluky v místech u požární zbrojnice a mateřské školy
byla vybudována nová lávka.
Vylepšovaly se i podmínky komunikační a dopravní. Na dolním
konci vesnice (od Hluku) byla upravena točna pro autobusy, které
dojíždějí z Uh. Brodu a zase tam vracejí. Dříve se otáčely ve středu
obce (na rynku) a na Dolní konec nezajížděly. Tím se částečně
prostranství ve středu obce uvolnilo. V některých denních hodinách
tam bývalo autobusy přeplněno.
Vozovka středem obce byla již ve špatném stavu a trpěla značně
mrazy, což se projevovalo hlavně při jarním tání. Její povrch byl
upraven novým kobercem.
Před budovou zdravotního střediska čekává na autobusy dosti
dělníků, školáků i ostatních občanů. Za nepříznivého počasí se nebylo
možno nijak jinak ukrýt před nepohodou, než pod okapy a do dveří
okolních domů. K tomu ještě prostranství nebylo upraveno a
nastupovalo se v blátě. Také tu byla zjednána náprava. Po úpravě
prostranství byla postavena čekárna. Není sice uzavřena, ale i tak
celkem vyhovuje svému účelu.
Na úpravu sálu bylo povoleno vyčerpat 29 000Kčs a na opravu
střechy 20 000Kčs. Před vchodem do sálu ze dvora byla přistavena
předsíň, protože v místnosti pod jevištěm nebylo možno v zimě konat
schůze nebo zkoušky, neboť jednoduchými dveřmi a okny teplo
unikalo. Pro zlepšení hygieny byly v těchto místnostech položeny
terasové dlaždice. Sál byl znovu vymalován a malíř Jos Cmol
namaloval nad jevištěm výjev z českých pověstí podle malby Mik.
Alše.
Byla provedena částečná úprava žlebu za školou u hřbitova.

Jednotné zemědělské družstvo
JZD
V tomto roce byl zvolen nový předseda JZD v Dolním Němčí.
Stal se jím Ing. František Zimčík, bývalý drobný zemědělec, který
po vstupu do JZD vystudoval vysokou zemědělskou školu. Tato volba
by měla být pro družstvo přínosem.

JZD hospodařilo na 786ha zemědělské půdy (751 ha orné). Počet
členů 315, z toho 30 v družstvu vůbec nepracovalo. Počet záhumenků
299, společně obdělávaných 30. Jejich výměra představuje 132 ha
zemědělské půdy (124 ha orné).
Trvale činní pracovníci: družstevníci celkem 164 (49 mužů, 115
žen), zaměstnanců 12 (10 mužů, 2 ženy).
Rozdělení podle pracovních oborů: traktoristé a kombajnéři (10
mužů), kočí 8 mužů, ostatní pracovníci v rostlinné výrobě 89
(10 m. + 79 ž.), pracovníci živočišné výroby 45 (14 mužů a 31 žen),
stavební skupina 9 (5 m., 4 ž.), v ostatní výrobní činnosti 4 muži,
správa a řízení 11 osob /8 mužů a 3 ženy), počet učňů 10 (7 chl., 3
děvčata)
Počet odpracovaných dnů
Stále činnými pracovníky
celkem v rostlin. v. v živočiš
2 125 817
1 308
I.
1 959 669
1 290
II.
1 308
III. 2 603 1 259
1 320
IV. 2 937 1 572
2 840 1 496
1 306
V.
1 312
VI. 5 196 3 721
1 318
VII. 5 733 4 237
1 308
VIII. 5 262 3 784
1 314
IX. 4 433 2 983
7 603 6 011
1 306
X.
1 310
XI. 5 551 4 073
1 308
XII. 2 206 898
44 448 31 556
15 708

Ostatními pracovníky
45
38
163
178
170
136
286
168
1 184

Pracovní jednotky
Celkem Z toho osoby pomáhající
Traktoristé a kombajnéři 4 808
Kočí
5 270
Ostatní rostlinná výroba 28 046 9 060
Živočišná výroba
37 940 Nákladní doprava
3 618
Údržba
2 525
Správa a řízení
5 839
Investiční výstavba a generál. opravy:
2 525
celkem
93 335 9 060
Méně než 200 pracovních jednotek (PJ) odpracovalo 35
družstevníků, 201 – 300 PJ – 32 osob, 301 – 400 PJ – 25 lidí, 401 –
500 PJ – 30 družstevníků a více než 501 PJ mělo 42 družstevníků.
Mzda za 1 PJ byla 15Kčs, obilí v hodnotě 0,97Kčs. Bylo tak
vyplaceno celkem 1 362 150Kčs a vydáno 648q obilí.
Rostlinná výroba
Poměry v místním JZD se rok od roku lepší. Pomalu se již mění
smýšlení zemědělců a jejich vztah k družstvu. Většina stálých
pracovníků přistupuje k úkolům s větší odpovědností, i když všechno
není ještě nejlepší. Agronom Jaroslav Kadlček jistě měl pádný důvod
k tomu, že mohl koncem února prohlásit, že připravenost půdy před
setím obilí k letošní sklizni byla dosud nejlepší od založení družstva.
Jařiny byly zasety s určitým předstihem proti plánu, ale deštivé počasí
oddálilo setí cukrovky. Silné větry značně poškodily ozim, a proto
muselo být 40 ha pšenice podseto, čímž se náklady na rostlinnou
výrobu zvýšily.
Připravenost strojů na letošní sklizeň byla lepší než v dřívějších
letech. Přibyl jeden obilní kombajn a jeden vysokotlaký lis, takže i o
žních pracovaly 2 kombajny a 3 řádkovače. Vývin obilovin byl
v celku příznivý, ale chladnější po čas zrání a deště oddálily téměř o 3
týdny. Potíž byla také v tom, že v rozmoklé půdě nebylo možno plně
využít mechanizačních prostředků. K tomu ještě většina družstevníků
si hleděla v prvé řadě sklizně na svých záhumenkách. Bylo proto

nutno, aby pomohli manželé družstevnic zaměstnání v jiných
podnicích. Těm, kteří byli ze závodů uvolněni, platilo družstvo jejich
průměrnou mzdu v závodě z prostředků poskytnutých ONV. Koncem
srpna bylo ještě sklízet kolem 70 ha obilovin.
Hektarové výnosy nebyly valné. V době zrání i těsně přede žněmi
prudké deště a značně silné časté větry způsobily, že část zrna
vypadala. Proto také v ročním výkazu JZD činí tržba z rostlinné
výroby jenom 917 786,40Kčs proti plánované částce 1 818 178Kčs.
Naproti tomu náhrady Státní pojišťovny činily 817 804Kčs. Rovněž
nízké výnosy okopanin byly ovlivněny nepříznivým počasím a něco
snad i špatným obděláváním. JZD zajistilo obdělávání cukrovky
svými členy až na 6 ha. Obdělání této výměry zajišťovala rada MNV.
Ale ještě 25.6. nebylo rozděleno mezi občany 2 ha cukrovky, protože
mnozí občané odmítali tyto práce konat. Menší úroda zemáků měla za
následek i menší příděly místním občanům na uskladnění pro
zásobování domácností.
Podzimní setí bylo ukončeno počátkem listopadu a plán byl o 6 ha
překročen. Orba k jarnímu setí byla ztížena značným suchem, ale
termín pro její dokončení 25.11. byl dodržen. Tím byly vytvořeny
dobré podmínky pro sklizeň 1966.
Z těchto posledních údajů je zřejmé, že vedoucí pracovníci i ostatní
družstevníci se snaží, aby prosperita družstva byla co největší.
Napomáhají tomu jednak stále větší zkušenosti, ale v neposlední řadě i
hmotná zainteresovanost a využívání prémií.
Přehled o sklizni některých druhů plodin:
Plodina
Pšenice ozimá
Žito ozimé
Pšenice jarní
Ječmen
Jarní směska
Kuřice na zrno
Vikev
Cukrovka
Brambory
Krmná řepa
Česnek

Plocha sklizně ha
78
7
85
115
91
19
33
91
30
15
8

z 1ha q
22,7
9,8
22
16,4
15,4
32,7
22,2
145,8
45,9
167,9
40,2

celkem q
1 776
69
1 877
1 893
1 400
426
735
13 273
1 379
2 519
342

Rozdělení sklizně některých plodin:
Plodina
Pšenice
Žito
Ječmen
Oves a
směr
Kukuřice
Cukrovka
Brambory
Česnek

Sklizeno
q
3 653
69
1 893
1 400

Prodáno
q
1 742
34
1 465
1

Fond
osiv q
312
16
-

Fond
krmiv q
1 269
19
427
884

426
13 273
1 379
342

13 273
137
156

590
-

426
652

PJ Ztráta Tržba
q
Kčs
330
207 977
4 320
1
195 807
515
-

-

186

7 081

Živočišná výroba
Obrat stáda:

1.1. 1965
Přírůstek
narozením
„ nákupem
Převedeno do
stavu plemenic
Přírůstek celkem
Úbytek: dodávky
Ostatní prodej
Uhynutí
Jiný úbytek
Úbytek celkem
Stav 31.12. 1965
Plán 31.12.1965

Skot
Celkem z toho
krávy
452
191
221
3

-

Prasata
celkem z toho
prasnice
354
62
1 061
-

62
224
206

62
48

21
227
449
511

48
205
219

-

Slepice Koně

3 134
-

22

-

13
1 061
308
592
136
3
1 039
376
536

13
29
1
30
45
75

4 378

19

Záhumenkáři chovali koncem roku doma 11 krav, 224 prasat a
1 289 kusů drůbeže.
Za prodaný skot utržilo družstvo 560 051Kčs. Za prasata
388 387Kčs, za mléko 602 027Kčs, za vejce 465 733Kčs.
Prostor, na němž jsou objekty JZD byl v tomto roce úplně oplocen
a postavena i vrátnice, kde je stálá služba. Z ostatních staveb třeba
uvést stavbu čerpací stanice pohonných hmot, výstavbu jedné silážní
jámy. Bylo také započato se stavbou čtyřřadového kravína, který má
být dokončen v r. 1966.

Oslava 20. výročí obce osvobození obce
Oslava osvobození obce
Byla provedena v neděli dne 25.dubna 1965. Dechová hudba ráno
vyhrávala budíček v obci a před polednem koncertovala na náměstí.
V sále OB byla otevřena dopoledne výstava, na které bylo ve
fotografiích a grafech znázorněno, jaké škody byly v obci válkou
způsobeny, co bylo v obci za uplynulých let od osvobození
vybudováno, jaký rozvoj doznalo místní JZD a jak stoupala životní
úroveň obyvatel. Výstava byla hodnocena vedoucími kulturními
pracovníky jako jedna z nejlepších na okrese. Osvětová beseda
obdržela čestné uznání jednak za uspořádání výstavy, jednak za
pravidelné vystavování fotografií ve skříňce na náměstí, na nichž se
soustavně zachycuje život v obci. Pořizování i vystavování fotografií
obstarávám většinou sám, někdy pomáhají J. Slaník a Frant. Macek.
Večerní část oslavy konané pro veřejnost v sále byla zahájena
hymnami. Další pořad zahájil a vedl Štěpán Ježek ml. č. 217. Předseda
VO KSČ Josef Hejda, ředitel školy, v proslovu vzpomněl obětí druhé
světové války, škod způsobených touto válkou v obci, budování obce
za uplynulých 20 let, jakož i růstu životní úrovně obyvatelstva.
Zástupce OV KSČ s. Omelka předal zasloužilým členům strany čestná
uznání.
Předseda MNV Antonín Zimčík poděkoval všem občanům za
dosavadní pochopení, ochotu a spolupráci a 32 občanům odevzdal
knihy, jako symbol ocenění jejich záslužné činnosti.

Kulturní program této slavnosti připravili žáci místní ZDŠ a členi
místní skupiny ČSM. Členky místní Jednoty Sokol zacvičily ukázku
prostných pro ženy na III. Celostátní Spartakiádu v Praze.
Následovala taneční zábava.
Ochotnické divadlo
Ochotnická divadelní činnost v obci úplně ustala. Jednak není
obětavých lidí, kteří by se tomuto úseku kulturní práce věnovali, další
potíže činí zaměstnání na směny a v neposlední řadě působí tu
náročnost a pohodlí diváků. Doma mají televizory a při různých
pořadech vidí vystupovat přední naše umělce. Jediným potěšujícím
zjevem je skutečnost, že Slovácké divadlo v Uh. Hradišti má
v Dolním Němčí přes 40 předplatitelů, kteří pravidelně jednou
měsíčně dojíždějí na jedno představení tohoto divadla. Předplatné na
10 představení stojí 81Kč, na jízdu zvláštním autobusem je 50% slevy
normálního jízdného. Zásluhu o organizaci předplatitelů má paní
Hortová z Uh. Hradiště.
Kurs šití
Praktický kurs šití pro ženy
uspořádala OB. Pro velký počet přihlášek bylo nutno zájemce
rozdělit do dvou skupin. V jedné skupině byly vdané ženy, ve druhé
převážně svobodná děvčata. Kurs započal v listopadu 1964 a byl
ukončen v únoru 1965. Kursovné 65Kčs. Protože nebylo jiné vhodné
místnosti, pořádal se kurs v oddavkové místnosti MNV. Instruktorkou
byla paní Mančíková, švadlena ze Slavkova, která má v tomto oboru
značné zkušenosti. Účastnice kursu se naučily základním střihům a
technikám a podle vlastního vyjádření byly s průběhem kursu a jeho
pracovního programu velmi spokojeny.
Národopisný kroužek
Při OB nevyvíjel pravidelnou činnost, ale zásluhou několika
nadšených pracovníků v čele s Františkem Krhovským zorganizoval
zájemce pro vystoupení na okresních národopisných slavnostech
v Hluku, kde předved část svatebních zvyků (čepení nevěsty).
S podobným programem vystoupil kroužek také na národopisných
slavnostech ve Strážnici. Připravily se podmínky ustavení řádného
kroužku, aby mohl pravidelně nacvičovat a získat pro tuto činnost co
nejvíce mládeže.

Knihovna
Místní lidová knihovna,
která je umístněna v budově MNV, v tomto roce nevyvíjela činnost,
protože při výstavbě nové budovy byly do místnosti pro knihovnu
přestěhovány kanceláře MNV. Rekonstrukce této části budovy bude
provedena v r. 1966. Knihovník učitel Vojtěch Bída přestěhoval knihy
obecní knihovny do svého bytu. Budou se půjčovat až na podzim
1966.
Kino
Návštěvnost v místním kině v posledních letech značně poklesla. Je
to způsobeno tím, že v obci je asi 300 televizorů a starší lidé, kteří i
dříve do kina chodili, raději doma sledují televizní pořady v prostředí
daleko příjemnějším, než je v kině. Vliv na malou návštěvnost má
také, že mnohé filmy diváky nebaví. Tomuto nepříznivému stavu se
může pomoci jenom promítáním dobrých filmů nových i starších,
které mohou diváky upoutat. Nejvíce návštěvníků kina je z řad
mládeže. V tomto roce nastaly v kině některé personální změny.
Dosavadní vedoucí kina Jan Matůš odešel do důchodu a na počátku
roku se vzdal své funkce v kině. Novým vedoucím kina byla radou
MNV ustanovena jeho dcera Marie Kohoutková. Vedoucího však dělá
prakticky dále Jan Matůš. Ke konci roku splnil podmínky pro přiznání
důchodu také promítač p. Fibichr a vzdal se i zaměstnání v kině.
Nástupcem v této funkci je jeho zeť Josef Slaník.
SOŽ
Sbor pro občanské záležitosti
prováděl pravidelnou činnost. Vítání novorozených dětí do života
je již v obci tak vžité, že se ho zúčastňují všichni rodiče
s novorozenými dětmi. Bývají pozváni členkami Sboru. Při vítání
kromě patřičného obřadu přednášejí pionýři básně a maminky
dostávají kytičky. Fotografie z těchto obřadů bývají pravidelně
vystavovány ve vývěsních skříňkách na náměstí. Protože budova
MNV byla v tomto roce v přestavbě, prováděly se sňatky a vítání do
života v sále.
ČSM
Československý svaz mládeže.
Ze zápisu o výroční schůzi VO KSČ za rok 1965: „Stranická
organizace má za úkol přímo řídit svazáckou organizaci. Bývá již
tradicí na našich výročních členských schůzích hovořit o tom, že se

nám práce ve svazácké organizaci nedaří. V letošním roce můžeme
říci, že s dosavadní prací svazácké organizace můžeme být spokojeni
s ohledem na její věkový průměr a na akce, které svazácká organizace
pořádala v rámci společenských zábav. Další plánované akce jsou
zárukou, že její práce bude ještě lepší. Na ukončení Měsíce přátelství
svazácká organizace připravila samostatný program, který se dá
hodnotit kladně.“
Ze zprávy je patrno, že činnost nebyla nijak bohatá. Skupina
několika hochů (Kočí, Kadlček aj.) si opatřila kytary a jiné nástroje,
neúnavně cvičili a hrávají na hrátkách, které v neděli ČSM pořádává.
Je přirozené, že příležitost k tanci mládež přitáhne. Ani výroční
členskou schůzi ČSM se funkcionáři neodvážili udělat bez tance
z obavy, že by byla malá účast. Výbor ČSM nedokázal najít ze svých
členů vedoucí pro pionýry na škole.

Tělovýchova a sport
Tělovýchova
Soustavnou mimoškolní tělesnou výchovu provádí pouze místní
T.J. Sokol. Nejlépe si vede oddíl kopané, jehož první mužstvo hrálo
t.r. v krajském přeboru. Je to značný úspěch, uvážíme-li, že kromě
Vlčnova se do této třídy neprobojoval žádný vesnický oddíl na okrese.
Oddíl má ještě druhé mužstvo a dorost a značná pozornost se věnuje
také žactvu.
V tomto roce bylo nutno vynaložit značné úsilí nácviku prostných
na III. celostátní spartakiádu. Podařilo se zorganizovat pouze družstvo
žen, jichž také deset v Praze cvičilo. Hlavní zásluhu o nácvik
předepsaných prostných cvičení měla manželka místního obvodního
lékaře paní Marie Lipáková. Výlohy byly hrazeny hlavně z hodové
zábavy.
S opatřováním finančních prostředků na zájezdy fotbalistů mají
funkcionáři T.J. Sokol značné potíže, protože vstupné ze zápasů
hraných doma nestačí. Důležitým zdrojem je čistý výtěžek z tanečních
zábav.
Na podzim sehrála na stadionu T.J. Sokol jeden zápas také „Lvíčata
ČSSR“.

Z ostatní sportů byla provozována odbíjená mimo soutěž.
Ani letos se nepodařilo zorganizovat pravidelné provádění základní
tělesné výchovy mládeže. Žáci místní ZDŠ nacvičili patřičná prostná
na III.CS, která měli předvádět na „Dětském dnu“ na konci školního
roku. Ten se však pro nepříznivé počasí nekonal.
Trávník na hrací ploše stadiónu je již ve velmi špatném stavu, proto
vedení Sokola činilo přípravy na úpravu nového hřiště, které by
sloužilo k trénování i k zápasům po dobu úpravy dosavadního hřiště.

Základní devítiletá škola 1. – 5. postup. roč.

Na konci školního roku 1964/65 postoupilo do vyšších tříd celkem
239 žáků a z nich bylo 13 žáků v pátých třídách s vyznamenáním.
Neprospělo celkem 7 žáků: v I.tř. 2 žáci, v III.tř. 2, ve IV.tř. 2 žáci a
v V.tř. 1 žák. Do ZDŠ 1. – 9. v Nivnici odešlo po prázdninách 44
žáků, takže od 1.září dojíždělo do Nivnice z Dol. Němčí 170 dětí.
Školní rok 1965/66 byl zahájen 1.září. Na škole bylo 8 tříd s 231
žáky. Z učitelů, kteří na škole působili, odešla Alena Teimerová na
III.ZDŠ v Uh. Brodě a Marie Otýpková na ZDŠ v Huštěnovicích.
Nově byl ustanoven Petr Staník, rodák z Komny, dojíždí ze Slavkova,
kde jeho manželka je ředitelkou ZDŠ.
V jednotlivých třídách učili: I – Helena Řeháková, II.A – Josef
Hejda, II.B Miroslav Pazlar, III. Jarmila Valíčková, IV.A Petr Staník,
IV.B Josef Valíček, V.A – Melichar Bábíček, V.B Vojtěch Bída.
Střídavě se učilo ve III. a IV.B, což manželům Valíčkovým
vyhovovalo, protože měli malé dítě. Letos nebylo potíží s ubytováním
učitelů.
Vyučování bylo částečně narušeno chřipkovou epidemií na konci
roku 1965. Z toho důvodu se také neučilo od 4.12. do 8.12. O
zdravotní stav žáků velmi svědomitě pečovala dětský lékař MUDr
Buchtová. Prováděla pravidelné prohlídky žáků a soustavnou
preventivní péči. K dentistovi Frant. Fröhlichovi rovněž chodili žáci
na pravidelné prohlídky.
Aby byli rodiče informováni o prospěchu a chování svých dětí,
konaly se v jednotlivých třídách pravidelné schůzky s rodiči. Sdružení

rodičů a přátel školy by mělo vyvíjet intenzivnější činnost, aby bylo
platným pomocníkem škole. Pomáhá hlavně při organizačním
zajištění slavnosti „Dětského dne“ a pro získání peněz na činnost
pořádalo ples.
Většina žáků je organizována v Pionýrské organizaci (od 3. postup.
roč.).
Vedoucí jednotlivých oddílů jsou však učitelé.
V zájmových kroužcích žáci připravovali programy k různým
školním i veřejným slavnostem a svým vystoupením pravidelně
zpestřovali slavnost „Vítání do života“.
V ostatních zájmových kroužcích opravují žáci školní pomůcky,
upravují okolí školy, pracují ve školní zahradě a v požárnickém
kroužky, který vedou místní požárníci. Z žáků tohoto kroužku se
vybírá požárnický dorost.
Letos byla zřízena nová školní zahrada u školní budovy na
Záhumení. Toto prostranství bylo dosud volné. V době žní tam jedna
starší mlátička mlátila obilí ze záhumenků, občané tam krechtovali
řepu a odhazovali různé nepotřebné věci, pásli se tu husy a chlapci tu
měli malé hřiště. Že to nebylo okolí důstojné školy, a že pumpa u
školní studny byla většinou porouchána, je samozřejmé. Staré stromy
byly vykáceny a část prostranství oplocena. Druhá větší část této
plochy až po základy, kde měla stát nová škola, byla rozdělena
několika zájemcům. V prvém roce byla práce na zahradě velmi
obtížná. Půda byla plná kamení, starého železa, skla a jiných odpadků.
Žáci s učiteli odpracovali na úpravě téměř 1 000 hodin mimo
vyučování kromě práce, kterou tu vykonali v hodinách pracovního
vyučování. Přece se však v prvním roce nepodařilo obdělat celou
plochu pořádně. Rannou zeleninu si žáci rozdělili. Na podzim
věnovali část úrody do kuchyně mateřské školy. Bylo by ještě
záhodno doplnit květinové záhony různými trvalkami. Kromě práce
na úpravě zahrady odpracovali žáci s učiteli 288 dobrovolných hodin
na úpravě okolí školy. Tyto akce byly hodnoceny v okresní soutěži
„Za školu krásnější a na veřejném zasedání pléna MNV dne 30.12.
1965 předal vedoucí školského odboru ONV v Uh. Hradišti Jan
Slováček řediteli ZDŠ Jos. Hejdovi pochvalné uznání.
Žáci prováděli během roku sběr odpadků a odevzdali v místní
sběrně (J. Uher) 1 307kg papíru, 2 236kg starého textilu a 691kg kostí.
Zúčastnili se s učiteli všech veřejných oslav a většinu z nich připravili

větší část programu. Nejvíce práce dalo nacvičení pestrých výstupů
(písně, básně, tance, scénky) k MDŽ. Tato oslava bývá již tradičně
občany velmi hojně navštěvována. Také příprava „Dětského dne“
zabrala dosti času, protože ve třídách se nacvičovala spartakiádní
prostná, která byla dosti obtížná. V zimě se nacvičovalo v sále OB,
v létě na hřišti. Značné potíže činilo secvičení žáků jednotlivých tříd
v celek na hřišti. Všechno se však podařilo zvládnout, jenomže
slavnost se nakonec nekonala pro nepříznivé počasí.
Dne 29.října 1965 se dožil ředitel školy Josef Hejda 60 roků. Na
veřejném zasedání pléna MNV dne 12.11. 1965 v sále OB zhodnotil
jeho práci předseda MNV Antonín Zimčík, přál mu hodně zdraví do
dalšího života a předal mu dar MNV. Za kulturní a školský odbor
ONV blahopřáli Ant. Májíček a inspektorka Marie Kraváčková. Jako
uznání za dlouholetou činnost na školách v okrese Uh. Hradiště
věnovali knižní upomínku a peněžitou odměnu.
V tomto roce uskutečnila škola dva výlety pro žáky, a to do
Gottwaldova, Lešné a Luhačovic s mladšími dětmi a do Javoříčka,
Bouzova a Olomouce s žáky staršími.
V místní ZDŠ bylo již velmi nevyhovující sociální zařízení. Bylo
proto započato se stavbou nových záchodů. V koutě na dvoře byly
postaveny zatímní dřevěné, staré byly zbourány a na jejich místě
stavěny nové o něco větší. Protože komunální služby v Hluku přijaly
provedení této stavby mimo plán, pokračovala stavba velmi pomalu a
práce nebyly do konce r. 1965 dokončeny.
Z ostatních událostí stojí snad za zmínku to, že jedné noci kolem
Mikuláše bylo na škole ze severní strany rozbito kamením 11
okenních tabulí. Nevyšetřilo se, zda to udělali „čerti“ nebo někteří
nerozvážní výrostci na jejich vrub.

Mateřská škola
Plní dobře své poslání. Je již dobře vybavena základním zařízením
jak pro stravování a odpočinek dětí, tak i pro jejich zaměstnání a
zábavu.
Na škole působí Zdenka Poláková z Uh. Brodu jako ředitelka,
Emilie Glosová učitelka, Božena Ježková jako uklizečka. Práce
kuchařky vykonávala Ludmila Kopuncová a po ní nastoupila Anna

Fibichrová. Do mateřské školy chodí 35 dětí, protože kapacita školy
na víc nestačí. Jsou tedy těžkosti s výběrem. Kulturní a školská
komise při MNV se snaží při výběrovém řízení zařadit do MŠ děti
z rodin, kde jsou oba rodiče zaměstnáni a nemají nikoho, kdo by se o
děti přes den staral. MNV věnuje škole mimořádnou péči a snaží se
aby tu bylo o děti zaměstnaných matek dobře postaráno. Také
sdružení rodičů a přátel školy při MŠ vydatně pomáhá hlavně při
úpravě okolí školy. Jeho předsedkyní byla ve škol. r. 1965/66 M.
Dítková, jednatelkou Anežka Válková, pokladníkem p. Kadlčková,
členy výboru Štěpán Ježek, Štěpán Daněk, Tinka.
V tomto roce byla na celém okrese vyhlášena akce „Za školu
krásnější“. Jejím úkolem bylo svépomocí připravovat lepší podmínky
pro práci ve škole, zvelebit okolí škol a pořídit, co se svépomocí dá
pro školu udělat. Mateřská škola se do této akce také zapojila. Štěpán
Daněk pořídil výhledový plán na úpravu okolí této školy, který byl
schválen radou MNV a podle tohoto plánu bylo postupně upravováno
celé prostranství. Rodiče dětí se zapojili do práce. Komise ONV celé
toto dílo velmi kladně hodnotila. MŠ se umístnila na prvním místě ve
své kategorii škol na celém okrese. Na slavnostním zasedání pléna
MNV u příležitosti otevírání nové budovy MNV v Dolním Němčí dne
30.12. 1965 předal vedoucí školského odboru ONV v Uh. Hradišti s.
Jan Slováček ředitelce MŠ pochvalné uznání a magnetofon.

Obyvatelstvo
V obci žije 2 313 obyvatel. V zaměstnaneckém poměru je asi 550
mužů, žen kolem 170. Je dosti rodin, v nichž jsou zaměstnáni oba
rodiče a výchova dětí je přes den svěřena částečně místní MŠ a
převážně babičkám. V místě je málo pracovních příležitostí. Nejvíce
dělníků dojíždí do Uh. Brodu, kde pracují ve Slováckých strojírnách,
ve Zbrojovce, Dřevodělu, Frutě aj., dále do Kunovic (strojírny), do
Hluku (Autopal aj.) do Gottwaldova a Uh. Hradiště. Značný počet
dělníků, zedníků, tesařů a jiných profesí odjíždí za prací na
vzdálenější pracoviště, takže se vracejí domů v pátek večer nebo v
sobotu.

Je možno konstatovat, že obec má zemědělský charakter, protože i
dělníci ze závodů pomáhají ve špičkových pracích podle potřeby
místnímu JZD nebo na záhumencích.
V obci je dosti středoškolsky vzdělaných lidí, z nichž mnozí si
doplnili nebo doplňují vzdělání studiem při zaměstnání. Značná
většina z nich je zapojena do veřejné práce.
Náboženství
Velká většina občanů je silně nábožensky založena. Až na malé
výjimky jsou římskokatolického náboženství. U mnoha mužů a u
mládeže je možno pozorovat určitou vlažnost vůči církevním
bohoslužbám. Je to způsobeno hlavně tím, že jsou zaměstnáni mimo
obec a nejsou tak ovlivňováni domácím prostředím. Jen několik málo
občanů je bez náboženského vyznání. Narozené děti se vesměs křtí
v kostele, sňatky jsou uzavírány rovněž i v kostele, pohřby jsou
církevní. Většina žáků v místní ZDŠ je přihlášena do nepovinného
náboženství, nepřihlášených v 2. – 5. postup. ročníku je kolem 12%.
V 1. ročníku se náboženství nevyučuje. I někteří členi KSČ posílají
své děti do náboženství. Výsledky atheistické propagace ve škole jsou
malé. Životní úroveň obyvatel je dosti vysoká. Děti chodí do školy
pěkně oblečené a také na mládeži i dospělých vidět podle odívání, že
si dosti vydělají, takže v tomto směru není rozdílu mezi městem a
vesnicí.
V obci bylo 544 domů. Starší domy se přestavují a nových stále
přibývá. Zatím co v minulých letech u novostaveb převládaly domy
vilkového typu – přízemí s podkrovím, začínají se nyní stavět domy
s poschodím, vybavené parketami, tekoucí vodou, ústředním nebo
etážovým topením. Převážná většina domácností má ložnici a obývací
pokoj, který však mnohde dosud slouží jako místnost representační a
hlavně obytnou místností je kuchyně. Téměř každá domácnost je
vybavena elektrickou pračkou (asi 512), ledniček je asi 60 a stále jich
přibývá. Přibývá i ostatní elektrických spotřebičů (sporáky, trouby,
mixery, roboty aj.). V obci je 13 majitelů osobních automobilů,
motocyklů je 251, pionýrů 40.

Prodejny Jednoty
Zásobování obyvatel provádějí prodejny Jednoty, ředitelství v Uh.
Ostrohu, jejichž počet se nezměnil: 2 samoobsluhy s potravinami
(vedoucí Popelka ze Strání a Pomykalová ze Suché Loze), 1 prodejna
mléka (vedoucí M. Koníčková, pak Lud. Zimčíková), 1 prodejna masa
(vedoucí Josef Stojaspal). I když zásobování je celkem plynulé,
objevují se občas „fronty“, hlavně před prodejnou masa v pátek
odpoledne a před prodejnou mléka v sobotu nebo před různými
svátky. V pohostinství uprostřed obce (u Trtků) vystřídal dosavadní
vedoucí Kateřinu Trtkovu, která odešla do důchodu, její syn František
Trtek. Byl z JZD uvolněn s podmínkou, že ve špičkových pracích
odpracuje určitý počet pracovních jednotek.
Na vedoucího v druhém pohostinství J. Chmelinu byly časté
stížnosti, proto rada MNV požádala o jeho výměnu. Vystřídal ho nový
vedoucí František Novák z Uh. Brodu, který i s manželkou dojíždí.
V prodejně průmyslového zboží a domácích potřeb se stav nezměnil
(vedoucí Jos. Koníček z Vlčnova).
K prodejně obuvi i k prodejně textilu bylo dosti připomínek, že je
malý výběr žádaného zboží a prodejna obuvi bývá často zavřena.

Zapsal M. Bábíček

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

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

1966
se vyznačoval hlavně těmito událostmi:
rozvoj a upevnění JZD,
výstavba soukromých domků,
výstavba obce.

MNV
Místní národní výbor.
Jedním z hlavních úkolů MNV v r. 1966 byly úkoly na úseku
výstavby. O nich na jiném místě v samostatné stati. Neméně
důležitým úkolem byla pomoc při dalším upevňování JZD nejen
hospodářsky, ale i politicky. V JZD se upevnila pracovní morálka,
zlepšily se výnosy a zvýšila se odměna za pracovní jednotku.
Některé ukazatele z hospodaření MNV.
Příjmy:
Rozpočet: Skutečnost:
Daň z příjmů, zemědělská a domovní
70 000Kčs 70 848,70Kčs
Správní poplatky
10 000
11 740
Školní jídelna
18 000
17 657,70
Kino rozhlas, kultura
27 000
29 174
Místní hosp., nájem z bytů, hřbitov.popl. 9 800
10 972,55
Odměna ONV, pokuty
20 000Kčs 20 150Kčs
Fond rezerv a rozvoje
115 133,76 115 133,76
Dotace z vyššího rozpočtu
367 000
367 000
Půjčka od státní spořitelny
40 000
40 000
Příjmy celkem
676 933,76 682 736,71
Výdaje:
Komunikace, studny
176 000
179 686,38
Stavebnictví
25 000
25 002,71
Zhodnocení geometrických plánů
2 100
2 088,60
Doprava – cesty, chodníky
220 800
221 364,92
„
- autobusová točna
4 000
4 000
Školství: ZDŠ, MŠ, jídelna
76 900
74 218,82

Kino rozhlas
Správa MNV
Sociální zabezpečení, doplň. péče
Místní hospodář., správa obyt. domů
Veřejné osvětlení
Vydání celkem

33 600
23 000
20 000
9 000
25 033,76
676 933,76

32 877,29
82 951,72
19 950,86
8 874,89
22 026,50
675 337,79

V hospodaření se jeví přebytek, z něhož se vytvoří finanční rezerva.
Finanční komise provedla namátkovou kontrolu hospodaření a
nezjistila žádné závady.
Při MNV pracuje celkem 7 komisí. Jejich práce se proti minulému
roku opět zlepšila, a to hlavně proto, že jednotlivé komise řeší úkoly
odpovědně a s patřičnou odborností.
Finanční a plánovací komise pracovala odborně a dobře. Komise
školská a kulturní zlepšila svoji činnost. Dařila se jí práce při řízení
Osvětové besedy. V kulturních otázkách věnovala hlavní pozornost
plnění jednotného kulturního plánu a činnosti místních složek. Řídí se
plánem práce. Komise místního hospodářství a obchodu ve spolupráci
s dohlížecím výborem Jednoty řešila různé problémy místního
prodeje. Její návrhy nenašly vždy pochopení u vedení Jednoty. Týká
se to hlavně nekulturního prostředí v pohostinství.
Komise zemědělská a pracovních sil: činnost zaměřena na zlepšení
práce v místním JZD. Usnesení však nejsou brána vážně. Během roku
řešila i zajišťování pracovních sil pro JZD z žáků, kteří končí
povinnou školní docházku.
Činnost komise sociální zdravotní: podle platných předpisů řešila
některé sociální případy v obci, kontrolovala čistotu veřejných
prostranství, prodejen potravin, pohostinství, vydávání obědů.
Komise pro výstavbu: výstavba a adaptace rodinných domků,
výstavba JZD. Práce dosti náročná na čas, členi se scházeli hlavně
v neděli.
Komise pro ochranu veřejného pořádku, řešila přestupky, které jsou
v pravomoci MNV. Třeba postupovat rozhodněji a včas.

Výstavba obce
Hlavním úkolem tohoto roku bylo pokračovat v budování sítě
kanalizace a dokončit úpravu místností v budově MNV.
S pracemi se započalo již brzy na jaře. Celkem bylo provedeno
1 853m kanalizace, a to:
Hlucká ulice (od Pokorného po pohostinství) ………….. 602m;
Nivnická ulice (od kovárny po JZD)…………………… 580m;
Boršická ulice (od rozcestí po most) a Kostelní po F. Tinku 379m,
Vinohradská nad učitelskými byty ……………………… 100m,
Ulice u Sábového ………………………………………… 88m,
Ulička u Ludvíka Tinky ………………………………….. 104m.
Na tyto práce poskytl ONV 121 000Kčs. Dále bylo použito
15 000Kčs, které MNV dostal jako odměnu za vyhodnocení v okresní
soutěži „Za obec krásnější“ a u Státní spořitelny bylo vypůjčeno
40 000Kčs. Bylo tedy k tomu účelu použito 176 000Kčs. Za tyto
peníze se kupoval materiál (roury, cement, štěrk, pomocné dřevo,
rošty), proplácel se z nich dovoz a mzdy. Výkopy a zaházení
prováděli občané před svými obydlími zdarma. Placení dělníci konali
tyto práce na veřejných prostranstvích, prováděli průkopy přes silnici,
kladli roury a betonovali odpadní jímky. Občané odpracovali celkem
7 816 neplacených pracovních hodin. Celková hodnota těchto prací je
asi 190 000Kčs. Z použitých peněz je však pro příští rok připraveno
356 kusů betonových rour na kanalizaci a další jiný materiál, aby se
mohlo co nejdříve pokračovat v budování kanalizace.
V budově MNV byla dokončena úprava místností pro místní
lidovou knihovnu a provedena venkovní omítka ze dvora. Práce byly
provedeny nákladem 25 000Kčs. Občané se ochotně účastnili brigád.
Veřejná prostranství byla upravena v okolí požární zbrojnice,
v ulici za potokem, ve žlebě za školou a naproti zdravotnického
střediska u autobusové zastávky. Tyto upravené plochy byly osety
trávou a osázeny okrasnými stromy. Tím vznikl v obci asi 1 ha
parkové plochy. Na tyto úpravy přispělo ONV částkou 10 300Kčs.
V měsíci říjnu na výzvu ONV v Uh. Hradišti byl vypracován
rozpočet na údržbu komunikací. Rozpočtovaná částka byla
161 000Kčs. Vyčerpáno však bylo 220 800Kčs, které také byly ONV
uhrazeny. Je to hlavně zásluhou pohotovosti předsedy MNV Ant.

Zimčíka, který dovede práci rychle zorganizovat a opatřit včas
materiál. Těchto prostředků bylo použito na úpravu prostranství v ulici
Vinohradské podél domů Ant. Tinky, M. Černé., L. Straky a dalších
nad učitelskými byty. Tam bylo přemístěno mnoho kubíků hlíny a
občané před svými obydlími začali hned budovat květinové záhony.
Ke konečné úpravě dojde v příštím roce (výsadba okrasných stromů).
Dále byla dovezeným kamenem upravena cesta od Saba k Daňkovi
směrem západním. Kamene bylo dovezeno 850 tun. Tímto kamenem
byly vylepšeny také jiné cesty a část zůstala připravena na cestě kolem
učitelských bytů.
Pro příští rok je také připraveno asi 270m² dlažby na chodníky a
460m obrubníků na ostatní komunikace.
Na úpravách prostranství pomáhaly také společenské organizace,
hlavně požárníci a členi Československého Červeného Kříže. Školní
mládež sbírala kamení.
V tomto roce se měla provádět také stavba koupaliště.
Dokumentace byla vypracována a schválena, souhlas všech institucí
(okresního hygienika aj.) byl dán, nebylo však peněz.
Velmi nutná je také stavba nové školní budovy. Pracovníci MNV
podnikli několik akcí, bylo však docíleno pouze toho, že přijeli i
někteří eksperti z Prahy, z KNV i ONV, stále však není jisto, kdy se se
stavbou započne. Místní funkcionáři jsou však odhodláni vynaložit
vše, aby konečně i tento nedostatek byl odstraněn.

Jednotné zemědělské družstvo
Ve vedení JZD nastaly změny. Předseda ing. František Zimčík
vážně onemocněl krátce po výroční schůzi, na které byl do funkce
předsedy JZD volen. Po dobu nemoci zastupoval předsedu Josef
Pěrka, vedoucí rostlinné výroby. Okresní výrobní zemědělská správa
vyslala do JZD jako organizátora ing. Jurečku, který zde působil až do
podzimu. Poněvadž nemoc Frant. Zimčíka byla dosti vleklá a on sám
po uzdravení nemínil dále zastávat funkci předsedy, byl na členské
schůzi na podzim zvolen předsedou JZD Jaroslav Kadlček č.
,
dosavadní agronom JZD. Na výroční členské schůzi kladně hodnotil
celkové hospodaření JZD, jehož výsledky jsou rok od roku lepší, ale

zmínil se i o nedostatcích, z nichž zdůraznil špatnou pracovní morálku
u některých členů a zbytečné osočování vedoucích pracovníků. Lepší
výsledky hospodaření je vidět i z toho, že odměna za pracovní
jednotku v tomto roce se opět zvýšila (17Kčs a 1,13Kčs ocenění
naturálií).
Výměra půdy činila 788 ha, z toho orné 748 ha.
Počet členů 315, z toho 44 vůbec nepracovalo a 30 jsou důchodci.
Záhumenků je 299 o výměře 132 ha.
Stálí pracovníci: od 15 do 19 let 5 mužů a 2 ženy, 20 – 24 let 4
muži a 4 ženy, 25 – 29 r. – 2 muži, 30 – 39 4 muži a 15 žen, 40 – 49 r.
8 mužů a 61 žen, 50 – 54 4 muži 20 žen, 55 – 59 7 mužů a 18 žen, nad
60 roků 16 mužů a 11 žen. Celkem 50 mužů a 131 žen, tj. 181
pracovníků.
Základní prostředky:
Stav 1.1.
1966
Budovy
3 113 912,07
Stavby
561 846,62
Rozvodná zařízení
6 522
Energetické zdroje a 550 144,35
zaříz.
Vodní zdroje a
565 113,85
zařízení
Dopravní prostředky 303 139
Nářadí, inventář aj. 35 841,98
Celkem
5 136 519,88

Přírůstky

Úbytky

1 967
67 814
36 406

6 522
-

Stav 31.12.
1966
3 113 912,07
563 813,62
67 814,586 550,35

226 220,72 104 345,52 686 989,06
43 675,60 25 080,321 734,60
18 400
400
53 841,98
394 483,32 136 347,52 5 394 655,68

Úhrn aktiv činil koncem roku 10 498 936,31Kčs.
Peněžní výnosy:
Tržby z rostlinné výroby … 1 335 487,65Kčs, tržby ze živočišné
výroby 2 763 913,22Kčs, tržby z nezemědělské činnosti 646 002Kčs,
náhrady od státní pojišťovny 132 162Kčs, příděl na kádrové posílení
12 328, finanční účast od státu do provozu 25 156,65Kčs, prémie za
zvýšenou tržní produkci 40 808,50Kčs, ostatní výnosy 196 088Kčs aj.;
příjmy činily celkem 5 187 148,26Kčs.

Rozdělení příjmů (jen některé údaje):
Přímé náklady na rostlinnou výrobu 511 148Kčs, přímé náklady na
živočišnou výrobu 465 931Kčs, spotřeba energie 44 283, spotřeba
pohonných látek a mazadel 267 163, běžné opravy 305 151, mzdy
176 456Kčs, správní náklady 192 230Kčs, daně 353 588Kčs, pojistné
151 841,90Kčs, úroky 43 152Kčs, nemocenské pojištění 17 645Kčs,
příspěvek na sociální zabezpečení 187 543Kčs, příděl nedělitelnému
fondu 347 000Kčs, na splátky členům 63 028Kčs, sociálnímu fondu
55 000Kčs, kulturní fond 40 000Kčs, členům na prémie 47 705Kčs, za
nevydané naturálie 11 000Kčs, členům za pracovní jednotky
1 447 550Kčs.
Stálí pracovníci (181)
Kategorie

Traktoristé a
kombajn.
Řidiči nákl. aut
Kočí
Ostatní v rostlin. výr.
Ošetřovatelé dojnic
„ skotu
„ prasnic
„ prasat
„ drůbeže
Ostatní v živočiš.
výr.
Pracovníci v dílnách
Stavební četa
Technicko – hosp.
pracov.
Ostatní pracov.

Poče
t

dnů

11

PJ
v tisících Kčs
zákl.
prémie celkem
odměny
83
5
88
4 867

1
7
83
18
9
3
2
7
7

25
84
333
161
73
36
17
67
48

6
8
11

103
88
146

8

28

1 799

průměrný
denní
výdělek
49 Kčs

-

25
85
341
163
74
37
17
75
49

4 919
19262
9 453
4 322
2 135
1 019
3 942
5 019

317
78
1 942 43
13 910 24
3 866 44
2 177 34
715
51
404
42
2 061 36
2 386 20

-

103
88
155

3 429
7 061

1 625
1 640
3 203

63
53
47

-

28

3 943

2 270

12

1
8
2
1
1
8
1

9

Stálých zaměstnanců je 181, z toho 170 družstevníků a 11
zaměstnanců. Podle ročního statistického výkazu odpracovali členi
družstva 38 315 dní (72 952 PJ) a průměrná denní mzda činila 30Kčs.
Jedenáct zaměstnanců pracovalo 2 922 dní s průměrným denním
výdělkem 68Kčs.
Jsou-li zápisy v ročním přehledu přesné, možno stanovit toto pořadí
podle průměrné denní mzdy v Kčs: řidiči nákladního auta 78Kčs,

v dílnách 63, stavební četa 53, ošetřovatelé prasnic 51, traktoristi 49,
technicko hospodářští pracovníci 47, ošetř. dojnic 44, kočí 43,
ošetřovatelky prasat 42, ošetř. drůbeže 36, ošetř. skotu 34, ostatní
pracovníci v rostlinné výrobě 24, ostatní v živočišné výrobě.
Rostlinná výroba
Letos byly výsledky celkem dobré. Je to známkou toho, že
družstevníci nabývají zkušeností a přesvědčení, že i v těžké a místy
kamenité půdě se dá docílit dobrých výnosů, je-li půda řádně hnojena
a plodiny včas ošetřovány. Chlévskou mrvou hnojí družstvo zatím jen
15% půdy, je však snaha hnojit aspoň 20%. Umělých hnojiv bylo do
půdy dodáno 120kg čistých živin na 1 ha a pro příští rok se plánuje
zvýšit dávky na 130kg. Vyšší dávky než 130kg by neúměrně zvýšily
náklady na rostlinnou výrobu, protože ceny umělých hnojiv budou
zvýšeny.
Časné jaro dovolilo provést jarní práce s určitým předstihem, avšak
pozdější chladnější počasí přálo více plevelům než kulturním
rostlinám. Přesto vývin obilovin byl velmi příznivý a zdálo se, že u
ozimin budou rekordní výnosy a žně budou velmi brzy. V době zrání
obilí se však ochladilo, často pršelo a obilí polehlo. Žně se tím
opozdily asi o 3 týdny. Ztráty byly částečně i na výnose. Ale i tak
sklizeň byla dobrá a nutno zaznamenat, že letos poprvé má JZD
zajištěnu krmivovou základnu, pokud jde o obiloviny.
Téměř celá sklizeň byla provedena kombajny. Místní JZD má 4
kombajny a pomohly 2 kombajny ze Slovenska, které opatřili
funkcionáři družstva vlastní iniciativou. Odvoz od kombajnů byl
plynulý. Chybí však polní mlat a skladovací prostory, kde by se obilí
čistilo a připravovalo k expedici. Také čističky na obilí nejsou
schopny plynule zvládnout tak velký přísun obilí z polí. Tím se
vytváří neúměrně velké zásoby nevyčištěného obilí. Ale i tyto potíže
se zvládly. Bylo by tu potřebí větších investic na vybudování
patřičných objektů, družstvo je však v tomto směru odkázáno na
podnikání z vlastních prostředků. Poměr pracovníků v rostlinné
výrobě k práci na tomto pracovním úseku vyjádří ve výroční zprávě
vedoucí rostlinné výroby Josef Pěrka takto: „Dá se hodnotit
průměrem. Pro dost velkou část členek je práce v družstvu přítěží, ba
nutným zlem, a podle toho vypadá i jejich práce. Někdy si říkáme, že
by bylo lepší, kdyby vůbec nebyly členkami družstva a hospodařily

samostatně, poněvadž tak, jak pracují v družstvu, by samostatně
pracovat nemohly, protože by se za to styděly. Ale na družstvě to prý
ujde. Tam jim funkcionáři nesmějí nic říci, protože si to s nimi hned
na místě vyřizují.“ Dá se však říci, že velká většina pracuje poctivě
s vědomím, že hospodaří pro sebe.
Celkový hektarový výnos u obilovin byl v průměru 24q/ha. U jarní
pšenice se dosáhlo 32q/ha, u ozimé 30q/ha, ale jařiny byly slabší.
Hektarový výnos cukrovky činil 300q, mohl však být ještě vyšší,
kdyby práce při ošetřování porostů, které se konají ručně, byly
prováděny včas a kvalitně. Vedoucí rostlinné výroby ve výroční
zprávě o tom říká: „Měli jsme vcelku pěkný výnos cukrovky. Bylo
radost jít po honu a sledovat očima vyrovnaný růst plodiny. Horší
skutečnost však byla již tehdy, když jsme si blíže všimli jednotlivých
dílců a jejich jednocení a obdělání. Mohu říci, že je dost družstevníků
a družstevnic, kteří pracují v družstvu poctivě, ale je také dost těch,
kteří zakopávali peníze z této plodiny a okrádají se o značné částky
tím, že cukrovku špatně jednotí a skopávají ještě při okopávce. Když
vás na tuto skutečnost upozorňujeme, pak se bezdůvodně a často
nevybíravými slovy bráníte a naprosto neopodstatněně nás urážíte….
Bude nutno zpřísnit kontrolu prováděných prací, aby dobrý výnos byl
zabezpečován už od samého začátku.“
Sklizeň cukrovky měla celkem hladký průběh.
Brambor se sklidilo 134q z 1 ha.
Přehled o sklizni a rozdělení některých plodin:

Pšenice ozimá
„ jarní
Žito ozimé
Ječmen
Kukuřice – zrno
Oves a směs
Bob
Brambory
Krmná řepa
Jar. směs
luskoobil.
Mák
Cukrovka

Plocha
ha
164
10
19
96
13
118
4
20
12
34

q/ha

Sklizeno q

30,30
32
18,63
25,61
35,23
16,11
11
129,4
297,91
208

4 969
320
354
2 452
458
1 902
44
2 588
3 575
7 054

6
86

3,83
295,18

23
25 386

státu
2 500

Prodáno
Družstv.
243

88
1 700
-

7
2

Osivo

krmivo

PJ

240

1 719

499

300
-

259
427
449

1 030

1 250

-

308

25 386

-

-

-

7

-

-

Živočišná výroba
Vedoucím tohoto výrobního odvětví je František Kubáček. Možno
říci, že byla úspěšná a její výsledky uspokojivé. Poprvé od počátku
trvání družstva byl splněn celoroční plán prodeje mléka. Rovněž ve
výrobě vajec se družstvo vypořádalo s plánem. To se stalo pouze v r.
1963.
Zvýšení výroby masa je nepříznivě ovlivněno nedostatečnými
prostorami pro chov dobytka. Tuto závadu má odstranit stavba
čtyřřadového kravína, který bude dán do provozu v roce 1967.
Krmivová základna byla celkem dobře zajištěna, nebyly však vždy
zajišťovány a dodržovány správné technologické postupy při krmení.
Na počátku roku bylo 449 kusů hovězího dobytka, z toho 205
dojnic, prasat 376, z toho 61 prasnic. Naléhlo se 199 telat a 874 selat.
Koncem roku bylo 483 kusů skotu, z toho 205 krav, 356 vepřů, z toho
51 prasnic. Průměrný roční stav slepic – 4 277 kusů.
Výroba mléka: plán 437 491 l, výroba 442 541 l, dodáno 369 413 l,
spotřeba 73 128 l.
Průměrná dojivost činila 2 169 l na jednu dojnici.
Výroba vajec: plán 716 000 kusů, vyrobeno 809 775 kusů, dodáno
808 343 kusů, družstevníkům prodáno 7 674 kusů. Průměrná snůška
na jednu nosnici 189,33 kusů.
Masa vyrobeno celkem 865,50q, z toho hovězího 496q a vepřového
370q.
Výňatek z výroční zprávy mechanizátora (Sláva Ježek):
Družstvo má 15 traktorů kolových, 3 traktory pásové, 1 nákladní
auto a ostatní stroje pomocné a nářadí. Hodnota strojů činí téměř půl
druhého milionu Kčs. Je však řada potíží, které nejsou na prospěch
mechanizačním snahám v JZD. V prvé řadě je to nedostatek krytých
skladovacích prostorů. Je pochopitelné, že stroje, které nejsou pod
střechou, se rychleji opotřebovávají a mají větší poruchovost. Rovněž
opravářská dílna je nedostatečná, takže stroje se většinou opravují pod
širým nebem. Dalším problémem jsou traktoristé. Jsou mezi nimi
svědomití i méně odpovědní. Jedni pracují jako členi JZD a jsou
odměňováni podle odpracovaných pracovních jednotek, jiní jsou
zaměstnanci JZD a pracují za mzdu. To není k prospěchu družstva,
protože traktoristé pracující na PJ se cítí hůře odměňováni za
vykonanou práci. Nedobře působí i okolnost, že v některých okolních

JZD si traktoristé vydělají více. Dosti těžko se k těmto pracím
získávají mladí lidé. Poukazují na to, že jejich kamarádi v průmyslu si
vydělají více než oni, mají 8 hodinovou pracovní dobu, kdežto
v zemědělství se v určitých obdobích na čas hledět nemůže. Pokud se
však výdělku týče, vychází se mladým pracovníkům v družstvu vstříc,
aby rozdíly byly co nejmenší. Působí tu asi hlavně nechuť k práci
v zemědělství.
Přes všechny tyto potíže byly v uplynulém roce polní práce
zvládnuty včas až na podmítku a hlubokou orbu k podzimnímu setí.
Přes všechnu snahu nebylo možno je včas provést. Nutno dodat, že
podmítka se prováděla velmi obtížně, protože delší dobu nepršelo a
půda byla velmi tvrdá.
Ze zprávy revizní komise (Goreček):
„Členové revizní komise mají právo a povinnost kontrolovat
vedoucí pracovníky a jejich hospodaření, upozornit na různé chyby a
nedostatky. Členi RK upozorňují, že během roku se jednalo o různých
věcech, o nichž se ani nevědělo, kdo je udělal. Členi RK provedli
během roku kontroly na různých místech, při kterých byly shledány
různé závady a nedostatky, na než byli vedoucí pracovníci družstva
upozorněni. Tyto vady někdy byly odstraněny, ale dosti často ne.“

Kulturní poměry
Ke kulturním akcím, které mají doplňovat uvědomění a rozhled
všech občanů, patří přednášky a různé besedy. V prvních měsících t.r.
byla dokončena tzv. „Lidová akademie“. Tyto přednášky byly určeny
hlavně pro členy MNV a členy komisí při MNV, návštěvy však
bývaly malé. Ani zdravotnické přednášky nebývají již tak početně
navštěvovány jako v minulých letech. Největší účast vykazují
přednášky, na nichž se školí řidiči motorových vozidel. Při nich
svazarm zaznamenává účast na zvláštních vložkách k řidičským
průkazům. Řidičů je v obci značný počet a každý z nich se snaží
s dopravními orgány a jejich pomocnými institucemi vycházet co
nejlépe, proto školení navštěvuje.

Z veřejných oslav nutno vzpomenout aspoň některých.
Mezinárodní den žen se již tradičně oslavuje některou neděli v prvé
polovině března. I letos hlavní program připravili učitelé se žáky
místní ZDŠ. Každá třída nacvičila básně nebo tanečky, dramatizace
nebo krátké výstupy, které vyjadřovaly lásku a úctu k maminkám
nebo měly veselý obsah. Také s pěveckým kroužkem jsem nacvičil
několik písní. Účast byla velká.
Koncem dubna bylo vzpomenuto výročí osvobození obce. Stalo se
tak v místním rozhlase. Program připravila škola.
Oslava 1.máje má již také své ustálené náležitosti. Ráno byl
uspořádán průvod vesnicí, v němž za doprovodu místní dechové
hudby šla školní mládež, požárníci v krojích a dospělí. Na rozcestí ke
Slavkovu se průvod rozešel. Hudebníci odjeli na oslavy do Nového
Mesta na Slovensku a ostatní se buď vrátili nebo odjeli na oslavy do
Uh. Brodu. V předvečer 1.května postavili chlapci před pohostinstvím
na Dolním konci máj. Pěkný, vysoký, rovný. Pak se tancovalo, ale
účast byla malá. Menší máje se stavěly u zdravotnického střediska a
v ulici u učitelských bytů. Při stavění těchto májů setrvají sousedé
v družné zábavě. Nějaký „truňk“ na přípitek po dobře vykonané práci
bývá již nachystán. Nevadí ani chladná noc. Na táborák se vždycky
něco najde, a tak se zábava protáhne dlouho do noci. Posedí se
v pěkně upraveném podvrátí.
Naše obec měla letos značný podíl i na okresních oslavách 1.máje
v Uh. Hradišti. Ne sice v tom smyslu, že by všichni zaměstnaní
občané ráno píchali u kontrolních hodin ve svých závodech a povinně
se účastnili oslav; ty doby již minuly. Ale národopisný kroužek při OB
se snaží uplatnit a získat si sympatie vedoucích okresních činitelů, aby
mohl vystupovat také na větších slavnostech (Strážnice aj.). Proto jeho
vedoucí František Krhovský přijal nabídku okresního domu osvěty
v Uh. Hradišti, aby zorganizoval vystoupení kroužku v programu,
který byl 1.května odpoledne ve sportovní hale v Uh. Hradišti.
Úkolem bylo předvést některé svatební zvyky z Dol. Němčí. Po
několika zkouškách, při nichž byli odbornými poradci vedoucí
národopisného oddělení domu osvěty s. Novotný a člen
národopisného kroužku z Kunovi, mělo vystoupení Dolněmčanů
velmi pěkný ohlas. Při této akci vystupovalo 90 občanů všeho věku,
děti nevyjímaje.

Další tradiční slavností je „Dětský den“. Konal se 12. června 1966.
Protože při této slavnosti vystupují všichni žáci ZDŠ s různými
sportovními hrami, ukázkami provádění hodin tělesné výchovy,
s tanečníky, závody působícími na efekt svojí obtížností i komičností,
bývá návštěva dobrá, přeje-li počasí. Letos bylo pěkně. Novinkou při
letošním vystoupení byly jízdy cyklistů. Nacvičil je učitel Josef
Valíček se žáky IV. třídy. Po programu byli žáci poděleni sodovkami
a cukrovím.
Oslava VŘSR byla provedena jako obvykle. Žáci ZDŠ si připravili
lampióny, Svazáci nesli vlajky, požárníci šli v krojích, dechovka hrála
do pochodu. Průvod šel obcí od školy k pohostinství směrem k Hluku,
pak nazpět na Horní konec a hlavní oslava byla před budovou MNV
s obvyklým programem: hymny, básně, proslov, Píseň práce“. Účast
občanů značná. Rodiče jdou s dětmi, aby si je večer odvedli domů.
Tím byl zahájen Měsíc československo sovětského přátelství, který
v dalším sledu měl vlažný průběh. Mnohé plánované akce se
neuskutečnily.
Letos se objevil starý zvyk, který v posledních letech zapadl
v zapomenutí, totiž mikulášská nadílka. Iniciativu při tom projevil
dohlížecí výbor Jednoty, a SRPŠ. Bylo to sice daleko za Mikulášem,
ale děti předvedli na jevišti pestrý pořad a po něm byly Mikulášem a
čertem odměněny sáčky s cukrovím a ovocem v ceně asi 8Kčs.
Hodnota těchto dárků činila asi 1 500Kčs. Podnětem k této akci byla
okolnost, že v průmyslových podnicích, kde je značný počet rodičů
zaměstnán, se nadílky pravidelně konají. Školní oslavy „Dědy Mráze“
brzy zanikly. Je to možno odůvodnit i tím, že bývaly pořádány těsně
před vánočními svátky, kdy děti dostávaly dárky doma pod stromek.
Zvláštní zmínky si zaslouží uspořádání dožínkové slavnosti dne
4.9. 1966. Dožínkové zvyky nacvičil národopisný kroužek, který si
dal název Dolněmčan. Původně se měly dožínky konat dne 28.srpna,
ale pro nepříznivé počasí v předcházejících dnech byly odloženy.
Mnohým občanům to nebylo vhod, protože přípravou dožínek žila
téměř celá obec a bylo pozváno mnoho příbuzných a známých. A tak
v sobotu před nedělí 28.8. šly telegramy z Dolního Němčí na různé
strany. Oznamovaly, že slavnost je odložena. V neděli 28.8. bylo však
pěkně, leč dožínky se nekonaly. V sobotu 3.9., když se odpoledne
prováděly úpravy na hřišti a všechny přípravy byly v plném proudu, a
protože v uplynulém týdnu téměř denně přeprchalo, leskly se na

stadionu velké kaluže vody. Přesto však se vše připravilo. V neděli se
počasí udrželo a slavnost se vydařila. Průvod vyšel od farmy JZD.
Krojovaná hudba, chlapci s ověnčenými kosami, děvčata s hráběmi,
školní mládež v krojích na vozech, mlatci s cepy na valníku, vůz pro
hospodáře a největší atrakce průvodu – „Poluša a Martin“. Tuto
podívanou připravil Josef Krhovský s Františkem Bartošem za pomoci
ochotných žen. Byly to figuríny ženy a muže v dolněmčanských
krojích, které připevněny na kolo od vozu se držely jako k tanci. Kolo
bylo nasazeno na šikmou osu připevněnou na silné tyči, kterou
připevnili za vůz. Při jízdě se kolo točilo a figury tancovaly tak, že
byly střídavě nahoře a dole. Početný průvod přišel pro hospodáře
Josefa Zimčíka do Černé ulice a po pohoštění účastníků průvodu
skončil na hřišti. Ulice byly hustě lemovány přihlížejícími diváky a
návštěva na stadióně jaká už dávno nebyla. Tam byly předvedeny
dožínkové zvyky a starodávné tance. Po programu obvyklá taneční
zábava na přenosném parketu. Při slavnosti se o občerstvení starali
členi T.J. Sokol. Kromě obvyklých uzenek koupili také od místního
JZD vepře, připravili jitrnice, jelita, tlačenku, řízky a j. a vše šlo na
odbyt, takže čistý zisk z toho podniku sanoval i prázdnou pokladnu
Sokola (přes 4 000Kčs). Pořadatel – Osvětová beseda – vybíral
vstupné a uspořádal tombolu. Kromě zástupců osvětového domu
v Uh. Hradišti, týdeníku Jiskra, krajského poslance Jos. Kudely z Uh.
Brodu, zástupců JZD, byli přítomni také družstevníci ze Slovenska,
kteří pomohli svými kombajny o žních. Všem se slavnost líbila.
Příprav a shánění bylo mnoho, zapojeni byli všichni členi rady OB,
všichni členi kroužku a jejich rodiny, značné úsilí vyvinul i předseda
MNV a někteří jeho členi; schůzí a schůzek bylo mnoho, ale výsledek
uspokojil všechny – pořadatele i návštěvníky. JZD věnovalo do
tomboly 1 sele, 50kg pšenice, 4 kohouty a kopu vajec, na přípitky 4
litry slivovice.

Osvětová beseda
Na počátku t.r. byla nově utvořena rada OB, v níž je 15 členů a
z ČSM byl přibrán Jiří Hejda.
Funkce byly rozděleny takto: M. Bábíček – vedoucí OB, Jos.
Hybler č. 61 – tajemník, Josef Valíček, učitel 424 – pokladník.
Vedením jednotlivých úseků kulturní práce byli pověřeni: názorná
agitace a vyžití místního rozhlasu – Miroslav Pazlar a Štěpán Ježek,
národopis. – František Krhovský a Josef Neumann, divadlo a malé
jevištní formy – Antonín Uher a Vojtěch Stojaspal – jejich
spolupracovníci Jan Válek a František Válek, kursy a osvěta pro ženy
Marie Neumanová. Dále jsou členy rady OB vedoucí kina, vedoucí
obou hudeb a knihovník.
Rada OB se pravidelně schází jednou za měsíc, obyčejně třetí
pondělí v měsíci. Při organizování dožínek bylo více schůzek. Účast
na schůzích byla celkem dobrá, ač mnohdy by mohla být lepší. Členi
jsou zváni zvláštními pozvánkami, které ochotně obstarává
administrativní pracovnice MNV Anežka Válková. Mnohdy jsou na
závadu účasti odpolední směny. Tajemnické práce rady OB vykonává
většinou její předseda M. Bábíček.
OB spravuje sál MNV s jevištěm. Bezplatně je sál propůjčován
k pořádání veřejných schůzí, ke zkouškám kroužků a hudebních
souborů a k různým celospolečenským akcím. Za taneční zábavy se
vybírá poplatek 300Kčs, za hrátky ČSM 50Kčs, za ostatní podniky
podle účasti. Vybraný obnos zapisuje Jan Bršlica do průpisového
bloku a peníze odvádí pokladníkovi OB. Provádí rovněž drobnou
údržbu v sále. O úklid a otop sálu se stará Anežka Bršlicová.
V zimním období dvakrát týdně otopí sál, protože tam provádí
tělesnou školní výchovu místní ZDŠ.
OB poskytuje sál k tomuto účelu zdarma i s otopem.
Pravidelně sleduje plnění akcí „Jednotného plánu“, přednáškovou a
agitační činnost, činnost kroužků a finanční hospodaření. Podle
vyjádření osvětového inspektora St. Šuly je OB v Dolním Němčí
jediná, která se pravidelně schází a má o tom zápisy.
Na počátku roku v zimních měsících byla dokončena druhá část
lidové akademie „Umění vládnout a spravovat stát“. Přesto, že tento
cyklus přednášek prováděli odborníci a byly probírány aktuální
otázky, nebyla účast taková, jak se očekávalo. V tomto zimním období
jsou přednášky s tématikou o výchově dětí v rodině.

Národopisný kroužek
Z kroužků při OB nejlépe pracuje národopisný, v němž se zapojuje
do práce jak mládež, tak i ženáči. V tomto roce připravili dožínky,
pravidelně se zúčastňují besed u cimbálu v Hluku, vystupovali v Uh.
Hradišti na 1.máje, ve Starém Městě při jubilejních oslavách
národopisného kroužku Dolina, v Korytné a v Havřicích. Na okresní
konferenci promítli film o dolněmčanských dožínkách. Také pro jarní
vystoupení nacvičují nový program. Názorná agitace spočívala hlavně
v tom, že ve skříňce OB byly během roku pravidelně vystavovány
fotografie nejen ze života kulturního, ale hlavně byly zachycovány
skutečnosti z běžného života, akce Z, akce pro zvelebení obce a
ostatní.
Kroužek divadelní a dramatický se nepodařilo uvést v činnost. Na
počátku roku se zamýšlelo nacvičit estrádní pořad na březen nebo na
duben, z akce však sešlo. Nebyl také proveden plánovaný
silvestrovský pořad.
Hudební kapely
Při OB jsou organizovány obě místní hudby. Jejich úroveň je dobrá.
Taneční orchestr „Barret“ odvádí do pokladny OB 8% poplatek,
z něhož si uhradí nákup not a drobných potřeb. Dechovka poplatek
neodvádí. Barret má 8 členů a vystupoval 32x, dechovka čítá 20 členů,
počet vystoupení 30. Pokladník Jos. Valíček provádí zápisy
v pokladním deníku pravidelně. Při kontrole provedené pracovnicí
ONV kromě menších nedostatků formálního rázu nebyly zjištěny
závady.
Zápisy se prováděly v pokladním deníku pro osvětové besedy. Po
provedené revizi byl zaslán nový deník.
Místní lidová knihovna
Po dobu přestavby budovy MNV měl knihovník učitel Vojtěch
Bída knižní fond uložen ve svém bytě. Po úpravě místností nastěhoval
o prázdninách knihy do nově upravené knihovny. Před začátkem
půjčování provedl pracovník okresní knihovny v Uh. Brodě L. Bezděk
prověrku místní knihovny. Po vyřazení starých nebo nevhodných knih
má knihovna 1 875 svazků. Knihovník půjčuje pravidelně dvakrát
týdně po dvou hodinách. V roce 1966 o podzimním období (od 22.11.)
bylo celkem 128 čtenářů se 733 výpůjčkami. Bylo by vhodné pořídit i
čítárnu. Jsou pro to dobré předpoklady (místnost i nový nábytek).

Kino
Návštěva v místním kině se v poslední době lepší. Pro rok 1966
bylo plánováno 120 představení, uskutečnilo se 113. Plán návštěvníků
12 000, skutečnost 12 044; plán tržby 27 000Kčs, skutečnost
29 114Kčs. Vedoucí kina se snaží vhodnou propagací i dobrými filmy
návštěvnost zlepšit. Jenom prostředí je neutěšené a někteří výrostci se
při promítání nechovají vždy nejlépe.
Televizních koncesí je v obci 350, pro poslech rozhlasu 430.
V tomto počtu není zahrnuto značné množství tranzistorových
přijímačů. Různých časopisů doručí denně poštovní doručovatelky
přes 500 výtisků.
Československý svaz mládeže (ČSM)
ČSM jako oficiální organizace mládeže má být v obci ústřední
organizací mládeže. Od 14 do 15 let jsou chlapci a děvčata v ČSM na
ZDŠ v Nivnici, kde mají svoji skupinu. Pracující mládež je
organizována v ČSM na svém pracovišti a v místní skupině jsou členy
registrovanými.
Místní organizace ČSM má svůj pracovní plán, jehož větší část
tvoří akce vzdělávací a tělovýchovné, které mají vyplnit volný čas
mládeže. Ve výroční zprávě se uvádí: „Není lehké přednést zprávu,
když jsme asi z 50% nesplnili usnesení z minulé výroční schůze pro
nepochopení výboru a členů.“ Neuskutečnil se turnaj ve stolním tenisu
a týden mládeže, v němž měly být podle plánu různé tělovýchovné
akce se školní mládeží. Tento plán byl sestaven za předsednictví Jos.
Švendy, který přešel na počátku roku do okresního výboru ČSM,
koncem dubna odejel služebně do Jugoslávie a pak byl na
dvouměsíčním školení ČSM v Brně. Dosti často pořádal ČSM hrátky.
Konaly se v sále OB vždy v neděli asi od 5 do 10 – 11hod. Hráli tam
chlapci na kytary a bicí nástroje (big – beat). Mládež hrátky hojně
navštěvovala, pro starší to byla příliš hlučná hudba. Kladem bylo i to,
že se do programu vkládaly také různé soutěže. Big beatová skupina
(5 chlapců) po dvouletém usilovném cvičení si získala mezi ostatními
podobnými skupinami v okrese dobrou pověst. Vystupovala na
okresních majálesových radovánkách ČSM v Uh. Hradišti i jinde na
hrátkách. Chlapci však v r. 1967 odejdou na vojnu a nemají vhodné
nástupce. Z výroční zprávy: „Co se týká politicko výchovné práce,
byla opomíjena“. Plánované přednášky nebyly provedeny pro malý
zájem mládeže. Naplánovaných brigád v JZD nebylo třeba.

Tělovýchovná jednota Sokol
T.J. Sokol v Dolním Němčí je největší zájmovou organizací v obci.
V r. 1966 měla 125 evidovaných členů, a to žáků, dorostu, mužů a
žen. Práci této organizace vedl a řídil výbor, který měl 22 členů. Byli
v něm starší členi s bohatými zkušenostmi v této práci i mladší
občané.
Na počátku roku se zdálo, že činnost tohoto výboru se bude slibně
rozvíjet, během doby však stále častěji docházelo k různým
neshodám. V měsíci září, kdy se tyto rozepře řešily za účasti MNV,
odstoupil předseda výboru T.J. Sokol František Ježek č.
a
místopředseda Josef Kadlček č. 6. Novým předsedou se stal František
Bršlica č. 130, vedoucí místního poštovního úřadu a místopředsedou
MUDr. Miroslav Lipák, místní obvodní lékař.
Od tohoto organizačního opatření byla práce klidnější.
Činnost organizace byla dosti jednostranná ve znamení vše pro
fotbal. Je pravda, že se tu dosahuje dobrých výsledků a je to určitá
representace, ale to je jen část tělovýchovy a zapojeno je tu málo
jedinců. Základní tělovýchova hlavně školní mládeže nebyla
prováděna. Tento obor činnosti se snaží Sokol přenést na školu. Každý
rok se ve škole provádí nábor a školní mládež má značný zájem.
Prakticky se však mimoškolní tělesná výchova neprováděla, protože
není cvičitelů, i když Sokol má možnost vysílat chlapce a děvčata pro
vedoucí základní tělesné výchovy. Že se učitelé do těchto funkcí
nehrnou? Většina z nich musí 2 hodiny týdně svého volné času
věnovat pionýru, což by měli dělat členi ČSM, a další dvě hodiny tráví
v zájmovém kroužku.
Letos se přihlásilo několik zájemců o odbíjenou. Byla opatřena síť,
míče a ostatní zařízení pro tento druh sportu. Zájemci si upravili
zatímní hřiště a začali pravidelně trénovat. Této akce se ujal učitel
Josef Valíček, který hrával v soutěži za Sokol Záhorovice.
Nacvičovalo se od jara do prázdnin. Po prázdninách se uč. Valíček
k organizování tohoto sportovního odvětví nevrátil, protože mu byly
ztíženy pracovní podmínky a tím celá akce padla.
Oddíl kopané byl v Dolním Němčí založen v červnu 1932.

Tehdy v době hospodářské krise mládež byla málo zaměstnána,
většinou pracovala na poli doma. Volného času bylo dost, tak se
hledala zábava. V městech i v některých větších obcích se hrál fotbal,
začalo se tedy hrát i v Dol. Němčí. První míč daroval Štěpán Janča,
který byl zaměstnán u tehdejší firmy Baťa ve Zlíně. Stál 55Kčs.
Zatímní hřiště se upravilo na kraji obce za Báčovým v trati
„Rovné“. Bylo však malé a nevyhovovalo. Nové hřiště bylo
zbudováno za zahradami v Okluku v místech, kde je dnešní požární
zbrojnice a okolní rodinné domy. Protože zájemců bylo dost, byl
založen „Prozatímní klub S.K. Dolní Němčí“.
Nyní je fotbal dost význačný činitel v životě obce. Na fotbal chodí
staří i mladí, muži i ženy, chlapci i děvčata. Chodí tam většinou za
dobrou zábavou.
Oddíl kopané měl registrováno celkem 68 hráčů včetně žáků.
V soutěži hrála celkem 4 mužstva. První mužstvo, které hrálo
v nejvyšší soutěži Jihomoravského kraje, se zúčastnilo již od února
„Zimního turnaje“ organizovaného oddílem kopané „Družstevník
Vlčnov“. Protože po skončení této soutěže bylo 5 hráčů zraněno, bylo
rozhodnuto, že v příštích ročnících fotbalisté dolněmčanští hrát
nebudou. V krajském přeboru se družstvo umístnilo na 7.místě.
Trenérem byl Ludvík Kadlček, vedoucím Josef Zimčík. V soutěži „Čs.
poháru v kopané“ se první mužstvo probojovalo mezi kluby
Jihomoravského kraje až do semifinále, kde bylo vyřaděno vítězem
této soutěže Tatranem Poštorná. V podzimním kole krajského přeboru
skončilo na 10.místě, již jako jediný zástupce hradišťského okresu
v této soutěži.
Oddíl dorostenců skončil na 9.místě v krajské soutěži. Po
podzimním kole je na 6.místě. Druhé mužstvo hrálo ve IV. třídě a
vedlo si dobře. Fotbalové družstvo žáků vedl ing. Frant. Zimčík a
skončilo v soutěži na 4. místě.
A tak místní kopaná zaměstnává mimo hráče a funkcionáře i
značný počet příznivců a v době „mistráků“ možno sledovat horlivé
debaty o fotbale. Často se vítězství oslavuje i hojnými přípitky
v pohostinství. Nespornou skutečností však je, že zásluhou kopané je
Dolní Němčí známo v celém Jihomoravském kraji. Značné výdaje
bývají se zájezdy do vzdálenějších míst (Třebíč, Brno aj.). Proto
v tomto roce T.J. Sokol koupila menší autobus. Část ceny uhradili
příznivci kopané. Finanční prostředky si Jednota Sokol obstarává

vybíráním vstupného při fotbale a pořádáním tanečních zábav. Letos
byl značným přínosem prodej jídla a občerstvení při dožínkách, které
pořádala osvětová beseda.
O zdravotní stav hráčů se stará MUDr. Mir. Lipák a místní dentista
Frant. Fröhlich. Hospodářem byl Josef Kalabus, který udržuje hřiště i
sportovní potřeby.
T.J. Sokol pravidelně informuje občany o své činnosti zprávami ve
vývěsní skříňce ve středu obce, kde uveřejňuje také fotografie ze
svých podniků.
Požární ochrana
Místní jednota Československého svazu požární ochrany měla
v tomto roce 36 členů dospělých, 9 starších žáků a 18 mladších žáků.
Letos bylo získáno 9 nových členů. Požárníci konali 12 členských
schůzí a 11 schůzí výboru. Je chvályhodné, že členi požární ochrany si
všímají mládeže a pracují s ní. V místní ZDŠ bývá z žáků 5.ročníku
ustaven požárnický kroužek, který vede někdo z členů místní jednoty
ČSPO. Z nich se potom vybírá řádný požárnický dorost.
Na údržbě vodních zdrojů odpracovali členi ČSPO 65 hodin,
údržbě výstroje věnovali 145 hodin. Vlastním nákladem pořídili
přenosný taneční parket (deštěný), který půjčují i jiným organizacím
k pořádání tanečních zábav pod širým nebem.
Postarali se také o úpravu okolí požární zbrojnice. Značnou plochu
oplotili osázeli stromky a oseli trávou.
Letos zemřeli dva starší členi: Štěpán Kopunec a František
Stojaspal.
Příjem organizace činil 18 038,70Kčs, vydání 17 479,46Kčs.
V prázdninových měsících byla organizována soutěž „Ochrana žní
a lesů“, která trvala 6 týdnů; zúčastnilo se jí 12 žáků, kteří byli
odměněni kopacím míčem.
Členi požární ochrany pořádali svůj tradiční ples a vinobraní.
Provádějí prohlídky komínů v celé obci, v prodejnách, veřejných
budovách i objektech JZD. Při kontrole odstraňování závad dosti často
se setkávají s neochotou a různými výmluvami. Jednání o zřízení
vodní nádrže u objektů JZD nemělo kladného výsledku.
V soutěži požárních družstev pod „Babí horou“ se muži umístnili
na 6. místě, žáci postoupili do okresního kola soutěže a tam skončili
na 7. místě.

Dne 4. září v neděli dopoledne začal hořet stoh slámy JZD
postavený u obce na dolním konci (u Dufkového). Kromě místních
požárníků zasáhli také dva sbory z Hluku, z Autopalu a ze Slavkova.
Sláma doutnala ještě příští den. Příčina – asi samovznícení. Také u
Františka Ježka č. (na dolním konci) vznikl v bytě požár, který byl
včas zpozorován a uhašen. Bylo poškozeno vnitřní zařízení, šaty,
prádlo, peřiny.

Pohyb obyvatel
V roce 1966 se narodilo v obci 48 dětí. Je již vžitým zvykem, že
všechny maminky přicházejí na pozvání na MNV ke slavnostnímu
přivítání malých občánků do života. Toto vítání provádí obvykle
předseda MNV s matrikářkou za účasti předsedy a některých členů
Sboru pro občanské záležitosti. Vystupují tu pionýři, matky dostanou
kytičky a rodné listy. Fotografie z těchto obřadů se pravidelně
vystavují ve skříňce na náměstí.
Zemřelo celkem 15 osob. Tragicky zahynula Božena Hyblerová,
žákyně 9.třídy ZDŠ v Nivnici. S ostatními děvčaty 9. třídy se koupala
za dozoru učitele na koupališti v Nivnici, kde nešťastnou náhodou
utonula. Ani včasná a rychlá pomoc nebyla nic platná. Pohřbu se
zúčastnilo mnoho mládeže i dospělých.
Na MNV bylo uzavřeno celkem 18 sňatků.
V obci stále přibývá nových domů. V tomto roce bylo přiděleno 5
nových čísel, a to: 547,548,549,550,551.
Ale daleko více domů bylo upraveno. Některé byly úplně zbourány
a znovu stavěny, jiné jen z části. Při těchto úpravách se staví většinou
na poschodí, čímž se domy připravují k obývání dvěma rodinami.
Chvályhodná je při tom sousedská výpomoc.

Úroda ovoce
Letošní jaro bylo příznivé pro odkvět ovocných stromů. Také
během roku byl vývin ovoce dobrý, takže úrodu možno označit jako
nadprůměrnou. Bylo tomu tak u bobulovin (rybíz, angrešt) i u
ostatního ovoce. Protože v obci převládají peckoviny, bylo dosti kvasu
na pálení slivovice. Pálilo se v Boršicích a v Horním Němčí, ale i
v Hluku a ve Vlčnově. JZD napálilo asi 180 l slivovice. V obci je
málo jabloní. A tak dosti často přijížděli s jablky pěstitelé z jiných
obcí (ze Slavkova, z Míkovic, Maršova aj.) a ovoce šlo na odbyt.

Počasí
Vánoce byly bez sněhu, ale vydatně mrzlo. Teprve po Novém roce
napadl sníh. Zima byla dosti tuhá, ale dosti krátká. Jaro přišlo velmi
brzy, takže jarní práce byly vykonány dříve než obvykle. Stromy
odkvetly dobře, úroda ovoce značná. Vývoj polních plodin byl velmi
příznivý a ukazovala se slibná úroda. Avšak v červnu v době zrání
obilí přišlo několik prudkých lijáků a větrů a obilí značně polehlo.
Tím se snížil poněkud výnos a ztížily se žňové práce. Na počátku žní
bylo trochu deštivo a kombajny se v rozmoklé půdě těžko
pohybovaly. Také v průběhu žní přeprchávalo. Léto nebylo nijak
zvláště horké.
V září a v říjnu nastaly krásné a slunné, teplé dny. V říjnu byly
naměřeny tak vysoké teploty, jaké prý u nás nebyly 187 let. Listopad
byl již chladnější a kolem 10. nastaly také dešťové přeháňky. Do té
doby byla půda tak vyprahlá a suchá, při orbě muselo být k jednomu
pluhu použito dvou kolových traktorů.
Dne 25.11. napadl sníh, který se již udržel, občas však ještě
s blátem.
Zapsal M. Bábíček

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

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

Rok
1967
Místní národní výbor
Čím více se konsolidují poměry v místním Jednotném
zemědělském družstvu, tím více se může MNV věnovat ostatním
záležitostem obce. To se rok od roku v jeho činnosti projevuje. Vedení
JZD v této době má již určité zkušenosti a členi alespoň částečně
patřičnou pracovní morálku, takže vedení JZD již nepotřebuje tolik
pomoci od MNV jako v minulých letech. Družstevníci se již ve
většině případů vypořádávají se všemi těžkostmi sami. Proto činnost
MNV kromě samosprávních úkolů byla zaměřena hlavně na
zlepšování životního prostředí tím, že pracovníci MNV měli snahu
zdokonalit celkový vzhled obce.
Kanalizace
Hlavním úkolem bylo dokončit síť kanalizace v obci. Tyto práce
počaly již brzy na jaře a protože na podzim bylo příznivé počasí,
prováděla se ještě v prosinci kanalizace u domků za požární zbrojnicí.
Celkem bylo dokončeno 1 100m kanalizace, a to v ulicích Hlucké (od
pohostinství po J. Kadlčka č. 6), Nivnické (od J. Mikošky po V. Bídu),
Boršické (od mostu po Pěrku č. 94), Kostelní (od Dítka po Kadlčka č.
35) a nad kostelem od hřbitova po Ant. Daňka a na druhé straně po
Jar. Kaňůrka. Také v tomto roce občané ochotně prováděli pomocné
práce před svými domy. Zdarma připravovali výkopy pro položení
betonových skruží, postarali se zahrnutí a úpravu terénu.

† Fr. Bršlica
Žel, že při této chvályhodné snaze občanů co nejvíce zlepšit životní
prostředí pro sebe a své děti přišel na zmar také jeden lidský život. Ve
volnou sobotu dne
chtěl František Bršlica č. 276 provést odpad
ze svého nově postaveného rodinného domu do zavedené kanalizace.
Za pomoci švagra Fr. Umlaufa a Jar. Cmola provedl výkop pro
položení rour pro odpad. Protože ve svahovitém terénu je kanalizace
dosti hluboko, musel být i výkop značně hluboký. Práce se jim dařila.
Hluboký výkop nebyl však dostatečně pažením zajištěn. Když již
Frant. Bršlica dokončoval pokládání betonových trubek od svého
domku, utrhla se hlína na boku provedeného výkopu a zasypala ho.
Než byl ze závalu vyproštěn, byl mrtev. Nebývalá účast na jeho
pohřbu jen málo zmírnila bolest manželky a tří pozůstalých dětí.
Na těchto pracích odpracovali občané celkem 8 400 hodin. ONV
přidělil celkem 131 000Kčs, jichž bylo použito na koupi materiálu
(roury, cement, štěrk, rošty) a na mzdy za odborné práce, tj. na
položení rour, betonování sběrných šachet, prokopávání míst na
veřejných prostranstvích aj. Hodnota tohoto díla činí okrouhle
272 800Kčs. Nutno podotknout, že občané prováděli všechny práce
ochotně a svědomitě s vědomím, že připravují příjemnější bydlení
sobě i svým dětem. Třeba však tu vyzvednout i stálé úsilí MNV a
hlavně jeho předsedy Ant. Zimčíka, který nacházel podporu u většiny
poslanců MNV.
Pro rok 1968 zůstalo připraveno 350 kusů betonových rour a jiný
materiál, takže by provádění kanalizace mohlo pokračovat. Zbývá
dokončit kanalizaci nad kostelem (asi 70 m), zbytek ulice Boršické,
v ulici na Záhumení, od zdravotnického střediska na konec obce a
několik kratších úseků. Dokončení bude záviset od toho, budou-li
finanční prostředky.
Chodníky
Dalším záslužným činem MNV byla úprava chodníků podél domů
v ulici Nivnické a Hlucké od kovárny směrem k Hluku po pravé straně
ulice. Dříve nebylo možno za deštivého počasí podél domů pro
množství bláta ani přejít a chodilo se po vozovce. Dokud nebyla
provedena kanalizace, byla silnice dosti úzká a při stále vzrůstajícím
silničním provozu nebyla žádná slast chodit po vozovce plné kaluží
vody. Proto je nutno tuto iniciativu MNV zvláště vyzvednout a třeba
pochválit občany, kteří před svými příbytky přiložili ochotně ruku

k záslužnému dílu. Pomáhali upravovat terén, prováděli výkopy pro
obrubníky, dováželi materiál, pomáhali betonovat, urovnávat záhony,
zalévali vysazené stromky, růže i plochy oseté parkovou trávou.
Odpracovali zdarma okrouhle 5 680 hodin. S úpravou se započalo již
v březnu; práce bylo mnoho, ale konečný výsledek změnil úplně
vzhled upravených ulic. Chodníky vydlážděné dlaždicemi,
vybetonované vjezdy do všech domů, záhonky květin, pásy šípových
růží, řada okrasných stromků – to vše je výsledek této akce. To dílo
vynikne ještě výrazněji, až se odstraní telefonní sloupy a vzrostou růže
a okrasné stromy. Bylo zbudováno asi 1 000m² chodníků. MNV na
tuto akci vynaložil 75 000Kčs. Částku 45 000Kčs získal jako odměnu
za dobré umístění v akci „Za obec krásnější“. V této akci byly
posuzovány obce podle toho, co vykonaly pro zlepšení vzhledu obce,
a jak se zapojili občané. MNV koupil materiál a zaplatil odborné
práce. Hodnota tohoto díla je asi 200 000Kčs. Bude-li v příštím roce
dosti peněz, bude v těchto úpravách pokračovat.
Okresní správa spojů provedla položení telefonního kabelu v obci.
Délka činí asi 1 800m. Při tom občané zase zdarma provedli výkop a
položený kabel zahrnuli. Je tedy reálná naděje, že telefonní sloupy
budou odstraněny, čímž se prostor ulic a vozovek značně zvětší.

Stavba ZDŠ
Důležitým úkolem MNV bylo podniknout všechna opatření k tomu,
aby se docílilo stavby nové školní budovy pro ZDŠ, do níž by chodily
všechny ročníky a odpadlo tím dojíždění značného počtu žáků do ZDŠ
v Nivnici. Již v minulém roce bylo o stavbě jednáno se zástupci ONV
i KNV. Na jaře t.r. usilovali pracovníci MNV, aby bylo docíleno
jednání s patřičnými pracovníky ÚV KSČ, protože s povolením a
souhlasem ke stavbě se stále nemohlo docílit kladných výsledků.
Hlavní otázkou bylo zajistit potřebnou finanční částku na stavbu
školy. Poslanec nár. shromáždění za náš kraj s. Turošík z Kroměříže
navrhl, aby bylo uskutečněno jednání na ONV v Uh. Hradišti, kterého
by se sám zúčastnil. A tak přišlo i k jednání se zástupcem ÚV KSČ a
brzy nato přijeli do obce zástupci ÚV KSČ, ministerstva školství,
státní plánovací komise a z projekčního ústavu s. Koukal. Na tomto

jednání byly rozděleny úkoly pro zajištění projekce a řešeny některé
jiné otázky. Zpracování projektového úkolu zajistil MNV u
Stavoprojektu v Gottwaldově a u pozemních staveb v Gottwaldově,
které mají stavbu školy provádět. V době, kdy se v Uh. Brodě konaly
učitelské dny Komenského, navštívil obec ministr školství dr. Hájek a
člen ÚV KSČ s. Havlín, kteří byli v těch dnech přítomni v Uh. Brodě.
Přesvědčili se, že požadavek stavby školy je oprávněný a naléhavý a
slíbili pomoc.
Projektový úkol na stavbu školy je zpracován a schválen ONV i
KNV i projekčním ústavem v Praze. Dne 14.12. 1967 byl předán
Pozemním stavbám v Gottwaldově, kde má být vypracována řádná
projekce stavby. Práce na ní mají být ukončeny do konce prvního
pololetí 1968, aby na začátku třetího čtvrtletí mohly být zahájeny
přípravné práce na stavbě. MNV slíbil, že určitou část prací provedou
místní občané zdarma. Dne 8.10. byla do sálu svolána veřejná schůze
všech občanů, na níž měla být tato záležitost řešena. Byl přítomen
vedoucí odboru školství ONV. Ant. Májíček, krajský poslanec Jos.
Kůdela, členi pléna ONV František Šohaj a Ludvík Kopunec.
Předseda kulturní a školské komise při MNV s. Štěpán Daněk
seznámil 450 přítomných občanů s dosavadním postupem – s úspěchy
i s potížemi. Předseda MNV vyzvedl význam pomoci občanů při
stavbě školy. Všichni přítomní souhlasili a pomoc přislíbili. Brzy byla
provedena akce, při které se občané písemně zavázali odpracovat
zdarma v průměru 250 hodin na jednu rodinu. Tím byl získán příslib
asi 125 800 brigádnických hodin. Bylo jen velmi málo rodin, které
pomoc odmítly.
Na staveništi nové školy byla provedena zkouška vydatnosti vody
připravených pramenů.
MNV
Na MNV došlo ke změně pracovníků. Dosavadní matrikář a
pokladník Josef Talský odešel do důchodu. Jeho pracovní obor na
MNV převzala Anežka Válková a na její místo byla přijata Božena
Tinková.

Přehled o hospodaření MNV:
Příjmy
Daň z příjmu obyvatel
„ zemědělská
„ domovní
Správní poplatky
Školství
Kultura
Místní hospodářství
Ostatní
Z fondu rezerv
Dotace z rozpočtu ONV
Subvence
Místní poplatky
Pokuty
Ostatní
Převody
Výdaje:
Vodní hospodářství
Stavebnictví
Doprava
Vnitřní správa
Místní hospodářství
Školství
Kultura
Sociální zabezpečení
Vnitřní správa

Rozpočet:
2 000,-Kčs
18 000
60 000
12 000
19 000
30 000
10 000
145 000
170 000

40 000
147 700
25 000
1 800
28 000
97 700
28 300
19 000
79 500

Skutečnost:
2 570 Kčs
39 721
61 179
12 570
17 140,96
36 793.8 719,80
7 634,80
95 341,09
170 000,5 611,20
60,400,44 270,50
4 216,44
32 633
148 265
23 224
1 883
15 654
89 425
26 225
17 670
81 395

Jednotné zemědělské družstvo
Má celkem 217 trvale činných pracovníků, z nich 168 žen. Z toho
je 9 zaměstnanců, ostatní jsou členy družstva.

Přehled o počtu pracovníků a o odměnách:

Trvale činných
pracovníků
Z toho žen
Družstevníci
Zaměstnanci
Pomáhající ženy
Z celkového
počtu jsou
traktoristi a
kombajnéři
Řidiči nákladních
aut
Kočí
Ostatní v rostlinné
výrobě
Ošetř. dojnic
„ ostat. skotu
„ prasnic
„ ostat. prasat
„ drůbeže
Ostatní pracovníci
v živoč. v.
Z toho pracov.
krmiv. skup.
V dílnách
Stavební skupina
Technickohospodář. pracov.
Z toho inženýr.
tech.
Ostatní pracovníci

Počet
pracovníků
217

Odměny v tisíci Kčs
celkem prémie naturál.
odm
2 189 232
128

Počet
PJ

168
208
9
166
13

1 304
2 004
185
389
232

31 887
74 719 42 327
2 668
14 430 9 881
(5 022) 2 554

1

26

5
124

96
638

5
52

7
39

4 173
24 871

1 485
17 331

18
7
3
2
5
9

352
116
48
32
58
137

10
2
2
2
5
5

25
8
2
2
4
9

15 852
5 181
2 198
1 384
2 651
5 978

6 508
2 664
754
730
1 690
2 804

6

86

1

6

3 913

1 750

4
8
11

71
113
198

2
30

5
14

8 920

953
1 844
3 426

1

19

1

1

878

269

7

72

3

5

3 266

1 923

75
232
61
114

83
128
11
8

Dnů
44 995

329

Počet pracujících důchodců v JZD byl 21 (16 starobních, 1 částeč.
invalidní, 4 vdovy. Nepracujících členů 32, z nich 30 důchodců.
Rok 1967 byl celkem příznivým rokem pro zemědělce, což se
projevilo i na celkové bilanci JZD. Předseda ve zprávě na výroční

schůzi o tom říká: „Před 4 – 5 lety jsme dosahovali u obilovin
průměrných výnosů kolem 20q/ha. V roce 1967 to však bylo 26q
v průměru na 1 ha a na některých honech až 30q. Tím také vznikla
možnost vyššího prodeje obilnin na plnění společenských úkolů.
Dříve jsme odprodávali obilniny v množství od 30 do 35 vagónů a při
tom jsme neměli zajištěnu krmivovou základnu pro stavy dobytka.
V tomto roce nabízíme k prodeji na státní nákup už 45 vagónů
s předpokladem plného zajištění krmivové základny. Cukrovka též
vykazuje dobrý vzestup a z dřívějších 228q/ha jsme v roce 1966
dosáhli výnosu 295q/ha a v r. 1967 rekordního výnosu 461q/ha na celé
ploše 85 ha. Z toho vidíme, že i u nás máme ve výrobě značné
rezervy, jichž nutno využívat ke zvyšování výnosů plodin a tím i tržeb
pro zajišťování odměn“. K rekordnímu výnosu cukrovky přispělo i to,
že byla obdělávána a hlavně jednocena podle pokynů odborníků.
Předseda ve své zprávě uvádí i některé členky družstva, které se
těmito pokyny neřídily a tím celkový výnos snížily. Prakse je totiž
taková, že lány cukrovky jsou po zasetí nebo po vzejítí rozděleny na
díly, na nichž jednotlivci během vegetace vykonávají potřebné práce.
Polní práce v tomto roce měly celkem dobrý průběh. Půda byla
včas připravena. Jaro nastalo brzy a jarní práce se hladce zvládly.
Duben a část května byly chladnější, takže vegetace se částečně
zpozdila. O žních však bylo počasí velmi příznivé, jak už dávno
nebylo, a proto velká část osetých ploch (celkem 337ha) byla sklizena
přímo kombajny a zbývající výměře byla provedena dvojfázová
sklizeň, která spočívá v tom, že se obilí strojem poseče na řádky,
nechá se proschnout a kombajny se vymlátí. Vlátičkami se obilí v JZD
nemlátilo. V době žní nebylo třeba brigádnické pomoci.
Přehled o sklizni v rostlinné výrobě:
Druh
Pšenice ozimá
„
jarní
Ječmen jarní
Kukuřice
Oves – směs
Obilniny celkem

Plocha ha
128
82
107
13
116
446

Sklizeň q/ha
31,20
10,48
26,26
37,30
30,10
26,24

Celkem q
4 002
860
2 810
485
3 550
11 707

Vikev
Bob
Luštěniny celkem
Brambory ranné
„
ostatní
„
celkem
Krmná řepa
Mák
Cukrovka

3
2
5
2
13
15
10
9
85

26
2,50
16,60
124
200
190,6
459
5,20
461,50

78
5
83
248
2 611
2 859
4 590
47
39 227

Rozdělení sklizně
Plodina

Sklizeno
Prodáno
q
Celkem Výkup ostatní
pr.
4 862
2 418
2 418
2 810
1 984
1 984
3 550
200
200
-

Pšenice
Ječmen
Oves a
směs
Kukuřice 485
brambory 2 859
Mák
47

801
47

801
40

7

Osivo Krmivo Na pracov. Výrobní
jednotky
a sklad.
ztráty
250
1 643
431
120
220
502
54
50
300
2 565
405
80
500
-

484
1 408
-

1

-

Pícnin na orné půdě bylo celkem 170 ha, luk 25 ha, pastvin celkem
12ha.
Živočišná výroba vykazuje stále vzestupnou tendenci.
Značně tu působí také ta okolnost, že nejsou tak časté změny
pracovníků na tomto výrobním úseku. Ze zprávy předsedy JZD: „V
dřívějších letech byla celkem nízká produkce a přírůstkovost
chovných zvířat. Bylo to z velké části zaviněno nezajištěním
dostatečného množství krmiv a také častou změnou ošetřujícího
personálu“. V dřívějších letech platila totiž zásada, že z dosažené
produkce zemědělských výrobků v rostlinné výrobě muselo se v prvé
řadě dodat předepsané množství na výkup, třeba i na úkor krmivové
základny a chybějící krmivo se pak shánělo ze státních fondů.
V minulých letech byla průměrná roční dojivost 1 800 litrů mléka,
kdežto v roce 1967 činila již 2 500 litrů mléka. Nemalý význam při

150
-

tom měla i ta skutečnost, že byla dokončena stavba čtyřřadového
kravína. V tomto kravíně je práce již více zmechanizována. V
uvolněném starém kravíně byl ustájen mladý dobytek na žír. Přírůstky
u ostatního skotu, které činily v min. roce 44 dkg na kus a den,
vzrostly na 68 dkg.
Odchov mladého dobytka není dosud na patřičné výši. Bude nutno
vybírat telata jen od nejlepších dojnic, aby byly předpoklady pro
odchov kvalitních dojnic. Pastevní odchov mladých jaloviček na
loukách pod Javořinou nesplnil očekávání. Bylo při něm dosaženo
pouze 35 dkg denního přírůstku a březích jalovic bylo pouze 30%
z předpokladu.
Zklamáním tohoto roku byla produkce vajec.
Zatím co v roce 1966 byla průměrná snůška 189 kusů, v r. 1967
činila jenom 132 kusů na 1 nosnici. Během roku byla činěna různá
opatření za pomoci odborníků a veterinární služby, ale bez účinku.
Hlavní příčina neúspěchu je asi v málo kvalitní krmné směsi a ve
špatném chovném materiálu.
Stav hospodářských zvířat:
Skot
celkem krávy
1.1. 1967
483
205
Přírůstek: narození
239
nákup
40
13
Převod do stavu plemenic
63
Přírůstek celkem
279
76
Úbytek: dodávky
149
32
ostatní prodej
Uhynutí
13
Úbytek celkem
162
32
Stav 31.12. 1967
600
249

Prasata
celkem prasnice
356
51
1 181
49
1 181 49
324
27
681
82
2
1 087 29
450
71

Mléka vyrobeno 575 036 litrů, prodáno 488 301 l. Vajec vyrobeno
523 190 kusů, prodáno 521 985 kusů. Průměrný roční stav dojnic 230,
prasnic 68, slepic 3 950. Stav drůbeže počátkem roku 4 638 kusů,
z toho 4 638 nosnic; koncem roku 3 788 kusů nosnic. Koní 1.1.

celkem 19, 31.12. – 17. Záhumenková hospodářství měla na konci
roku 5 krav, 292 vepřů a 1 277 kusů drůbeže. Masa vyrobeno celkem
957q, z toho hovězího 575q, vepřového 354q, drůbežího 28q. Výroba
selat v průměru na 1 prasnici 16,7ks.
Základní prostředky JZD činí 8 262 000Kčs a v tomto roce vzrostly
o 1 856 000Kčs. Družstvo hospodařilo na 836 ha zemědělské půdy,
z toho 796 ha orné, sdružuje 301 závodů a má 315 členů. Záhumenky:
132 ha zeměděl., z toho 120 ha orné. Je jich 299.
Základní prostředky:
1.1.1967
Budovy s příslušenstvím
Stavby
Energ. a hnací stroje a
zařízení
Pracovní stroje a zařízení
Přístroje a zvláštní
zařízení
Dopravní prostředky
Celkem

Přírůstek
(investice 1967)
1 631 000
168 000

31.12.1967

798 000
13 000

22 000

820 000
13 000

1 105 000
6 406 000

35 000
1 856 000

1 140 000
8 262 000

3 702 000
752 000
36 000

5 333 000
920 000
36 000

Tržby družstva z veškeré činnosti činily téměř 7 000 000Kčs. Za
výrobky z rostlinné výroby 3 093 319Kčs, za výrobky z živočišné
výroby 1 700 906Kčs, za zvířata 1 539 712Kčs, za práce a služby
610 200Kčs.
Některé údaje z nákladů: osivo a sadba 183 180Kčs, hnojiva
438 465Kčs, pohonné látky 296 896Kčs, chemické prostředky
4 280Kčs, krmiva 745 020Kčs, nákupní cena zvířat 195 989Kčs,
stavební materiál 471 732Kčs, náhradní díly 338 980Kčs, ostatní
materiál 99 610Kčs, elektřina 44 100Kčs, opravy a údržba
205 287Kčs, spoje 6 954Kčs; mzdy 2 439 039; pojistné – dobytek
205 287Kčs; sociální zabezpečení družstevníků 252 191Kčs, úroky
52 145Kčs, zemědělská daň 347 917Kčs.

Aktiva JZD:
Základní prostředky
Zvířata

1.1. 1967
6 406 067Kčs
2 245 505 „

31.12. 1967
8 261 295Kčs
2 833 972

Podle plánu měla být odměna za 1 pracovní jednotku 19Kčs.
Protože hospodářský rok byl příznivý, vyplácelo se na 1 PJ 22Kčs a
1kg obilí v ceně 1,50Kčs. Sociální zabezpečení členů družstva
představuje hodnotu 1,76Kčs na 1 PJ, na prémiích bylo vyplaceno
180 000Kčs, tj. více než 2Kčs na PJ. Dá se tedy říci, že hodnota
pracovní jednotky v roce 1967 činila celkem 27Kčs.
Ve zprávě na výroční schůzi mluvil předseda JZD o vztahu
pracovníků ke zvoleným funkcionářům: „Ve vedení našeho družstva
jsou ve funkcích lidé už řadu let. Za tuto dobu jsme poznali navzájem
svoje slabosti a nedostatky, ale i těžkosti v organizaci práce.
Setkáváme se dosti často s nepochopením, ba někdy až s odporem
k vydávaným příkazům v rámci zajišťování pracovních úkolů. Je už
na čase, aby tento nešvar byl vykořeněn a vztahy vůči představeným
funkcionářům se změnily. Říkám to otevřeně proto, že i my pro svoji
práci potřebujeme klid, poněvadž každý funkcionář je hmotně
odpovědný za správný chod podniku a nehledí na to, zda pracuje 8
nebo 18 hodin denně. Každý vidí družstvo a práci v něm svýma očima
a podle svých názorů, ale my to musíme vidět z vyššího pohledu,
poněvadž na našem jednání a konání je závislá nejen vaše odměna, ale
také naše, a proto nám není lhostejné, je-li za pracovní jednotku 15
nebo 20Kčs, nebo plníme-li úkoly pro společnost v dané výši nebo jen
poskrovnu. Mimo to jsme hlavně my vedoucí přestavitelé družstva a
několik málo rodin závislí příjmem pro obživu svých rodin jedině na
výsledcích hospodaření družstva. Družstevní demokracie, o níž se
tolik mluvilo na sjezdu JZD v Praze, má také svoje omezené hranice a
omezena je taktéž naše trpělivost. Dnes budeme volit nové
představenstvo družstva, které pak bude schvalovat vedoucí
činovníky. Dnes máte možnost a povinnost říci zde svoje názory na
jednotlivé vedoucí a na předsedu. Vím, že nejste se vším spokojeni a
byl bych rád, kdyby se věci vysvětlily tak, aby to bylo k prospěchu
družstva, třeba i za cenu výměny kádrů. Žádný z nás nemá připsánu
funkci doživotně. Zdá se nám někdy, že si přejete, aby také u nás bylo
cizí vedení, tak jak je to ve Vlčnově, v Hluku, v Boršicích a jinde.
Vaše jednání vůči nám tomu někdy nasvědčuje. My se vašemu přání

podrobíme. Není přece únosné, aby vedoucí dával příkaz třeba
traktoristovi, ten příkaz odmítne a doporučuje, aby na tu práci šel jiný
traktorista, případně aby si to šel udělat vedoucí sám. Pak se koncem
měsíce křičí, že je malá výplata. Také v živočišné výrobě jsou vedoucí
často osočováni a oslovováni jmény ze společenství zvířat. Uvědomte
si, že zodpovídáme za vaši bezpečnost, za vaše materiální zabezpečení
a za dobrý chod našeho družstva. O tom, jak velká je to zodpovědnost
ví jenom málokdo z vás. Také vztah k svěřeným prostředkům, ať už
zvířatům nebo strojům, není vždy na úrovni. Přece vám nemůže být
lhostejno, zda se snižuje výdělek tím, že neošetřím dobře svěřená
zvířata, špatně je nakrmím a nepečuji o jejich prostředí, když si
nehledím traktoru nebo pomocného nářadí. S každým zanedbáváním
nebo odbýváním povinností nutně klesá výkonnost, produkce a tedy i
odměna. A odtud pak prýští nespokojenost a nedůvěra. To je další ze
základních faktorů, které mohou kladně nebo záporně působit na míru
spokojenosti“.

Kulturní činnost
Je řízena jednotným plánem kulturně výchovné činnosti, který
sestavuje kulturní a školská komise při MNV. Za podklad slouží plány
této činnosti jednotlivých organizací v obci. Plán je rozdělen na
několik částí. V první části jsou přednášky, besedy a školení.
Československý svaz požární ochrany uspořádal přednášku o úkolech
této organizace a provedl několik relací v místním rozhlase.
Československý svaz mládeže si naplánoval tribunu aktualit, nebyla
však uskutečněna. Svazarm jako obvykle provedl na jaře školení pro
řidiče, které bývá hojně navštíveno. Myslivecká společnost měla
v plánu více besed a relací, uskutečnila však jen některé. Výchovné
přednášky, které pořádá Osvětová beseda nebo sdružení rodičů a
přátel školy, byly navštíveny jenom tehdy, konaly-li se na schůzi
SRPŠ v mateřské škole nebo u příležitosti schůze Jednoty, kam chodí
převážně ženy. Jako samostatné akce neměly úspěch.
V druhé části plánu jsou plesy, taneční zábavy, oslavy aj.
Na plesích, které bývají v sobotu až do masopustu, byla účast
menší než v minulém roce. V letním období se konají taneční zábavy

na hřišti nebo na prostranství u požární zbrojnice. Dobře byly
navštíveny dožínky, které připravil národopisný kroužek. Tentokrát
byl dožínkovým hospodářem předseda JZD Jar. Kadlček.
Divadlo se v obci nehrálo. Jsou uskutečněny pouze pravidelné
zájezdy předplatitelů do Slováckého divadla v Uh. Hradišti.
V místě působí dvě hudby – dechovka a taneční hudba (Barret).
Chlapci v ČSM si utvořili big beatovou skupinu, v níž hrají na
kytary, bicí nástroje a zpívají. I tato činnost je chvályhodná, pro
mnohé je však tento druh hudby příliš hlučný. Odchodem Jar. Kočího
a Frant. Kadlčka k výkonu presenční vojenské služby se tato skupina
rozpadla.

Tragické události
† A. Cmol
V tomto roce došlo ke dvěma tragickým událostem. Dne května
jel na motocyklu do Uh. Brodu Antonín Cmol č. (nar. r. 1949).
Protože se opravovala silnice mezi Dolním Němčím a Nivnicí, vracel
se z Uh. Brodu přes Vlčnov. V Brodě přibral na zadní sedadlo
kamaráda Jiřího Hejdu, který po práci čekal na autobus. Na silnici
mezi Uh. Brodem a Vlčnovem v mírné zatáčce sjel motocykl
z vozovky na okraj silnice. Jiří Hejda spadl na vozovku a pohmoždil
se, ale řidič Antonín Cmol narazil na železné zábradlí a na místě byl
mrtev. Byl to chlapec veselý, kamarádský, který obětavě pracoval
v národopisném kroužku. Měl velmi slavný pohřeb.
† Jar. Matuš
Druhá událost se stala předposlední den školního roku.
Žáci VI. třídy ZDŠ v Nivnici šli s učiteli na celodenní vycházku
k přehradě mezi Hlukem a Boršicemi „pod Babí horou“. Do této třídy
chodili většinou žáci z Dolního Němčí. Vycházka byla dobře
připravena. Sám jsem byl svědkem toho, že se žáci chovali ukázněně.
Hráli míčové hry, nosili klestí, dělali ohníček. Do vody šli po
skupinách jenom na určeném místě za dozoru učitelů. Mohl jsem to
sledovat proto, že téhož dne jsem s učitelem Jos. Valíčkem a se žáky
našich obou tříd seděl na protějším břehu. Před polednem jsme
všechny žáky přivedli řádně domů. Odpoledne, když jsme pracovali

ve škole, zvonil telefon a vedoucí pošty Fr. Bršlica se tázal, zda
všichni naši žáci přišli domů, prý se někdo pod Babí horou utopil.
Brzy jsme zjistili, že to byl Jaroslav Matůš č. . Na zdejší škole jsem
ho učil čtyři roky. Byl jedním z nejlepších žáků ve třídě na škole
v Dolním Němčí i v Nivnici. Chlapec nadaný a snaživý, při tom
ochotný a úslužný. Po celou dobu pobytu u vody se nešel koupat. Před
odchodem nikdo ihned nepozoroval, že odešel k vodě a zmizel. Po
vytažení z vody ještě prý vrhl, ale umělé dýchání nepomohlo a
lékařská pomoc přišla dosti opožděně. Žalost byla tím větší, že neměl
sourozenců.
Velmi překvapila také smrt Věry Ondrové, která ve věku let
náhle onemocněla a v krátké době v nemocnici zemřela. Konečně
čtvrté náhlé úmrtí byla smrt Františka Stojaspala č. 431, který náhle
skonal dne.

Základní devítiletá škola.
Školní rok 1966/67 byl zahájen ve čtvrtek dne 1. září 1966 na
společném shromáždění žáků, učitelů a rodičů. Zahájení se zúčastnili
zástupci VO KSČ, MNV a SRPŠ. Projev k zahájení nového školního
roku přednesl ředitel školy Josef Hejda. Za MNV popřál žákům a
učitelům hodně úspěchů v učebně výchovné práci předseda MNV s.
Antonín Zimčík.
Ve školním roce 1966/67 byla škola organizována jako ZDŠ s
1. – 5. ročníkem s pobočkami při třetí a páté třídě, tedy celkem se
sedmi postupnými třídami. Ve všech třídách se vyučovalo podle
schválených učebných osnov a učebnic.
Od 17.8. 1966 byl ze školy přeložen Jan Charvát, a to do Dětského
domova v Ostrohu. Na vlastní žádost byla od 15.9. 1966 přeložena do
Nivnice učitelka Jarmila Valíčková. Důvod byl ten, že v mateřské
škole v Nivnici jí přijali syna Petra, který ještě neměl 3 roky a nebyl
přijat v MŠ v Dolním Němčí. Denně s ním do Nivnice dojížděla.
Místo ní byla ustanovena učitelka Pavla Sedláčková, která byla dosud
zaměstnána u Jednoty v Ostrohu. Dne 15.1. 1967 nastoupila tato
učitelka mateřskou dovolenou a místo ní učila učitelka Helena
Míšková z Hluku.

V I. třídě bylo 36 žáků (20chl. a 16 děvčat), v II. tř. 35 žáků
(14 + 21), v III.A tř. 29 ž. (16ch. a 13d.), v III.B tř. 24 ž. (15ch. a 9 d.),
ve IV. tř. 36 ž. (20ch. a 16 d), v V.A tř. 26 ž. (9ch. a 17 děvčat) a
v V.B 27 ž. (11ch. a 16 d.). Celkem tedy 213 žáků (105 chlapců a 108
děvčat). V I. tř. učila Jarmila Valíčková, po ní Pavla Sedláčková a pak
Helena Míšková, v II. tř. Jos. Hejda, v III.A Petr Staník, v III.B
Miroslav Pazlar, IV.tř. Vojtěch Bída, V.A M. Bábíček, V.B Jos.
Valíček.
V tomto školním roce byla dosti velká absence žáků, která byla
zaviněna hlavně nemocí. Z vážnějších onemocnění to byla infekční
žloutenka. Školní zdravotní službu vykonávala velmi svědomitě
MUDr. M. Buchtová. Také dentista František Fröhlich jako obvykle
prohlédl a ošetřil dvakrát chrup všem žákům školy.
Na škole byl vypracován plán práce. Ze 213 žáků na konci šk. r.
1966/67 prospělo celkem 209 žáků, propadli 4 žáci. Do VI.tř v Nivnici
odešlo v r. 1967 53 žáků.
Na škole byl zájmový kroužek zdravotnický, pěvecký, dramatický,
dovedných rukou, výtvarnický a požárnický.
Žáci nasbírali 4 123kg papíru, 3 023kg hader a 1 028kg kostí, to je
celkem 81q 74kg odpadových surovin. Na úpravách okolí školy aj.
odpracovali žáci 220 hodin a učitelé 70 hodin. Žáci a učitelé školy se
podíleli svými vystoupeními na všech veřejných oslavách. V prosinci
z iniciativy SRPŠ, VŽ a dohlížecího výboru Jednoty byla připravena
nadílka pro žáky. Ti připravili pestrý program pro obecenstvo.
V únoru vystupovali žáci při besedě s důchodci a v místním rozhlase,
v březnu obstarali program k Mezinárodnímu dni žen a po celý rok
účinkovali na MNV při vítání malých dětí.
Při příležitosti různých jednání o výstavbě nové školní budovy
navštívili školu: 1.6. 1967: s. Pflégr z finanční komise min. financí, s.
Fibichr – ústřední inspektor min. školství, ing. Koukal – ředitel VÚP,
s. Matochová z KNV v Brně, Ant. Májíček, předseda škol. a kultur.
komise ONV.
Dne 27.6. 1967: s. Horáček z ÚV KSČ, s. Kučera z min. škol., s.
Kovářík ze státní plánovací komise, ing. Koukal, Ant. Májíček, Jan
Slováček z ONV.
Dne 10.7.: s. Havlín z ÚV KSČ a dr. Sába z OV KSČ.
Dne 13.7.: Dr. J. Hájek, ministr školství, Frant. Laga, předseda
ONV v Uh. Hradišti a s. A. Májíček.

Mateřská škola
Je stále umístěna v budově požární zbrojnice. Doplňuje plánovitě
zařízení, upravuje okolí. Ve šk. r. 1967/68 bylo přijato 32 dětí ve věku
od 3 – 6 let. Zahájení školního roku se zúčastnili také zástupci MNV,
SRPŠ a rodiče žáků.
Na škole působily: Zdena Poláková, ředitelka; Emilie Ježková,
učitelka; Marie Zimčíková, kuchařka; Božena Ježková, školnice.
Přijímání žáků do školy (výběr) provádí kulturní a školská komise
MNV. Bývají s tím těžkosti, protože žádostí bývá daleko více, než je
míst v mateřské škole. Přednostně jsou přijímány děti, jejichž oba
rodiče jsou zaměstnáni a nemají v domácnosti žádnou jinou osobu,
která by děti ošetřila.
Stalo se již tradicí, že učitelky mateřské školy připravují s dětmi
besídky s pestrým programem a zvou na ně rodiče. V prosinci
uspořádaly besídku s vánočním stromkem a nadílkou. Druhým
takovým vystoupením dětí byla besídka u příležitosti Mezinárodního
dne žen. Na ní děti svým maminkám dárečky, které si ve škole
udělaly.
Školnice M. Ježková po určité době pravidelně převléká polštářky a
přikrývky pro děti. Ložní prádlo perou rodiče doma. Jednou při
převlékání vypadly z připraveného prádla tři stokoruny. Školnice je
odevzdala ředitelce školy. Zjistilo se, že peníze mezi prádlo vložil otec
jednoho žáka. Nevěděl totiž, že je to prádlo MŠ. Tento případ uvádí
ředitelka MŠ jako důkaz poctivosti školnice M. Ježkové.
Dne 19.12. odešla na mateřskou dovolenou učitelka E. Ježková.
Na její místo nastoupila Jaroslava Bartošová z Dolního Němčí.
Dne 4.12. nastoupila na mateřskou dovolenou kuchařka Marie
Zimčíková. Od toho dne zastávala funkci kuchařky Anna Peňázová
z Dol. Němčí.
Počasí bylo celkem příznivé pro vývin a sklizeň zemědělských
plodin. Zima dosti mírná, sněhu poměrně málo. Jaro nastalo velmi
brzy, takže jarní práce se vykonaly dobře a poměrně brzy. Duben a
začátek května chladněji. Léto pěkné, dosti teplé, spíše suché.
Podzimní práce se konaly za sucha, které někdy podzimní práce
značně ztížilo (podmítka strnišť). Srážek poněkud méně, ale byly
vhodně během roku rozloženy, takže úroda byla pěkná. V naší obci

lidé pěstují na svých záhumenkách česnek. Koncem tohoto roku byl
velmi vzácný. V předcházejícím roku sadili co nejvíce, ale vázl odbyt.
Proto letos mnozí částečně omezili plochy česneku a snažili se jej
zpeněžit ihned po sklizni. A tak se stalo, že ke konci roku byla po
česneku značná poptávka. Úroda třešní byla slušná, trnek bylo málo.

M.Bábíček

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

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

1968
President, první tajemník ÚV KSČ
Rok 1968 byl rokem, v němž u nás nastaly některé změny v aparátě
státního zřízení. Funkce prvního tajemníka ÚV KSČ a funkce
presidenta republiky, které dosud zastával jeden vedoucí státník, byly
rozděleny. Presidentem zůstal Antonín Novotný, prvním tajemníkem
ÚV KSČ byl zvolen Alexander Dubček. Když se potom Antonín
Novotný vzdal svého úřadu, byl zvolen novým presidentem armádní
generál Ludvík Svoboda.
Další mimořádnou událostí byl vstup spojeneckých vojsk na území
republiky.
Volby
V tomto roce byly také vypsány volby do všech zastupitelských
orgánů. V důsledku mimořádných událostí byly však odvolány a
odloženy na pozdější dobu.
Federat. uspořádání
K 50. výročí vzniku ČSR byla vyřešena národnostní otázka
v našem státě tak, že bylo přikročeno k federativnímu uspořádání naší
ČSSR ustavením České a Slovenské federální socialistické republiky.
Z místních akcí byla v popředí úsilí MNV stavba budovy pro ZDŠ,
provedení nového výbojkového veřejného osvětlení v obci a ostatní
zvelebovací akce.

Politické události
Snahy po uvolnění demokratizačního procesu a odstranění určitých
deformací z minulých let bylo různými lidmi různě zneužíváno.
Tak se na příklad stalo, že p. Frant. Kohoutek č. 176 poslal radě
MNV v Dolním Němčí urážlivý dopis. K projednání této záležitosti
byl pozván na MNV a o průběhu tohoto jednání byl dne 3.5. 1968
v radě MNV učiněn tento zápis: „Pan Kohoutek 176 byl povolán do

rady MNV za účelem projednání dopisu, který zaslal radě MNV.
K projednání dopisu nebylo přikročeno, protože jmenovaný, jakmile
vstoupil do místnosti, napadl hrubým způsobem všechny členy rady
MNV. Dále napadl tajemníka MNV, kterého chytil pod krk a žduchl
s ním k oknu, které se rozbilo. K objasnění tohoto případu bude
požádána okresní prokuratura o zprávu, z jaké příčiny byl jmenovaný
odsouzen.“ Jedná se o odsouzení v dřívějších letech. Tento případ byl
také uveřejněn v okresních novinách, a to ne dosti vhodným
způsobem. Jeho konečné vyřešení nebylo provedeno.
Z uvedeného je jasné, že ne všichni občané správně pochopili
podstatu demokratizačních snah. Většina občanů však normálně
pracovala na svých pracovištích. Někdo snad čekal, že v této době
možná nastanou těžkosti v místním Jednotném zemědělském družstvu,
jehož konsolidace dala nejvíce práce a starostí vedoucím pracovníkům
v obci v letech 1950 – 1960. Nutno zaznamenat, že právě tu se
neobjevily žádné vážnější rušivé jevy a výstřelky. Je pravda, že
několik málo zemědělců žádalo o vrácení půdy do vlastního
obhospodařování (Fr. Bobčík 78, J. Šohaj 406, Fr. Kohůtek 176), ale
to byli takoví bývalí zemědělci, kteří v JZD nepracovali a byli
zaměstnáni jako dělníci. Rada MNV doporučila vrátit půdu Fr.
Bobčíkovi, ONV však nesouhlasil vzhledem k vysokému stáří
žadatele (63 let). Pan Šohaj se spokojil s přidělením 20a a smlouvu o
pronájmu prodloužil. Případ p. Kohoutka nebyl dořešen a jeho žádost
byla postoupena představenstvu JZD v Dolním Němčí. Jinak všichni
členi místního JZD se starali, aby dosáhli co nejlepších výsledků
hospodaření a tím také co nejvyšší odměny za svoji práci, čímž
pomáhali zásobovat obyvatele zemědělskými produkty. Je
samozřejmé, že v této době byly vedeny debaty o různých způsobech
řízení zemědělské výroby, ale o zemědělcích je známo, že jsou spíše
nedůvěřiví k různým novotám a rádi vyčkávají, co ukáže prakse.
Protože značná část obyvatel obce je silně nábožensky založena,
bylo jim na příklad sympatické i to, že o slavnosti „Božího těla“ se
konal náboženský průvod obcí, což v posledních letech nebývalo.
Rovněž přihlášky dětí do vyučování řím. katol. náboženství
odevzdávali žáci nebo rodiče správci ř.k. farního úřadu a ne třídním
učitelům jako dříve. Tím však nijak nebyly změněny učební osnovy
nebo politický ráz školy, ani hlavní úkol školy – vychovávat děti

v duchu socialistického internacionalismu k vědeckému světovému
názoru.
ČSL
V červnu t.r. byla obnovena činnost Československé strany lidové
(ČSL) jako politické strany, která se zapojila do Národní fronty a
činně se chtěla zúčastňovat života v obci. Pořádala i několik akcí
(přednáška, estráda) a v předvánočním období uspořádala v obci
sbírku pod vánočním stromem, který postavili na prostranství před
školou, farou a kostelem. Čistý výnos byl věnován na fond pro
vybudování vesničky SOS pro opuštěné děti. Tato akce byla spíše
vypočítána na ignorování Národní fronty. Podniky celoobecního
významu bývají totiž organizovány touto institucí.
50. výr. ČSR
V tomto roce bylo ústředně propagováno, aby 50. výročí vzniku
ČSR bylo oslaveno hlavně vysazováním alejí a parků. Protože v obci
byla patřičná místa již dříve dosti upravena, bylo rozhodnuto, že se
zasadí pamětní lípa. Stalo se tak dne 28.10. 1968 za účasti zástupců
MNV, NF, občanů a školních dětí na malé slavnosti před budovou
místní ZDŠ. Slavnostní projev měl předseda MNV Antonín Zimčík,
který také za přispění dětí provedl zasazení mladé lipky. Místo bylo
vybráno zatímně s tím, že po čase bude lípa přesazena na vhodné
místo u nové budovy úplné ZDŠ, jejíž stavba bude brzy zahájena.
Kulturní pořad při vysazování obstarali žáci ZDŠ za vedení uč.
Vojtěcha Bídy. Pak se odebral průvod na místní hřbitov, kde byl
položen věnec k pomníku padlým v první světové válce.
Federace
K 50. výročí vzniku ČSR bylo vyhlášeno federativní uspořádání
našeho státu a tak vznikla Česká socialistická republika a Slovenská
socialistická republika. Hlavní odůvodnění spočívalo v tom, že již
Košický vládní program zdůrazňoval, že ČSR je státem dvou
rovnoprávných národů Čechů a Slováků, ale Slováci neměli dosud
svých samosprávných orgánů. Důsledky plynoucí z tohoto vyhlášení
(nové uspořádání vládních a zákonodárných sborů) byly prováděny
později. Také kolem této historické změny bylo hodně jednání, akcí,
debat a dohadů. Tak např. na Moravě vzniklo hnutí, které prosazovalo
trojfederativní uspořádání s Moravou a Slezskem jako samostatným
feder. celkem. Pro toto řešení se vyjádřila také rada MNV v Dolním
Němčí.

Polednová politika strany KSČ – tehdejšího vedení – byla
propagována všemi sdělovacími prostředky a lidem se namlouvalo, že
si budeme budovat svůj vlastní socialismus, tzv. „s lidskou tváří“.
Srpen 1968
Protože mnohé zjevy nasvědčovaly tomu, že vedoucí činitelé
nezvládnou bezpečně situaci ve státě, vstoupila v srpnu 1968 na naše
území vojska Varšavské dohody, jejímž členem byla také naše
republika. Pro většinu lidí to bylo velké překvapení, a to tím spíše, že
tento čin byl i z tehdejších vedoucích míst kvalifikován
prostřednictvím sdělovacích prostředků jako okupace. Situaci
v tehdejších kritických dnech vlastně řešil rozhlas, který nepřetržitě
vysílal z různých míst v republice. Hlavní myšlenkou tehdejších
informací bylo „ani kapku vody okupačním armádám“. Lidé, kteří se
snažili navázat spojení a jednat, byli nazýváni zrádci. Našli se však u
nás státníci, kteří dovedli udávat událostem správný směr.
První odezva při zprávě o vstupu vojsk na naše území spočívala u
našich občanů v tom, že se vrhli na obchody a snažili se vykoupit, co
se dalo.
Před místními prodejnami se tvořily fronty lidí, obchody byly plné
kupujících a zásoby zboží se rychle tenčily. Je celkem obdivuhodné,
že v těchto dnech nenastaly vážnější výkyvy v zásobování obyvatel
hlavními druhy spotřebního zboží.
Vstup vojsk
Podle „pokynů shora“ zabývala se uvedenými událostmi i rada
MNV ve své schůzi dne 23.8. 1968 (třetí den po vstupu vojsk na naše
území). Její stanovisko je uvedeno v zápise z této schůze, jehož znění
uvádím:
„Program: projednání mimořádné situace v důsledku přítomnosti
vojsk Varšavské smlouvy na území naší republiky. Bylo rozhodnuto
zaslat protestní rezoluci zastupitelským orgánům zúčastněných států
na okupaci našeho státu. Tato rezoluce bude doručena na OV KSČ,
který ji pošle na příslušné místo. Rovněž bude zveřejněna místním
rozhlasem“. Tomuto jednání byl přítomen také předseda vesnické
organizace KSČ. Je pochopitelné, že tato rezoluce byla později
odvolána. Hladina vzrušení během doby opadala, názory byly
postupně uváděny na pravou míru.

Volby do zastupitelských orgánů.
Dne 9.ledna vyhlásilo předsednictvo Národního shromáždění
všeobecné volby do národních výborů, které se měly konat 19.května
1968. Přípravy voleb do těchto institucí započaly již na podzim r.
1967. V obci byla utvořena komise, která měla za úkol vypracovat
plán politickoorganizačních opatření k zabezpečení voleb do
národních výborů.
Členy této komise byli: Ferdinand Vojta č. 520, Antonín Zimčík
368, Josef Hejda 421, Jaroslav Matuš 334 a Ludvík Tinka 393.
Komise NF (Národní fronty) pro volby byla ustavena v tomto
složení: Ladislav Bahulík č. 49 – předseda komise, Jan Mikoška 91 –
tajemník, Josef Hejda 421 – místopředseda; členi komise: Cyril Ježek
433, Josef Neumann 102, František Umlauf 268, Antonín Macků,
Štěpán Ježek, František Hala, Jaroslav Matuš, Josef Pěrka.
Volební přípravy byly rozvrženy do tří etap. V první etapě měl být
stanoven počet obvodů a poslanců, složení obvodních komisí,
připraveno agitační středisko; měla být zhodnocena dosavadní práce
poslanců a jako kandidáti měli být znovu navrženi ti, kteří se v práci
osvědčili. Na veřejných schůzích a ve schůzích společenských
organizací měli být občané seznámeni s návrhy na kandidáty
poslanců.
V druhé etapě měly probíhat veřejné schůze a shromáždění a
v jednotlivých obvodech měli být vybíráni kandidáti k registraci pro
volby do MNV. Úkoly třetí etapy: registrace kandidátů, utvoření
okrskových volebních komisí, vyložení voličských seznamů,
provedení voleb.
Obci Dolní Němčí bylo doporučeno vytvořit šest volebních obvodů
se 30 poslanci. Komise při ONV zhodnotila dosavadní činnost
předsedy MNV Antonína Zimčíka a tajemníka Jaroslava Matuše a oba
doporučila za kandidáty na poslance MNV pro příští volební období.
Byla ustavena komise pro volby do ONV:
František Škubna č. 231, Jan Matuš č. 488, Josef Hybler č. 61,
Rudolf Roušar č. 305.
Návrhy kandidátů: do KNV neměl kandidovat nikdo z místních
občanů.
Do ONV: Ludvík Kopunec a Ferdinand Vojta.

Do MNV: Karel Ondra 378, Ludvík Tinka 393, Antonín Kočí 262,
Jaroslav Kadlček 229, Rudolf Roušar 305, Josef Daněk 193, Jan
Bršlica č. 8, František Fröhlich č. 23, Jan Mikoška č. 91, Filip Tinka č.
154, Antonín Zimčík 368, Anežka Válková 311, František Ježek č.
476, Bohumil Baroň č. 90, Anežka Bahulíková č. 49, Antonín Martiš
197, Antonín Fibichr č. 122, Ludvík Hubáček 428, Helena Hyblerová
61, Ladislav Málek č. 548, Miroslav Pazlar č. 422, Josef Zimčík č.
407, Karel Tinka č. 468, Štěpán Daněk č. 436, Ludvík Straka č. 440,
Jarosl. Matuš 334, Josef Kozelek č. 238, Justina Krhovská č. 416,
František Kozelek č. 342, František Umlauf č. 261.
Náhradníci: Ludvík Bartoš č. 551, Antonín Ježek č. 108, Jaroslav
Matuš č. 307, Antonín Kolísek č. 41, Josef Stojaspal č. 324, Josef
Martiš č. 522, MUDr. Miroslav Lipák č. 484, Antonín Cmol č. 502,
Antonín Tinka č. 493, Antonín Stojaspal č. 205, Ludmila Milošová č.
136, František Richtr č. 486.
Přehled o budování v obci ve volebním období 1964 – 1968
Akce
Kanalizace 3 570m
Místní komunikace
5 450 m²
Úprava veřejných
prostranství – 1 ha
Autobusová točna
Autobusová čekárna
2 lávky přes potok
Okluky
1 000m² chodníků,
zelené pásy, stromy
Budova MNV
Záchody v budově
ZDŠ, fasáda MŠ
Regulace potoka

finanč.
náklady
350 000Kčs
200 000

brigádnic.hod. celková
hodnota
19 066
745 000Kčs
8 750
345 000

30 000

4 560

65 000

35 000
6 000
20 600

850
350
760

70 000
10 000
30 000

75 000

5 680

214 000

240 000
122 000

8 485

500 000

450 000

V r. 1964 bylo v obci 2 280 obyvatel, v r. 1968 2 340; rodinných
domů 555. Za volební období 1964 – 1968 bylo 20 domů postaveno,
18 znovu přestavěno a v mnoha dalších provedeny různé úpravy.

Místní národní výbor
Ve složení MNV nebylo změn. Hodně se zlepšila politicko –
výchovná práce MNV.
Stavba ZDŠ
V tomto roce probíhaly přípravy na stavbu budov pro ZDŠ. Bylo
jednáno z majiteli pozemků o bezplatné předání půdy na stavbu do
trvalého užívání státu. Náhradní pozemky byly poskytnuty Fibichrovi
č. 402 a Kabeláčové č. 353.
U staveniště byla zřízena trafostanice. V trati „Kúty“ byly
vykopány dvě studny, protože studna na staveništi dávala málo vody.
Skruže na studny byly objednávány až z Městce Králové.
Projekční práce se prováděly v Gottwaldově. Se Zemědělským
sdružením v Uherském Hradišti bylo jednáno o provedení kanalizace,
přívodu vody od studní a o úpravu vozovky. Dne 12. 9. 1968 navštívil
Dolní Němčí náměstek min. školství dr. Em. Havelka, který
informoval pracovníky MNV v tom smyslu, že stavba ZDŠ je
zařaděna na rok 1969.
Veřejné osvětlení
V ulici Hlucké, Nivnické a Kostelní bylo provedeno nové
výbojkové veřejné osvětlení. Náklad 150 000Kčs byl uhrazen tržbou
za prodané domy č. 400 (JZD) a č. 356. Železné sloupy zhotovili
brigádnicky občané z Dolního Němčí, kteří pracovali v Slováckých
strojírnách v Uh. Brodě, osvětlovací tělesa přivezena z Olomouce.
Občané odpracovali zdarma 2 708 hodin. Odborné práce prováděli
velmi svědomitě Josef Kadlček č. 524 a František Kadlček č. 308.
Kanalizace
V ulici Nivnické, Boršické a na Záhumení se pracovalo na
kanalizaci. Provedeno 1 197m nákladem 121 000Kčs; odpracováno
7 737 brigádnických hodin.
Obchody
S navrhovanou generální opravou pohostinství Jednoty v západní
části obce (dolní hostinec) rada MNV nesouhlasila a žádala, aby byl

nejdříve postaven obchodní dům na místě domu č. 24 (prodejna
mléka) a části domu č. 23, odkoupené od Frant. Fröhlicha.
Podnikové ředitelství Ovoce a zelenina žádalo o místnosti pro
zřízení obchodu. Po jednání na místě samém byla zřízena prodejna
zeleniny u p. Pacholové.
V ulicích Nivnické, Hlucké a Kostelní byly vysázeny okrasné
stromy.

Finanční poměry MNV
Platy pracovníků MNV: předseda Antonín Zimčík 2 400Kčs
měsíčně, tajemník Jaroslav Matuš 400Kčs měsíčně, náměstek Karel
Ondra 200Kčs měsíčně, referentka MNV Anežka Válková 1 700Kčs
měsíčně, administrativní pracovnice Božena Vrágová 1 450Kčs
měsíčně. Za Boženu Vrágovou, která odešla na mateřskou dovolenou,
nastoupila Anna Zimčíková 387.
Z fondu rezerv a rozvoje přiznala rada MNV Ant. Zimčíkovi
odměnu 1 500Kčs, Jar. Matušovi 350Kčs, Filipu Tinkovi (předsedovi
stavební komise) 300Kčs, Boženě Vrágové 150Kčs a Anežce Válkové
300Kčs.
Výsledek hospodaření za rok 1968: Příjmy i výdaje rozpočteny na
částku 363 700Kčs. Ve skutečnosti činily příjmy 671 958Kčs a výdaje
588 399Kčs. Na splátky bylo uhrazeno 15 000Kčs, takže přebytek
hospodaření činil 98 558,80Kčs. Zvýšení příjmů proti rozpočtu bylo
způsobeno tím, že v rozpočtu se nepočítalo se zemědělskou daní,
prodejem budov, úvěrem u státní spořitelny a odměnou od ONV, která
činila 10 000Kčs. Na kanalizaci bylo vypůjčeno 100 000Kčs.
Vyhodnocení v soutěži
V dubnu 1969 byla obec vyhodnocena na 2.místě v soutěži k 20.
výročí Února a k 50. výročí vzniku ČSR „Za obec krásnější“. Toto
druhé místo ve skupině obcí II. kategorie bylo odměněno obnosem
50 000Kčs a čestným uznáním tohoto znění:
„Rada Jihomoravského KNV uděluje „Čestné uznání“ obci Dolní
Němčí, okres Uherské Hradiště, za dobré výsledky dosažené v r. 1968
v soutěži měst a obcí na počest 20. výročí vítězného Února a 50.
výročí vzniku samostatného československého státu“.

Místní hospodářství při MNV mělo v provozu nákladní auto.
Hospodaření v r. 1968: zůstatek příjmů 9 952,80Kčs, tržba
55 912Kčs.
Výdaje: faktury 16 891,90Kčs, mzdy 17 603Kčs, pohon. hmoty
29 932, opravy 2 896,50, pojištění 2 376, pneumatiky 6 180Kčs.
Oprava v částce 10 926Kčs musela být zaplacena z rozpočtu MNV,
protože provozovna neměla peněz.
MNV jednal z Pragoexportem v Praze o zavedení výroby kolíčků
na export. U 5 – 6 automatů by bylo zaměstnáno 20 až 25 pracovníků.
Po patřičných informacích v Okresním průmyslovém podniku
v Dačicích, kde tuto výrobu rušili jako nerentabilní, upustila rada
MNV od zavedení této výroby.

Zdravotní
Snahou rady MNV bylo získat do obce dětského lékaře. Ředitel
OÚNZ MUDr. Jančář slíbil, že dětský lékař bude do Dolního Němčí
ustaven, opatří-li MNV vyhovující byt. Protože MNV neměl volného
bytu, zajistil bydlení u Fr. Přikryla č. 520. Dětský lékař však místo
nepřijal.
Kultura
Pro sjednocení a evidenci kulturní činnosti byl osvětovou besedou
vypracován „Jednotný plán kulturně výchovné činnosti“ na podkladě
plánů kulturní činnosti všech patřičných složek v obci.
Přednášky a besedy s dospělými i s mládeží pořádaly hlavně tyto
organizace: Sdružení rodičů a přátel školy, Český svaz žen, Svaz
mládeže, Čs. červený kříž, Sokol, Čs. svaz zahrádkářů. Místního
rozhlasu bylo náležitě využíváno.
Plesy a taneční zábavy byly pořádány v sále v dolním pohostinství,
výlety a veřejné vystoupení (Mezinár. den dětí) na hřišti. Kromě toho
mládežnická organizace ČSM pořádala velmi často hrátky mládeže,
kde býval různý zábavný program a tanec. Veřejná vystoupení
národopisného kroužku Dolněmčan a žáků ZDŠ (k MDŽ) byla na
jevišti.
Divadelní činnost nebyla, avšak do Slováckého divadla v Uh.
Hradišti jezdil každý měsíc plně obsazený autobus předplatitelů.

V obci byl pořádán kurs vaření (příprava studených jídel), kurs šití a
kurs němčiny.
Veřejné oslavy konány u příležitosti 20. výročí Února, MDŽ,
osvobození obce RA, 1. a 9. května, MDD, 50. výročí vzniku ČSR a
výročí VŘSR.
Sport
Hráči fotbalového oddílu Sokola prováděli v zimě tělovýchovu
v sále. ČSM založil bedmingtonové družstvo, TJ. Sokol družstvo
házené žen a fotbalové družstvo žen. Proveden uliční turnaj žáků
v kopané a o vánočních prázdninách turnaj ve stolním tenisu.

Jednotné zemědělské družstvo
Hospodařilo na 852 ha zemědělské půdy, z toho bylo 813 ha půdy
orné. Záhumenky členů JZD činily 121 ha zemědělské, z toho 109 ha
orné půdy; počet záhumenků byl 229.
Družstvo mělo 301 sdružených zemědělských závodů, zapsaných
členů 315.
V JZD pracovalo 195 trvale činný pracovníků, kteří odpracovali
51 468 pracovních dnů a na mzdách obdrželi celkem 2 939 553Kčs,
z toho asi 143 000Kčs v naturáliích, 104 000Kčs na odměnách a
prémiích a 325 000Kčs jako podíly na hospodářských výsledcích.
V JZD pracovalo 7 zaměstnanců, kteří nebyli členy družstva. Počet
pracujících důchodců činil 76, nepracujících členů bylo 43, z nich 35
důchodců.
Přehled o druhu činnosti a o výši odměn:
Druh práce:
Traktorista
Řidič nákladního auta
Kočí
Ostatní pracovníci v rostlinné výrobě
Ošetřovatelky dojnic
― ―״ostatního skotu
― ―״prasnic
― ―״drůbeže

Počet
pracovníků
13
1
5
98
18
8
3
5

Celková mzda
Kčs
276 000
35 000
56 000
603 000
381 000
163 000
58 000
82 000

Ostatní pracovníci v živočišné výrobě
Pracovníci v dílnách
Stavební skupina
Technicko – hospodář. pracovníci
Z toho inženýři
Ostatní pracovníci

9
6
8
14
2
5

194 000
94 000
124 000
303 000
36 000
50 000

Přehled o sklizni a jejím rozdělení

Plodina

Pšenice
Ječmen
Oves a
směsky
Kukuřice
Brambory
Mák
Cukrovka

Na 1
ha q
34,4
16,9
34
20, 7

Celk.
Prodej
sklizeň q q

Osivo
q

Krmivo
q

Na PJ
q

Skladovací
ztráty q

7 594
3 574
2 387

450
250
300

2 582
824
1 400

645
237

250
90
120

70,3
121,6
1,3
457

914
1 825
13
38 871

3 667
2 410
330

442
500
13
38 871

846
883

58

Spotřeba hnojiv 1 400q čistých živin; chlévské mrvy 5 360 t.
Obrat stáda:
Skot
Celkem Krávy
1.1. 1968
600
249
Přírůstek: narozením
257
nákup
16
8
Převodem do stavu plemenic
41
Přírůstek celkem
273
49
Úbytek: dodávky
194
39
prodej
uhynutí
31
Úbytek celkem
225
39
Stav 31.12. 1968
648
259

Prasata
Celkem Prasnice
450
71
1 146
23
1 146
23
411
26
730
97
1 141 26
358
68

Drůbeže mělo JZD k 31.12. 1968 celkem 3 742, vesměs nosnice,
koní 12.
Přehled o majetku JZD k 31.12.1968:
Základní prostředky 8 859 037Kčs, materiál na skladě 320 053Kčs,
výrobky 1 489 209Kčs, zvířata 2 931 916, peníze 1 978, cenné papíry
a účasti 226 608Kčs, budovy a stavby 6 713 037Kčs.
Přehled o příjmech a vydáních JZD:
Tržby: z rostlinné výroby 2 348 542Kčs, z živočišné výroby
1 683 659Kčs, za zvířata 1 852 288Kčs, za práce a služby
1 346 660Kčs, od obyvatel za zeměděl. výrobky 504 316Kčs, náhrady
škod 400 444Kčs.
Výdaje: osivo a sadba 109 944Kčs, hnojiva 367 940Kčs, pohonné
látky 304 642Kčs, hnojiva 716 624Kčs, nákupní cena zvířat
117 810Kčs, stavební materiál 527 130Kčs, náhradní součástky
282 612Kčs, spotřeba materiálu 2 523 402Kčs, spotřeba energie
54 631Kčs, opravy a údržba 94 939Kčs, vyřazení základních
prostředků 310 136, cestovné 24 636, mzdy 2 670 897Kčs, odměny
v naturáliích 142 918Kčs, pojistné 271 490Kčs, poplatky 327 794,
manka a škody 249 387Kčs; zemědělská daň činila 339 382Kčs.
Výše pracovní jednotky – 25Kčs, hodnota naturálií 1,62Kčs. Pastva
hovězího dobytka na pastvinách JZD Horní Němčí se neosvědčila.
Představenstvo JZD:
Jaroslav Kadlček č. 229, Josef Pěrka 94, Štěpán Kadlček 35, Josef
Kadlček 26, František Šimčík 379, Antonín Juřenčák 194, Marie
Martišová 233, Marie Krhovská 403, František Kočí 97; náhradníci:
František Kadlček 13, František Zimčík 153.
Členi revizní komise: František Goreček 199, Vojtěch Bršlica 52,
Antonín Bobčík 380, Antonín Juřenčák 166, František Kadlček č. 2,
Josef Bartoš 160.

Mateřská škola
Ředitelka: Zdena Poláková, učitelka Jaroslava Bartošová, kuchařka
Anna Peňázová, školnice Anežka Šimčíková. Bylo přijato 30 děti od 3
do 6 let. Dne 4.7. 1968 odešla do důchodu školnice Božena Ježková.
Funkci předsedkyně SRPŠ zastávala zdravotní sestra Ludmila
Kadlčková, jednatelkou byla učitelka ZDŠ Jarmila Valíčková č. 424.

Mezi žáky byl také Radim Pudelka (ani ne tříletý), kterého vozila
matka – učitelka ZDŠ denně z Mařatic.
Z příspěvků SRPŠ zakoupen vysavač prachu a z daru patronátního
závodu Chepos v Uh. Brodě elektrická pečicí trouba do školní
kuchyně.

Základní devítiletá škola
Ve škol. roku 1967/68 měla škola 7 tříd 1. – 5. postup. ročníku se
208 žáky. Od 29.4. 1968 nastoupila mateř. dovolenou učitelka Jarmila
Valíčková, za kterou učil důchodce Vladimír Vaculka.
Docházka žáků byla pravidelná, bylo však hodně zameškaných
hodin omluvených nemocemi žáků (chřipka, angína aj.). Lékařské
prohlídky dětí pravidelně prováděla dětská lékařka MUDr. Marie
Buchtová. Ošetření chrupu u všech žáků 2x ročně obstarával dentista
František Fröhlich.
Práce na škole byla plánovitá (plán práce školy, vnitřní řád školy a
tříd, výchovné práce jednotlivých učitelů, rozvrhy učiva aj.).
Z celkového počtu žáků propadli 4 žáci a 2 žáci vykonali úspěšně
opravné zkoušky po prázdninách. Dva žáci měli na konci škol. r.
známku z chování 2. stupně za soustavné porušování pravidel chování
a za hrubé vyjadřování. Do Nivnice do 6. tř. odešlo 20 chlapců a 17
děvčat. Oši Boh. Pospíšil provedl na škole inspekci 2.IV. a 4.IV.
Kontroloval hlavně materiálové a kádrové podmínky na škole, řízení
práce školy, provádění hospitací, prověrky žákovských vědomostí. Na
konci škol. roku 1967/68 byly provedeny zvláštní pohovory s učiteli a
hodnocení učitelů.
Ředitel školy Josef Hejda odešel 31.8. 1968 do důchodu. Ředitelské
místo bylo vypsáno konkurzem v oběžníku s poznámkou, že byt pro
ředitele není uvolněn. Jos. Hejda se teprve připravoval na stavbu
rodinného domku. Žádosti se podali Petr Staník, který ji později
odvolal, Melichar Bábíček a Vojtěch Bída. Rada ONV jmenovala
ředitelem ZDŠ 1. – 5. roč. v Dolním Němčí učitele Melichara
Bábíčka, který na škole působil od 1.9. 1958. Na uvolněné místo byla
ustanovena učitelka Jarmila Súkupová z Uh. Brodu, která však měla
mateřskou dovolenou a učil místo ní učit. – důchodce Vladimír
Vaculka z Mařatic. Do 24.12. 1968 byla na mateřské dovolené také

učit. Jarmila Valíčková, kterou zastupoval důchodce Josef Hejda.
Školnice Marie Ježková se v říjnu léčila v lázních. Její práce
vykonávala Marie Stojaspalová 205.
Přehled o počtu žáků ve třídách a třídních učitelích 1.9.1968:
I.A 20 žáků – Miroslav Pazlar, I.B 19 žáků – Květoslava
Pudelková, II.A 24 žáků – Petr Staník, II.B 27 žáků – Josef Hejda
(Jarmila Valíčková), III.tř. 32 žáků J. Vaculka (Jarmila Súkupová),
IV.tř. 36 žáků – Josef Valíček, V.A 26 žáků Vojtěch Bída, V.B 24
žáků – Melichar Bábíček. Celkem 208 žáků, 113 chlapců a 95 děvčat.
Povinný úvazek třídních učitelů byl 23 hodin týdně přímého
vyučování, úvazek ředitele školy 12 hodin.
Byla zavedena doučovací skupina (český jazyk a počty) při pátých
třídách a poprvé nepovinný předmět „pohybové hry“.
Srpnové události nijak nenarušily školní práci. Školní budova i
s učebnami byla připravena, takže 2.9. 1968 byl školní rok zahájen
obvyklým způsobem za přítomnosti předsedy MNV Antonína
Zimčíka. Ve školní budově na Záhumení bylo směnné vyučování (II.B
a IV.tř. – manželé Valíčkovi). Tělesná výchova se prováděla na hřišti
TJ. Sokol a od 1.9. za nepříznivého počasí v sále MNV.
Ve škol. roce 1968/69 byly zavedeny volné soboty, takže se
vyučovalo 5 dní v týdnu. Na škole vyvíjely pravidelnou činnost 3
pionýrské oddíly; vedoucími byli žáci IX. tř. Pěvecký kroužek vedl
uč. Vojtěch Bída. Vybraní žáci pravidelně doplňovali program při
vítání malých dětí na MNV. Od počátku škol. roku bylo žákům ve
škole prodáváno mléko v sáčcích na svačiny (předsedkyně SRPŠ
Ludmila Daňková), ale zájem dosti rychle opadl.
Žáci školy připravovali program k různým oslavám v obci,
zúčastňovali se průvodů a ostatních akcí (výročí Února – pořad v míst.
rozhlase, MDŽ – vystoupení na jevišti, výročí osvobození obce –
místní rozhlas, veřejná oslava, 1. a 9. květen aj.). Jiné akce školy:
Výchovný koncert pro žáky, zájezdy do Slováckého divadla, školní
výlety všech tříd.
Ve školní budově bylo vyměněno čerpadlo na vodu a část
okapových rour. Z místnosti v přízemí, která dosud sloužila za
skladiště čisticích potřeb, byla upravena nouzová šatna, takže do
poschodí chodili žáci přezuti. Aby se schody daly snadno čistit, byly
natřeny barvou. Tak byl odstraněn hlavní zdroj prachu.

V místě bydlelo 5 učitelů, a to 4 (Bábíček, Pazlar, Valíček,
Valíčková) v učitelských bytech MNV, z nichž platili nájem měsíčně
94Kčs.
Vojtěch Bída bydlil ve vlastním domku. Ze Slavkova dojížděl
denně Petr Staník, z Uh. Hradiště Jarmila Súkupová, z Mařatic
Květoslava Pudelková. Autobusové spojení vyhovovalo.
V učitelských bytech byl již několik let nedostatek vody.
Nepomohlo ani vykopání a napojení nové studny před domem p.
Pavlackého, ani svedení přebytečné vody za studny Frant. Bobčíka.
Čerpadlo se zapínalo jenom jednou denně. Při tom si každý naplnil
nádoby většinou ve sklepě, odkud potom se všechna potřebná voda
musila nosit. Praní a koupání v těchto bytech bylo spojeno
s opravdovými těžkostmi.

Mládežnické hnutí
V r. 1968 byl v Dolním Němčí založen Klub mladých, který vedl
Miroslav Bukvic. Tato organizace měla nahradit dosavadní
Československý svaz mládeže (ČSM). Na žádost jim MNV propůjčil
místnost v přízemí své budovy, kde měla být původně čítárna. Tam
konala nová organizace mládeže své schůze a ostatní činnost.
Současně určila rada MNV, aby tam prováděla rytmická taneční
skupina „Bigbít“ svoje zkoušky. Tím se uvolnila jedna místnost
v poschodí, která pak byla určena pro schůze rady MNV. Zábava
mladých v klubovně byla někdy dosti neukázněná.

Svaz zahrádkářů
V zimě 1967 počaly v obci přípravy k ustavení místní skupiny
Československého svazu ovocnářů a zahrádkářů. Nejvíce se o tuto
akci přičiňoval Miroslav Kopecký č. 531. Přesvědčoval a získával
občany, kteří mají o tuto činnost zájem.
Ustavující schůze tohoto spolku se konala dne 14.1. 1968 za
přítomnosti okresního jednatele přítele Vrzaly. Byli zvoleni tito členi
výboru:

Předseda – Josef Stojaspal č. 179, místopředseda – František
Stojaspal č. 212, jednatel – Antonín Janča 425, pokladník – František
Cmol č. 479, hospodář – Miroslav Kopecký 531, a Josef Uher 288.
Členi výboru:
František Hala 144, Josef Kozelek 238, V. Stojaspal, A. Kadlček č.
28, Ludvík Bobčík 214, Ludvík Ježek 328, Josef Škubna 174.
Dne 21.ledna 1968 byla na členské schůzi zvolena revizní komise
v tomto složení: Ludvík Kopunec č. 492, František Pavlacký č. 490,
František Šimčík č. 379.
Svaz zahrádkářů započal s osvětovou činností. Během roku
uspořádal několik přednášek, někdy i s praktickými ukázkami na
zahradách. Náklady byly hrazeny z prostředků OB. Na žádost této
organizace přidělil jí MNV k užívání dosavadní školní zahradu vedle
hřbitova, kde až dosud sklízel ovoce ředitel školy. Při úpravě zahrady
odpracovali členi 109 brigádnických hodin. V r. 1968 koupili strojek
na stříhání trávy.

Kostel
Kostel, fara a náboženství vůbec dosud hluboce zasahuje do
myšlení mnoha občanů Dolního Němčí. Návštěvnost bohoslužeb se
sice stále poněkud zmenšuje, a to hlavně zásluhou mladých lidí, ale do
výuky římskokatolického náboženství bývá přihlášeno každý rok přes
90% žáků 2. – 5. ročníků. Rovněž narození, svatby a pohřby bez
církevních obřadů jsou vzácnou výjimkou.
Od 1.1. 1968 nastoupil v kostele nový varhaník – ing. František
Zimčík (nar. 29.10. 1921), který pracuje v místním JZD. Jeho
předchůdce Metoděj Kadlček (nar. 30.1. 1885) zastával varhanickou
službu 60 let.
V noci 9. března zemřel na faře P. Josef Vavřík, čestný
arcibiskupský rada a farář v Dolním Němčí. Vždy usměvavý si
zakládal na tom, že nebyl nikdy nemocen. V lednu se nachladil na
pohřbu a byl brzy odvezen s epidemickou žloutenkou do nemocnice
v Uh. Hradišti. Odtud byl po čase propuštěn, aby si uspořádal svoje
věci před operací. Operaci odmítl a zemřel na zhoubný novotvar jater.
P. Josef Vavřík byl rodák ze Strážnice (nar. 5.11. 1891) a působil
v Polance, Rožnově p. Radhoštěm, v Hroznové Lhotě, Ostrožské

Lhotě a v Dolním Němčí, kde byl ustanoven 1.11. 1935. Prožil zde
téměř 33 let a jako kněz působil skoro 51 roků. Za jeho působení
v Dol. Němčí byla provedena vnitřní malba kostela, pořízena nová
mozaiková okna, obnoveny všechny oltáře i obraz nad hlavním
oltářem, celý kostel zvenčí omítnut, položena nová krytina, pořízeny
nové zvony, v kostele zaveden rozhlas, rozšířen hřbitov a započato
s úpravou okolí kostela, kde dosud rostlo několik špatně ošetřovaných
ovocných stromů, které byly jenom příčinou různých nepříjemností,
když tam chodili chlapci trhat ovoce.
Pohřbu se zúčastnilo 86 kněží, z toho 5 jeho spolužáků. P. Josef
Vavřík ve své závěti odkázal farnímu kostelu v Dolním Němčí
20 000Kčs, kostelu v Hornímu Němčí 5 000Kčs, pamatoval na stavbu
školy, Sbor požární ochrany a Čs. Červený kříž v Dolním Němčí.
Dne 31.3. 1968 byl na náměstí v Dolním Němčí slavnostně uvítán
nový farář P. Jan Petrucha. Narozen 22.8. 1908 v Kozojídkách, okres
Hodonín, působil v Bzenci, ve Velké n. Veličkou. V r. 1949 jmenován
děkanem. V letech 1951 – 53 internován, pak 4 měsíce ve vězení a rok
pracoval v továrně v Měštěnicích u Ústí n. Labem. Od r. 1956 působil
v duchovní správě v Hroznové Lhotě a Uherském Brodě, odkud přišel
do Dolního Němčí.
Provedeno malování a nátěry dveří na faře, započato s přístavbou
verandy a koupelny.

Pohyb obyvatelstva
Během roku bylo 30 občanů nově přihlášeno k pobytu v obci,
odhlásilo se 33 osob.
Narodilo se 41 dětí a zemřelo 23 občanů. Jedním ze zemřelých byl
dlouholetý místní farář P. Josef Vavřík, který byl jako první kněz
pochován na místním hřbitově.
Z uvedených čísel je patrno, že za rok 1968 přibylo v obci celkem
15 lidí.

Zapsal M. Bábíček

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

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

1969
Úvod
Hlavními úkoly národních výborů a stranických organizací jako
vedoucích institucí ve veřejném životě bylo splnit usnesení ÚV KSČ,
která byla zaměřena k provedení Konsolidace poměrů politických a
hospodářských ve státě.
Z místních akcí plánoval MNV tyto:
a) stavba pevné, dlážděné vozovky od kostela směrem k Staré hoře;
b) usazení obrubníků v Boršické ulici;
c) celková úprava ulice Kostelní;
d) zřízení dlážděných chodníků od zdravotního střediska po objekt
JZD;
e) upravit určité prostory navezením hlíny z bouraček a výkopů;
f) dokončit části úseků kanalizace;
g) zahájení stavby místní Základní devítileté školy
Při celkovém hodnocení bylo možno zjistit, že všechny body
programu byly nejen splněny, ale navíc byla zahájena rozsáhlá akce,
která vnesla značnou změnu do života obce – bylo započato
s výstavbou pro provozovnu Svit, n.p.
MNV
V kádrovém složení MNV nenastaly žádné změny.
Rada MNV zasedala pravidelně, vždy za 14 dní.
Komise MNV
Práce komisí byla také pravidelná. Od 1.1. 1969 byla zrušena
zemědělská komise MNV a její členové přešli do jiných komisí:
Ludvík Tinka Jaroslav Kadlček 229 Josef Kozelek 238
do komise pro ochranu veřejného pořádku.

Antonín Kočí 261 do komise místního hospodářství a obchodu
Justina Krhovská 411 do školské a kulturní komise
Bohumil Čech 61 do komise sociální.
Aktivita strany lidové
Členové Čs. strany lidové žádali, aby její členové byli přibráni do
Jednotlivých Komisí jako aktivisté:
František Kadlček č. 13 komise finanční
Josef Zimčík č. 407 komise stavební
Josef Kadlek č. 506 – komise školská
Marie Kadlčková č. 38 – komise sociálně – zdravotní
Stavební Komise
Velmi zaměstnanou složkou MNV byla právě stavební Komise,
protože soukromá výstavba rodinných domů vzrůstala. Také manželé
Minaříkovi – emigranti z r. 1951 + č. státní příslušníci USA, žádali o
zpětný odprodej rodinného domku č. 24, který po jejich ilegálním
odchodu z republiky byl konfiskován a místo bylo určeno na stavbu
obchodního domu. Rada MNV však trvala na původním rozhodnutí.
Odvolání rezoluce MNV
Rada MNV odvolala rezoluci z 1968 proti vstupu spojeneckých
vojsk na území ČSSR.
Kroměřížská výzva
Byla přijata výzva města Kroměříž k socialistické soutěži. Soutěžní
body rozpracovala soutěžní komise:
Antonín Zimčík č.
Filip Tinka č.
Antonín Fibichr č.
Antonín Kolísek č. 41
Štěpán Daněk č.
Karel Ondra č.

Dosavadní kronikář Melichar Bábíček zemřel dne 21.9.
1975 ve věku 62 let po dlouhé a těžké nemoci.
Čest jeho památce

Kanalizace
Kanalizace byla provedena „Na záhumenicích“ po faru, z druhé
strany po L. Zimčíka, v horní části obce pod Vinohrady. V ulici
Boršické za prodejnou obuvi a část u mateřské školy. Celkem bylo
vybudováno 540 m kanalizace nákladem 90 000Kčs (hodnota díla
činila 150 000Kčs).
Regulace potoka
Proběhlo několikeré jednání o regulaci potoka od Jakuba Zimčíka
č. 446 po most ke Slavkovu. Ačkoliv prostředky na tuto akci byly
zajištěny(povodí řeky Moravy), regulace nebyla provedena, protože
nebyla možná dohoda o místech vyrovnání potoka v zastavěné části
obce.
Vodovod
ONV byl požádán, aby do svých výhledových plánů zařadil
vybudování vodovodu v Dolním Němčí.
Cesty
Cesta za kostelem byla vykostkována. Celkem asi 1450m² vozovky
nákladem 120 000Kčs. Dále byl upraven terén u silnice na dolním
konci vesnice, kde byla naseta tráva a vysázeny okrasné stromy.
Chodníky
Byl zřízen chodník od JZD po zdravotní středisko a započato
s chodníky v Kostelní ulici – náklad 85 000Kčs.

Výstavba ZDŠ
Výstavba ZDŠ si vyžádala mnoho jednání s různými institucemi.
Když v červenci 1969 vyšlo nařízení o zákazu staveb nad
1 500 000Kčs kromě bytové výstavby, byly zaslány dopisy vládě,
předsedovi vlády s. Černíkovi, min. školství, min. stavebnictví o
urychlené povolení stavby. Výsledek všech akcí byl, že stavba byla
rozdělena na dvě části, z nichž úpravu terénu, kanalizační síť, přívod
vody – započaly Vodohospodářské stavby ve Veselí nad Mor.
provádět ještě ve 4. čtvrtletí 1969. Pozemní stavby zařadily stavbu
školy do svých plánů, ale MNV se musel zavázat, že zajistí asi 40
pracovníků, kteří nastoupí do pracovního poměru u pozemních staveb.
Ve druhém pololetí 1968/69 nastoupila učitelka Jarmila Súkupová,
která dojížděla z Uherského Hradiště (aprobace 1. – 5. ročník +

hudební výchova). Podala si žádost o místo v Praze, kde působí její
manžel. Nebylo jí vyhověno. Zamítnuta byla také žádost Květoslavy
Pudelkové o ustanovení v Uh. Hradišti, odkud denně dojíždí i se
synem, kterého vozí do mateřské školy v Dolním Němčí.
Od 11.4. 1969 byla práce neschopna uklizečka Marie Hejdová.
Místo ní pracovala Marie Stojaspalová č. 205. V zimním období bylo
na některých školách zastaveno vyučování pro nedostatek topiva. Na
ZDŠ v Dolním Němčí nebylo vyučování přerušeno.
Školní rok byl ukončen 27.6. 1976. Zdravotní stav žáků byl celkem
dobrý, zameškání vyučování normální. Byly konány obvyklé
zdravotní prohlídky: očkování, odborná vyšetření žáků, ošetření
chrupu aj. Za školní rok zameškáno celkem 4 352 hodin, tj. 21 hod.
v průměru na žáka. Neomluvených hodin bylo 500. Tyto hodiny
zameškal Josef Krhovský, žák IV. třídy, který se začal toulat se
starším bratrem Vojtěchem (žákem ZDŠ v Nivnici). Marná byla snaha
ředitele školy, MNV, kultur. a školské komise, SNB. Nakonec bylo
rodičům odebráno všech 6 dětí, protože nebyla zaručena řádná
výchova.
Z počtu 208 žáků neprospěli 2 žáci. Čtyři žáci V. tř. vykonali na
konci prázdnin opravnou zkoušku a postoupili do VI. třídy ZDŠ
v Nivnici, kam odešlo 50 žáků.
Dne 25. 2. 1969 navštívil školu oši B. Pospíšil. Během škol. roku
byl na škole ještě jednou, inspekci ve třídách však neprováděl. SRPŠ
vykazovalo obvyklou činnost, která spočívala hlavně v opatřování
finančních prostředků (MDD, ples) jichž bylo užito ve prospěch dětí
(pomůcky, zájezdy, občerstvení atd.). Málo pozornosti však věnuje
výchovné stránce.
Školní rok 1969/70 byl zahájen 1. 9. 1969 obvyklým způsobem za
přítomnosti zástupců MNV a SRPŠ a také rodičů prvňáčků.
Škola měla 8 tříd se 7 učebnami. Směnné vyučování probíhalo Na
záhumení ve III.B a IV. tř. V V. třídě s 35 žáky bylo povoleno dělení
ve 2 hodinách počtů a ve 2 hodinách jaz. českého na 2 oddělení. Dále
zavedeno 5 skupin nepovinného předmětu „pohybové hry“. Změny
v obsazení uč. sboru nenastaly.

Třída
I.A
I.B
II.A
II.B
III.A
III.B
IV.
V.
Celkem

žáků
22
21
19
19
26
25
31
35
198

hochů
11
10
12
11
14
14
18
14
104

dívek
11
11
7
8
12
11
13
21
94

tř. učitel
Mir. Pazlar
Květ. Pudelková
Petr Staník
Jar. Súkupová
Jar. Valíčková
Mel. Bábíček
Jos. Valíček
Voj. Bída

Vyučovací povinnost: učitelé 23 hodin týdně, ředitel 12 hodin
týdně.
Skutečnost: M. Pazlar 26 hod., Pudelková 25 hod., Staník 25 hod.,
Súkupová 25 hod., Valíčková 23 hod., Valíček 26 hod., Bída 26 hod.,
Bábíček 15 hod.
Hodina nad normální vyučování povinnost je hodnocena 1/23
základního platu.
Do VI. tříd ZDŠ v Nivnici nastoupilo 1.9. 1969 50 žáků z Dolního
Němčí.
Na počátku školního roku byly vypracovány obvyklé plány;
kontrola plnění se prováděla při schůzích pedagogické rady. Kromě
toho každý pátek před vyučováním v 7.30 hod. se scházeli všichni
vyučující ke krátkým poradám. Provádělo se hodnocení uplynulého
týdne a vytyčovaly úkoly na příští týden.
V tomto školním roce začalo soustavné politické studium učitelů
podle plánu ministerstva školství. M. Pazlar navštěvoval kurs
množinového počítání, učitelka K. Pudelková nácvik spartakiádních
skladeb pro žáky.
Na škole byly 3 oddíly pionýrů. Vedoucí – M. Bukvicová a její
manžel M. Bukvic (profesionální pracovníci v mládežnickém hnutí na
okrese) a studující Z. Krhovská. Klubovna byla upravena v budově
MNV. Byly uspořádány 2 výchovné koncerty v sále MNV a 2 zájezdy
Slováckého divadla.
Skupina žáků chodila do požárnického kroužku, který vedli členové
místního požárního sboru.

O hlavních prázdninách byla odstraněna podlaha v dolní třídě u
kabinetu, poněvadž byla značně poškozena houbou. Po patřičné
úpravě byla nalepena umělá hmota. Při této úpravě byla proražena zeď
mezi touto třídou a kabinetem u odpočívadla a tímto vzniklým oknem
se promítaly filmy, a to jak školní, tak také celovečerní.

MŠ
6.1. 1969 se vrátila z mateřské dovolené kuchařka M. Zimčíková.
Obsazení MŠ: ředitelka – Zdena Vidrmanová
učitelka – Jaroslava Rozsypálková
kuchařka – Marie Zimčíková
školnice – Anežka Zimčíková
Do MŠ bylo přijato 32 dětí. Výbor SRPŠ v čele s předsedkyní
Ludmilou Kadlčkovou pořádal během rolu odborné přednášky
zdravotnické a pedagogické pro rodiče žáků.
Před vánocemi a u příležitosti MDŽ bylo připraveno vystoupení
žáků. Škola byla vybavena novými hračkami a do kuchyně zakoupen
nábytek.

Zahrádkáři
Svaz zahrádkářů pořádal při členských schůzích odborné přednášky
na téma ošetřování ovocných stromů a keřů, jejich pěstování,
zakládání sadů apod. Pořídili si vývěsní skříňku, ve které umísťují
propagační materiál a zprávy o činnosti. Věnovali se úpravě zahrady,
jejímu oplocení a vysazení 59 jabloní, 5 hrušní a řadě švestek.
Odpracovali při této akci 385 hodin. Započali s úpravou místa pro
taneční zábavy v „Hájku“, kde odpracovali 911 brigádnických hodin.
Spotřebovali 64q cementu, 30 m³ štěrku, 50 m³ škváry, 5 vleček
kamene, 650 m drátu.

Fara – kostel
Řím.katol. slavili tento rok jako Cyrilometodějský u příležitosti
1 100 výročí smrti Cyrila – jednoho z východních věrozvěstů. V Dol.
Němčí byla náboženská slavnost, když jeho ostatky byly přivezeny
z Nivnice a potom odvezeny do Uherského Brodu.
Další slavností bylo biřmování, které prováděl pražský biskup
František Tomášek. Biřmovanců z místa a okolí bylo přes 800.
Byly provedeny tyto práce:
Přístavba dvou verand a koupelny na faře; při provádění kanalizace
v blízkosti fary odvodněn sklep; dokončena úprava kolem kostela
včetně oplocení drátěným plotem, vysazeny růže, zbudovány
chodníky (dlažba z kostek). Celkový náklad včetně brigád asi
200 000Kčs.

TJ Sokol
TJ spolu s MNV pořádal na hřišti filmový festival. Příjem činil
40 241Kčs, vydání 30 719, 40Kčs, zisk 9 521,60Kčs a byl rozdělen
takto:
TJ Sokol – 60% - 5 713.-Kčs
MNV – 40% - 3 808,60Kčs
TJ Sokol nemohl čerpat z vyššího rozpočtu na provoz hřiště,
protože nebyl majitelem tohoto zařízení. MNV proto pověřil komisi
ve složení A. Zimčík, K. Ondra, Š. Daněk, aby vše připravili k předání
stadionu organizaci TJ Sokol.
Nácvik na Spartakiádu 1970 prováděli pouze učitelé ZDŠ se svými
žáky.
Pracovní podmínky v JZD se lepší rok od roku a tím stoupá také
výroba a dosahuje se lepších hospodářských a finančních výsledků.
Prudký vzestup zemědělské výroby si vyžaduje také zvýšenou
spotřebu umělých hnojiv, ale výroba je nemohla v tomto roce
dostatečně zajistit. Část viny neslo také uvolnění centrálního
plánování v průmyslu a s tím související jevy v letech 1968 – 69, ale
ani zvýšená poptávka nebyla bez vlivu na tuto situaci. Ještě horší
situace byla v opatřování náhradních součástek pro údržbu strojů. Přes
všechny těžkosti byl výsledek hospodaření celkem příznivý.

Přehled o rostlinné výrobě:
ha
zrniny
444
brambory
7
cukrovka
85
krmná řepa 10
jetel. semeno 25

plán
27q
150q
400q
600q
1,5q

výnos
27q
158q
283q
313q
5,01q

celkem q
11 890
1 106
24 055
3 130
125,25

Živočišná výroba:
plán
skutečnost
maso vepřové 400q
355q
― ―״hovězí 737q
867q
mléko
500 000 l
535 000 l
vejce
605 000 kusů 623 000 kusů
drůbeží maso 35q
20q
odchov selat: 16,9 na jednu prasnici

Z uvedeného přehledu je patrno, že v rostlinné výrobě byl výnos
cukrovky značně nižší, než stanovil plán. Zato však byl velmi příznivý
rok pro vývin a zrání jetele na semeno, takže mohlo být prodáno
celkem 120q tohoto semene a tím byl plán tržby v rostlinné výrobě i
překročen. Rovněž v živočišné výrobě byla tržba vyšší než stanovil
plán.
V JZD vyvstává problém pracovních sil. Starší pracovníci
odcházejí a mladší se od práce v zemědělství odtahují. Tak se stává, že
když onemocní dojička, není možno opatřit za ni náhradu, přesto že je
známo, že výdělky dojiček jsou daleko vyšší než v průmyslu.
Projevovala se také nedůvěra k vedoucím pracovníkům, kteří byli
často kritizováni pro různá opatření, ač mohlo být zřejmé, že sledují
pouze zájmy družstva a jeho členů, nikoliv zájmy vlastní, o čemž vždy
členy ujišťovali. Možná, že výrazy jako „družstvo Kadlčků“ byly
šířeny záměrně těmi, kdo družstvu nepřáli.
Aby se posílila stabilita pracovních sil a získaly se nové síly, byla
zahájena výstavba bytů pro členy JZD – čtyřbytovka.

Sušička
V uplynulých letech se podmínky hospodaření i výsledky
v okolních Jednotných zemědělských družstvech značně zlepšily a
organizace práce i její praktické provádění nabývaly stále více
charakteru zemědělské velkovýroby. Zmizela nedůvěra v zavádění
nových technologií při obdělávání půdy i při sklizni a zužitkování
polních plodin. Družstevníci byli již přesvědčeni o výhodách, které
poskytují nejnovější výzkumy uplatňované v praxi. Hledaly se cesty
k usnadnění práce a k větší efektivnosti zemědělství. A tak se
z okolních JZD utvořilo družstvo pro postavení sušárny zemědělských
produktů. Členy tohoto „Sušárenského sdružení“ se stala JZD Vlčnov,
Nivnice, Slavkov, Horní Němčí, Boršice, Hluk a Dolní Němčí.
Sušička se po dohodě postavila v Dolním Němčí.
Pro rok 1969 plánovalo Sušárenské sdružení v Dolním Němčí dosti
velké úkoly ve výrobě a tím i vysokou tvorbu hrubého důchodu.
Předpokládalo s totiž, že bude dodržen termín dokončení stavby, který
byl s dodavatelem dohodnut na 31.5. 1969. Tento termín však dodržen
nebyl. Zařízení nebylo schopno provozu ani od 15.8. 1969, to je od
termínu uváděného v projektovém úkolu. Protože bylo zřejmé, že
původně stanovených 8 820 000Kčs nebude na stavbu a zařízení
stačit, byl tento projektový plán zvýšen na 9 726 000Kčs. Bylo třeba
dořešit elektrické osvětlení, dokončení okopaninové linky a upravit
přívod vody. Nebylo dořešeno zateplení celé linky, proto
představenstvo rozhodlo, aby provoz okopaninové linky nebyl v r.
1969 dán do provozu, dokud generální dodavatel neučiní náležitá
opatření nutná k řádnému zahájení provozu. Do konce roku 1969 bylo
proinvestováno celkem 8 883 000Kčs, na rok 1970 zbývalo
844 000Kčs. Za tento obnos má být provedeno dokončení montáže
mezimíchače, granulátoru, dopravníku suroviny do skladu od sušičky.
Okopaninová linka nebyla vůbec dána do provozu, poněvadž nebylo
vyřešeno její zateplení.
Stavbu sušárny v Dol. Němčí prováděl Agroprojekt Praha, jako
první ze tří sušáren, které nebyly jako celek vyzkoušeny. Proto během
výstavby byly prováděny často stavební i technologické změny a
protože se vyskytovaly četné závady, musela se provádět různá
opatření k jejich odstranění. Stavba byla z licence „Promil“ převzata
jenom částečně, byla tedy celá tato akce částečně experimentální.

Plánovaná doba výstavby se z výše uvedených důvodů stále
prodlužovala. Představenstvo Sušárenského sdružení podalo na
ministerstvo zemědělství žádost o prodloužení termínu k dokončení
sušičky s odůvodněním, že se jedná o stavbu experimentální. Žádost
byla zamítnuta a nedodržením termínu pozbylo sdružení nárok na
slíbenou subvenci v částce 448 000Kčs. Představenstvo zvýšilo
členský podíl ze 200Kčs na 500Kčs z 1 ha orné půdy a přece se pro
dokončení stavby nedostávalo asi 1 500 000Kčs. (OZS poskytla
půjčku 1 000 000Kčs).
Je samozřejmé, že za současného stavu nemohlo být dosaženo
plánovaných výkonů a hospodářských výsledků.
Přehled:
vojtěška
kukuřice – na siláž, na zrno
cukrovka

plán
1 111 vag.
275 vag.
47 vag.

plnění
90 vag.
40 vag., 20 vag.
0

Sušilo se pouze pro členská JZD za poplatek 100Kčs za 1q.
Zvýšenými náklady při zkušebním provozu byl výsledek hospodaření
ztrátový částkou 519 000Kčs.
Pro rok 1970 byla stanovena cena 115Kčs za 1q vojtěšky, silážní
kukuřice nebo cukrovky pro členy sdružení a 220Kčs pro ostatní
zájemce.
Vedoucím sušárny byl jmenován ing. J. Kučera.

MNV
MNV hledal stále nějaký zdroj příjmů, aby měl více možností
k úpravě obce. Když jednání s Pragoexportem nemělo žádaný
výsledek, uvažovalo se o zřízení výrobny cementového zboží. Byl
vypracován návrh na postavení haly v ceně 400 000Kčs. Ani tento
záměr nevyšel. Konečně MNV uveřejnil inzerát, v němž nabízel
pracovní síly podniku, který by v místě zřídil svoji provozovnu.
Z několika nabídek byl vybrán n. p. Svit Gottwaldov, který nabízel
peníze na postavení provozovny. Závěr jednání byl ten, že již koncem
roku začali místní občané, většinou důchodci a ženy se základy pro
provozovnu Svitu, ve které se podle plánu budou šít svršky pro

Gottwaldov při zaměstnanosti 250 – 300 zaměstnanců, v převážné
většině žen. Stavbu v hodnotě asi 3 000 000Kčs prováděl MNV v akci
„Z“ a měl ji podle smlouvy předat 1.7. 1970. Finanční prostředky a
materiál dodával n. p. Svit v Gottwaldově. Stavbu vedl od zahájení
v listopadu 1969 do konce roku A. Kolísek a od 1.1. 1970 byl
stavbyvedoucím Jar. Kaňůrek.

Pohyb obyvatel
V roce 1969 bylo nově narozených dětí 48, zemřelo 23 občanů.
K pobytu v naší obci se přihlásilo 20 lidí a odhlášeno bylo 28 občanů.
Přírůstek obyvatel je tedy 17 občanů.
Jihomoravský KNV udělil
Čestné uznání obci Dolní Němčí za výsledky dosažené v soutěži
národních výborů v r. 1969.

Údaje zpracované M. Bábíčkem
Zapsala Olga Pavlicová

-------------------------předseda MNV

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

---------------------------------------------------předseda školské a kulturní komise

1970
MNV
Rok 1970 se vyznačoval úsilím o konsolidaci poměrů politických i
hospodářských. Byly prováděny prověrky členů KSČ i členů ostatních
organizací, kteří zastávali vedoucí funkce. Rovněž vedoucí
hospodářští pracovníci byli prověřováni.
V tomto roce uplynulo 25 let od skončení druhé světové války,
proto tento jubilejní rok byl nejenom rokem hodnocení práce
vykonané za 25 let mírového budování, ale i rokem zvýšeného úsilí
v budování úspěšně pokračovat.
V popředí místních zájmů byla stavba provozovny n. p. Svit, kde
měla být zahájena výroba již v tomto roce, dále stavba 22. třídní ZDŠ,
ve které by se mělo začít s vyučováním v r. 1973. Kromě těchto
hlavních úkolů neustala ani činnost na zvelebování obce a to hlavně
budování kanalizace a chodníků. A tak právem rada Jihomoravského
KNV udělila obci titul
„Vzorná obec Jihomoravského kraje“
za výsledky v socialistické soutěži za rok 1970.
Také rada ONV v Uherském Hradišti udělila čestné uznání MNV
v Dolním Němčí za 1. místo III. skupiny soutěže za léta 1968 – 1970.
Národní podnik Svit Gottwaldov – nositel řádu republiky udělil
čestné uznání radě MNV v Dolním Němčí za vynikající
organizátorskou a řídící práci při výstavbě provozovny n.p. Svit
v Dolním Němčí.
Také předseda MNV Antonín Zimčík dostal vyznamenání
ministerstva vnitra, které mu vyslovilo uznání za významnou pomoc
při plnění úkolů v soutěži národních výborů za rok 1970.

V květnu 1970 se vzdal funkce člena rady MNV Štěpán Daněk,
jako důvod uvedl vážnou nemoc manželky, která nemohla
v domácnosti vykonávat žádné práce.
V jubilejním roce 25. výročí osvobození přijalo MNV
Kroměřížskou výzvu k soutěži v budování a zvelebování obcí a soutěž
„ za obec krásnější“. V říjnu byla přijata Humpolecká výzva k 50.
výročí založení KSČ. Pokračovalo se v budování kanalizace za
kostelem (200 m), ve Vinohradech (400 m), u školy (200 m) a
několika menších úseků, celkem asi 832 m. Finanční náklad činil
160 000Kčs (hodnota díla 240 000Kčs).
Byl vypracován projekt na kanalizační sběrač. V květnu provedli
vysokoškoláci z Brna měřičské práce, pro projekt vodovodu v obci.
Chodníky byly zbudovány u zdravotnického střediska po Ježka č.
72 a v Kostelní ulici (1 212 m²) nákladem 80 000Kčs (hodnota
247 000Kčs). Podél silnice od konce obce k budované provozovně
Svit se navážela zemina a připravovala se tak trasa pro budoucí
chodník.
Správa silnic a komunikací upravila cestu ke škole a za kostelem
částečně upravila točnu. Vynaložená částka činila 170 000Kčs.
Jedním z hlavních úkolů byla stavba provozovny n. p. Svit. Od 1.1.
1970 byl vedoucím stavby Jaroslav Kaňůrek s měsíčním platem
2 500Kčs.
S betonováním základů se začalo v polovině března. Na stavbě
pracovalo asi 36 místních občanů a přes různé potíže s dodávkou
materiálu byla včas dokončena, takže 26.6. 1970 mohla být provedena
kolaudace a 28.6. 1970 slavnostní otevření provozovny. K tomu účelu
byla stanovena komise, která řídila přípravné práce i slavnost samu.
Členové komise: A. Zimčík, L. Kopunec, K. Ondra, A. Kolísek, B.
Baroň, L. Daňková, M. Juřenčáková, A. Válková.
Pozváno bylo 250 lidí, z toho 70 ze Svitu. Částka povolená
k úhradě výdajů při oslavě činila 26 000Kčs. Sraz účastníků byl u
MNV, odkud vyšel slavnostní průvod. Po patřičných projevech byl
proveden slavnostní ceremoniál – otevření továrny. Následovala
prohlídka závodu, při niž bylo podáváno občerstvení. Po slavnostním
obědě v hale vystoupil dětský národopisný soubor Dolněmčánek a do
22 hod. byla zábava. Pracovní síly byly zajištěny snadno, takže po
instalaci patřičného zařízení byla zahájena výroba a koncem roku tam
pracovalo 250 lidí.

Stavba stála 2 200 000Kčs (hodnota díla činila 3 500 000Kčs).
Hodně jednání s Jednotou si vyžádá navrhovaná generální oprava
pohostinství v Dolní části obce. Nakonec byla dohodnuta výstavba
nové restaurace ve dvoře dosavadního pohostinství, které bude později
zbouráno a prostor upraven jako parkoviště před novou restaurací.
Budou vykoupeny 2 sousední domy, aby se získalo stavební místo pro
stavbu sálu. Dokumentace na stavbu restaurace byla vypracována
s tím, že stavba se zahájí v akci Z v r. 1970 a dokončena bude v r.
1972.
Ještě větší nesnáze byly se započetím stavby ZDŠ. V dubnu byla
uzavřena smlouva mezi MNV a Pozemními stavbami Gottwaldov –
závod Uherské Hradiště. MNV se zavázal zajistit pracovní síly na
stavbu. Pozemní stavby začnou pracovat ve druhém pololetí. Dne 6.5.
70 prohlédli zástupci PS stanoviště. I když MNV provedl žádanou
úpravu, s prací se nezačalo, ale vedení PS žádalo, aby MNV zajistil
vyzmítání 24 bytových jednotek. Nezbývalo nic jiného, než
požadavku vyhovět. Tak pracovali brigádníci z Dol. Němčí ve Starém
městě, Luhačovicích a v Uh. Brodě, kam je vozilo auto TJ. A teprve
v září počaly PS oplocovat staveniště a bylo započato se stavbou
pavilonu, v němž bude plavecký bazén a byt školníka.
V měsíci červenci bylo provedeno vyměřování pro stavbu učitelské
bytovky.
O soukromou výstavbu byl stále velký zájem. Rada MNV rozhodla,
aby byla soustředěna v prostoru Vinohrady.
Stavba kovárny B. Čecha u silnice byla MNV vykoupena za
8 000Kčs a zbourána, aby mohlo být prostranství upraveno.
Byl odklizen také dům č. 23 majitele F. Fröhlicha na křižovatce ve
středu obce. Část vykoupila okresní silniční správa pro větší přehled
na křižovatce a zbytek Jednota pro rozšíření místa potřebného
k výstavbě prodejny.
Pro pořádání oslav 25. výročí osvobození byla ustanovena komise
ve složení:
M. Bábíček, Š. Daněk, F. Umlauf, A. Zimčík, K. Ondra.
Dne 24. 4. u příležitosti osvobození obce Dol. Němčí Sovětskou
armádou se konala veřejná schůze občanů, kde vystoupil s programem
národopisný kroužek Dolněmčánek a žáci ZDŠ s nacvičenými
básněmi, písněmi i vyprávěním. Projev pronesl Ludvík Tinka. Od 1.
do 9. května byla v sále otevřena výstava, na které fotografiemi,

statistikami a zprávami MNV a ostatní organizace v obci ukázaly, jaká
byla jejich účast v uplynulých 25 letech na budování a změně způsobu
života v obci.
Pamětní medaile k 25. výročí osvobození ČSR a ke vzniku
národních výborů byly uděleny Filipu Tinkovi, Antonínu Zimčíkovi,
Štěpánu Ježkovi a Josefu Talskému a Josefu Hejdovi.
Dále udělila rada MNV čestné uznání 15 občanům.
Příjmy a výdaje MNV:
Hlavní položka výdajů byla na kapitole
stavebnictví
3 247 565Kčs
školství
131 428Kčs
místní hosp.
190 000Kčs
vnitřní správa
128 330Kčs
Hlavní příjmy:
daň zemědělská
daň domovní
dotace
subvence
sdružené prostř.

77 105Kčs
62 034Kčs
290 000Kčs
159 444Kčs
2 970 229Kčs.

Z fondu rezerv a rozvoje bylo rozděleno na odměny 7 800Kčs,
z pobídkového fondu 1 180Kčs.
Hodnocení za 25 let
U příležitosti oslav 25. výročí osvobození naší obce byl zhodnocen
celkový vývoj a výstavba obce.
Obyvatel v roce 1945 bylo 2 045 a k dnešnímu dni máme 2 430. Do
roku 1945 bylo postaveno domů do čísla 383, do roku 1965 byl nárůst
zaznamenán až po číslo domu 543. Od roku 1965 do roku 1970 do
čísla domu 571. Tedy za 25 let se zvětšila naše obec celkem o 188
popisných čísel.
Byly provedeny rozsáhlé adaptace rod. domků, případně jejich
demolice a na jejich místě byly znovu postaveny nové domky.

Největší nárůst započal rokem 1956 jak ukazuje následující
přehled:
rok
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966 – 68
1969
1970 v řízení

domků
18
31
28
25
33
25
51
30
36
15
24
41
25
382

Na úseku výstavby obce byly provedeny od roku 1945 – 1965 tyto
akce:
Komunikace od roku 1945 do roku 1965 hodnota díla činila
122 000Kčs. Dále byly komunikace prováděny v roce 1969 a hodnota
díla činí 216 000Kčs. V ulici Boršické a Kostelní byla prováděna 2x
oprava cesty za 55 000.-Kčs.
Na úseku veřejných služeb byly vybudovány:
4 bytové jednotky pro učitele
přístavba jeviště OB
sportovní stadion
regulace potoka Okluky
most v Boršické ulici
most ke sport. stadionu
zdravotní středisko
úprava hřbitova a ochranná zeď
požární zbrojnice a mateř. školka
nově šatny u stadionu
obchodní dům

460 000.-Kčs
10 000.-Kčs
750 000.-Kčs
1 800 000.-Kčs
120 000.-Kčs
35 000.-Kčs
450 000.-Kčs
90 000.-Kčs
365 000.-Kčs
290 000.-Kčs
700 000.-Kčs

Celková hodnota díla na úseku veřejných služeb od roku 1945 do
roku 1965 činí 5 070 000.-Kčs.
Od roku 1965 – 1970 byla postavena:
budova MNV
regulace potoka (dol. konec)
veřejné osvětlení
autob. točna a čekárna

450 000.-Kčs
1 500 000.-Kčs
410 000.-Kčs
101 000.-Kčs

Celková hodnota díla od r. 1965 do roku 1970 na úseku veřejných
služeb činí 2 461 000.-Kčs.
Od roku 1945 – 1965 byly provedeny tyto generální opravy budov:
škola u kostela
80 000.-Kčs
škola na Záhumení
15 000.-Kčs
zřízení rozhlasu v obci
12 000.-Kčs
rekonstrukce el. vedení
500 000.-Kčs
oprava sálu OB
60 000.-Kčs
adaptace staré pálenice na prodejnu obuvi
adaptace domu č. 77
30 000.-Kčs
na opravnu obuvi
27 000.-Kčs
adaptace domu č. 128 pro holič. 35 000.-Kčs
adaptace dolního pohostinství
60 000.-Kčs
včetně obchodu
oprava kostela a fary
130 000.-Kčs
Celková hodnota těchto akcí od r. 1945 – 1965 činila 956 000.-Kčs.

Od r. 1965 – 1970:
přístavba soc. zařízení ke škole
vybudování 3 trafostanic
položení telef. kabelu přes obec a likvidace starého
vedení
zřízení tanečního parketu v hájku

100 000.-Kčs
200 000.-Kčs
102 000.-Kčs
20 000.-Kčs

Od roku 1945 – 1965 byla provedena kanalizace na těchto úsecích:
ulička od potoka po L. Zimčíka č. 210
od F. Kadlčka č. 157 kolem staré mlék.
v ulici uč. bytů
ulice Záhumení
ulice Hlucká od K. Cmola č. 116 po sportovní stadion
ulice Hlucká od J. Daňka č. 193 po Jos. Kadlčka č. 401
ul. Boršická od C. Válka č. 395 do potoka

200 000.-Kčs
10 000.-Kčs
30 000.-Kčs
5 000.-Kčs
70 000.-Kčs
25 000.-Kčs
10 000.-Kčs

Celková hodnota díla od r. 1945 – 1965 činí 350 000.-Kčs.
V dalších letech byla hodnota provedené kanalizace následující:
1966
1967
1968
1969

386 000.-Kčs
237 000.-Kčs
260 000.-Kčs
150 000.-Kčs

Od roku 1965 do roku 1970 byla provedena kanalizace v hodnotě
díla 1 003 400.-Kčs.
Chodníky:
V roce 1967 byly zbudovány chodníky o díle
v hodnotě ………. 159 000.-Kčs.
V roce 1968 – 1969 342 000.-Kčs.
Celková hodnota díla činí 501 000.-Kčs.

Parky
V letech 1966 – 1969 bylo zbudováno 2,5 ha parků v hodnotě díla
70 000.-Kčs. Na zbudování parků bylo odpracováno 14 000
brigádnických hodin. Dále bylo vysázeno 2 000 kusů okrasných
stromků a při tom odpracováno 10 000 brigádnických hodin.

Rekapitulace výstavby za uplynulých 25 let:
Veřejné stavby
Generální opravy
Komunikace
Kanalizace
Chodníky

7 531 000.-Kčs
1 378 000.-Kčs
338 000.-Kčs
1 353 400.-Kčs
501 000.-Kčs

Byla vytvořena hodnota díla 11 101 400Kčs.
Finanční odhad individuální výstavby včetně bytového zařízení:
do roku 1965 za 188 domů
28 200 000.-Kčs
od roku 1965 – 1970; 90 nových domů 13 500 000.-Kčs
adaptace a přestavba – 290 domů
14 500 000.-Kčs
Celková hodnota díla 53 200 000.-Kčs.
Rada místního národního výboru připravila na další léta program
výstavby takto:
1) dostavba provozovny n.p. Svit
2) výstavba 22 třídní ZDŠ
3) výstavba kulturního zařízení včetně pohostinství a kuchyně
4) výstavba obchodního střediska na náměstí
5) dokončení kanalizace a kanalizačního sběrače
6) provedení stavby vodojemu, čerpací stanice a přívod hlavního
řádu vodovodu
7) stavba mateřské školy (3 třídní)

Od roku 1964 byla naše obec přihlášena do soutěže „za obec
krásnější“ o zvelebování a budování. Několikrát jsme se umístili na
předních místech v okrese a 2x jsme získali umístění na II. místě
v rámci zvelebení obcí v kraji.
Za toto úsilí, že se naše obec dostává do popředí v okrese a čelné
místo v kraji, patří dík organizační práci všech poslanců MNV,
společenským organizacím a všem občanům.
Je nutno si uvědomit, že kromě výstavby vesnice se zvýšila životní
úroveň našich občanů jak v bydlení, vnitřním zařízení a vybavení
rodinných domků. Také se zlepšila zdravotní péče, obchodní síť a
služby obyvatelstvu.

JZD
Pracovníci JZD, a to jak funkcionáři, tak také ostatní členové se
všemožně snažili, aby splnili zvýšené výrobní úkoly.
Pro tento rok se zvýšil plán nákupu proti r. 1969 o 20q vepřového
masa, 130q hovězího masa, o 30 000 l mléka, 100 000 kusů vajec a o
147 kusů selat.
V rostlinné výrobě měli družstevníci vypěstovat na 261 ha 7 830q
pšenice, na 200ha s výnosem 28q/ha – 5 600q ječmene, na 12 ha
s výnosem 40q/ha – 480q kukuřičného zrna, cukrovka na 72 ha
s výnosem 417q/ha měla dát 300 vagónů, krmná řepa na 10ha 54
vagónů a brambor na 10 ha se mělo urodit 15 vagónů.
Prodej byl plánován takto:
Zrniny 45 vagónů, cukrovka 300 vagónů, brambory 7 vagónů,
jetelové semeno 60q, vepřové maso 420q, hovězí 870q, mléko
530 000 l , vejce 700 000 kusů, drůbeží maso 40q, selata 677 kusů.
To vše i s krmivovou základnou pro chov dobytka měli
družstevníci vypěstovat na 850 ha půdy, kterou v tomto roce
obdělávali.
Skutečné výnosy v rostlinné výrobě byly takové:
Zrniny na 425 ha daly po 29q/ha, kukuřice na 45 ha 34,5 q/ha, 72
ha cukrovky 400q/ha, 10 ha krmné řepy 430q/ha, brambory na 10 ha
130,5 q/ha.
Vepřového masa bylo prodáno 398q, hovězího 880q a drůbeže 83q,
celkem tedy 1 361q. Zatímco plán byl stanoven na 1 320q.

Mléka dodáno 539 000 l (plán 530 000 l), vajec 780 000 kusů (plán
700 000).
Denní přírůstek u prasat 0,53kg – plán 0,52kg; u hovězího dobytka
0,89 – plán 0,90kg.
Na 1 prasnici odchováno 15,6 selat; roční dojivost na krávu 2 387 l
(plán 2 000 l).

Stav dobytka 31.12. 1970:
skot
z toho dojnic
koní a hříbat
prasnic
prasat
slepic

671 kusů
267 kusů
14 kusů
75 kusů
384 kusů
5 076 kusů

Z uvedených údajů vyplývá, že v rostlinné výrobě nebyl splněn
plán výroby, ale prodej byl uskutečněn podle plánu. Naproti tomu
živočišná výroba splnila plánované ukazatele a plán tržeb byl
překročen.
Citát ze zprávy předsedy na výroční členské schůzi: „Členové
družstva stárnou a odcházejí, avšak máme řadu mladých družstevnic,
které nemají velký zájem o práci v našem družstvu a raději jezdí za
prací do jiných družstev a potom rády kritizují, že málo využíváme
mechanizace a jak se u nás špatně pracuje. Odpovídám několika slovy.
Nikdo z funkcionářů nechce dělat z lidí otroky, jak několikrát slyšíme.
Zmechanizovat všechnu práci v družstvu během jednoho nebo dvou
roků je nemožné, ale postupně, jak nabíhá potřeba a nutnost určitých
odvětví výroby, se mechanizuje. Tak na příklad sklizeň obilovin,
rozvoz chlévské mrvy, sklizeň pícnin, nakládání cukrovky, to jsou
linky zmechanizované takřka na 100%. V roce 1971 bude zakoupen
řepný kombajn a tím rostlinná výroba po stránce mechanizace bude
z větší části vybavena.“

Sušárna
Stavební skupina JZD pracuje již druhý rok na stavbě Sušárny
v Dolním Němčí.
V roce 1970 byla sušička využita asi na 60%. Příčinou malého
využití byly četné poruchy na technologickém zařízení sušárny.
Největší potíže činilo praskání pneumatik (20) na odvalovacích
kladkách sušícího bubnu. Rovněž špatné vyvážení sušícího bubnu
bylo příčinou častých poruch a konečně celá elektroinstalace
nesloužila dobře svému účelu.
V roce 1970 měla být dána do provozu linka na sušení obilovin,
okopanin a granulační. Ani jedna z nich však nebyla Sušárenskému
sdružení předána, protože jejich výkonnost nesplňovala parametry,
které ukládal projektový úkol a ani kvalita výrobků nebyla na žádané
úrovni, protože u granulační linky a linky okopanin nebyl v provozu
mezichladič.
V červnu 1970 byla provedena kolaudace vodní nádrže.
Dne 10.12. 1970 se konala kolaudace stavby sušárny BS 1800.
Odborná komise dala souhlas k dočasnému používání stavby do
31.12. 1970. Další souhlas bude dán až po odstranění zjištěných
závad.
Agroprojekt Praha měl provést konečné vyúčtování stavby do
20.12. 1970. Termín nebyl dodržen, takže koncem r. 1970 nebylo
možno zjistit přesný náklad na stavbu.
Protože během r. 1970 docházelo k častému zastavení provozu,
nemohly být přídavné linky řádně odzkoušeny zkušebnou
zemědělských strojů v Řepích a byly stále ve zkušebním provozu.
Na nepravidelném provozu měly svoji vinu také řezačky (SŘUB
183), které měly značnou poruchovost a přísun hmoty k sušení nebyl
proto plynulý. Prostoje činily v roce 1970 20% z celkového provozu
sušárny.
Plodina
vojtěšková moučka
kukuřičná ――״
obiloviny
kukuřice na zrno
cukrovka
kukuřice na siláž

plán
217 vagónů
57 ――״
150 ――״
88 ――״
73 ――״
-

skutečnost
137 vagónů
55 ――״
68 ――״
35 vagónů

V plánu se počítalo již s normálním provozem, avšak některé linky
byly v provozu jen zkušebně a garanční opravy trvaly značně dlouho.
Tak např. provoz měl být zahájen 15.5. avšak sušící buben byl v Brně
na opravě a byl dodán pozdě, takže sušení započalo až 21.5. 1970.
Tím vznikla ztráta asi 140 sušících hodin, což činí minimálně 21
vagónů suché vojtěšky při výkonu 15q suché hmoty za hodinu. Stejně
tak i ostatní poruchy (praskání gumových kol, na nichž je odvalován
suš. buben aj.) brzdily provoz. Od poloviny září do 10. října byla
rovněž sušárna odstavena pro opravu zařízení. Při tom zaměstnanci
samozřejmě čerpají mzdy, ale náhradní zaměstnání je finančně málo
efektivní.
Podíl na tom, že nebylo dosaženo plánovaného zisku má také ta
okolnost, že představenstvo Sušárenského sdružená určilo, aby pro
členská JZD byl poplatek 95Kčs za 1q suché hmoty, místo
plánovaných 115Kčs, dále úrok z půjčky u OZS i u JZD Slavkov.
Toto JZD poskytlo půjčku na krytí ztráty v minulém roce.
Vhledem k těmto skutečnostem při využití sušičky asi na 60% byl
zisk minimální, takže nemohly být dotovány fondy. Je však reálný
předpoklad, že v příštích letech už bude podnik značně rentabilní.
Dodatečně byl vyčíslen náklad na stavbu a zařízení sušárny – činil
9 600 000Kčs.

ZDŠ
Školní rok skončil 31.8. 1970 – první pololetí 30.1. 1970, druhé
pololetí 30.6. 1970. Pololetní prázdniny nebyly, zimní od 22.12. 1969
do 2.1. 1970; jarní od 23.3. – 27.3. 1970. Na konci školního roku
probíhaly pohovory s učiteli – členy KSČ pro výměnu členských
průkazů. Z členů KSČ byli vyškrtnuti Josef Valíček, Petr Staník a
Josef Hejda.
V dubnu 1970 k 25. výročí osvobození obce byli vyznamenáni
čestným uznáním rady ONV Miroslav Pazlar, za práci v Suché Loze a
čestným uznáním rady MNV M. Bábíček a Vojtěch Bída.
U příležitosti oslav 25. výročí osvobození obce vystoupili na
veřejnosti žáci ZDŠ s velmi zdařilým programem. Učitelé měli také
značný podíl na uspořádání výstavy k tomuto výročí. Provedli

instalaci panelů jednotlivých institucí, na nichž byla znázorněna
fotografiemi grafy a statistikami činnost za uplynulých 25 let.
Samostatný panel měla i škola.
Učitelé připravili se žáky program k MDŽ, který převedli na jevišti.
Při vystoupení u příležitosti MDD obstaralo SRPŠ pro žáky pohoštění.
Žáci IV. a V. třídy byli na exkurzi ve sklárnách v Květné.
Školní výlety:
1. – 3. ročník: Gottwaldov, Lešná, Luhačovice.
4. – 5. ročník: cihelna v Kunovicích, Buchlovice, Buchlov,
Velehrad.
Na konci školního roku 1969/70 bylo v V. třídě 5 žáků
s vyznamenáním, 3 žáci měli povolené opravné zkoušky. Propadl 1
žák ve III. třídě a 1 ve IV. třídě. V každé třídě byli 2 nejpilnější žáci
odměněni knihami. Jeden žák V. třídy dostal 2 z chování a dvěma byla
udělena důtka, 11 žákům byla udělena pochvala za vzorné chování.
Zdravotnická péče byla dobrá. Koncem ledna a začátkem února se
chřipková epidemie projevila větší absencí žáků.
SPRŠ spolu s vedením školy zajišťovalo účast na přednáškách,
získalo 40 předplatitelů časopisu Rodina a škola, přispívalo na
zájezdy, provedlo vánoční nadílku.
Školní rok 1970/71 byl zahájen 1. září. Jako obvykle byly po
zahájení rozdány učebnice, aby 2. září mohlo být pravidelné
vyučování. Učitelé nastoupili po dovolené již týden před zahájením
školního roku. Na škole bylo 8 tříd. Uč. Josef Valíček a jeho manželka
Jarmila Valíčková měli směnné vyučování ve školní budově 203 na
Záhumení (II. a IV. tř.). Do Prahy byla přeložena uč. Jarmila
Súkupová; od 1.9. 1970 nastoupila na mateřskou dovolenou uč. Květa
Pudelková. Nově ustanoveny Anna Mahelová (kvalifikace matematika
a chemie pro 6. – 9. ročník), která dojížděla z Boršic u Blatnice, kde
byl její manžel zaměstnán v JZD; Ivana Hrušková dojížděla z Uh.
Hradiště. (Do 1.11. 1970 měla studijní volno na závěr dálkového
studia a zastupoval ji důchodce Josef Hejda).
Na konci školního roku byly konány pohovory s učiteli nestraníky a
na začátku roku 1970/71 s učitelkou Annou Mahelovou. Učitelka
Ivana Hrušková vykonala pohovor v Březolupech. V důsledku
konsolidace nebylo v učitelském sboru změn.
Kromě povinného vyučování zavedeny 3 skupiny nepovinného
předmětu – pohybové hry. Většina rodičů přihlásila žáky do

vyučování řím. katol. náboženství, kterému vyučoval místní farář
děkan Jan Petrucha.
Kromě školní práce zastávali učitelé tyto mimoškolní funkce:
M. Pazlar – člen výboru ŠO KSČ v Nivnici, jednatel mysliveckého
sdružení, propagandista KSČ.
V. Bída – člen výboru SČSP, předseda Sboru pro občanské
záležitosti, knihovník MLK, člen revisní komise při MV ROH na ZDŠ
v Nivnici.
J. Valíček – hospodář OB, jednatel SRPŠ, člen výboru SČSP.
P. Staník – člen MNV a finanční komise při MNV ve Slavkově,
člen dohlížecího výboru Jednoty a požárník.
Stav žactva na počátku školního roku 1970/71
chlapců
I.A 13
I.B 13
II.A 10
II.B 11
III. 24
IV.A 14
IV.B 14
V.
17
116

děvčat
8
8
11
11
15
12
11
13
89

celkem
21
21
21
22
39
26
25
30
205

tř. učitel
M. Pazlar
V. Bída
J. Valíčková
I. Hrušková (Hejda)
M. Bábíček
J. Valíček
P. Staník
A. Mahelová

Plány práce byly vypracovány jako obvykle. Bylo zavedeno
samostatné studium učitelů. Literatura byla doporučena ministerstvem
školství a rozdělena do 4 tematických celků. Každý učitel měl
prostudovat jedno větší dílo a 1 – 2 menší práce z každého
tématického celku.
Učitelka J. Valíčková vykonávala postgraduální studium na
pedagogické fakultě v Brně. M. Pazlar chodil do kursu množinového
počítání.
Významných výročí a oslav využito jako v minulých letech. Na
ukončení měsíce SČSP byla upořádána soutěž „Co víš o SSSR“.
Každý měsíc byl dětem ve škole promítán 1 celovečerní film
vhodný pro děti.

Funkci skupinové pionýrské vedoucí zastávala studentka Zdeňka
Krhovská. Oddíly vedly: Jitka Fibichrová – studentka SEŠ, M.
Bukvic, M. Bukvicová. Pionýrská klubovna byla v budově MNV.

MŠ
Ředitelkou mateřské školy byla Zdena Vidrmanová, učitelkou
Jaroslava Rozsypálková, kuchařkou Marie Zimčíková, školnicí
Anežka Šimčíková. Ve škole bylo umístěno 33 dětí.
SRPŠ řídila předsedkyně Marie Tumpáková, jednatelka – Marie
Matůšová, pokladník Dítková.
Nejdůležitější pořádané akce byly vánoční besídka, oslava MDŽ a
oslava MDD.

Fara – kostel
Občané narození v roce 1920 v Dolním Němčí u příležitosti
50letého výročí narození věnovali 25 000Kčs na pořízení nového
mramorového oltáře. Byl zbudován podle návrhu akademického
malíře Františka Peňáze. Jubilanti provedli i potřebné práce při úpravě
tohoto oltáře v kostele.
Dne 18.4. se konal pohřeb 92leté babičky Marie Pražmové, která
utrpěla smrtelné popáleniny, když se na ní chytily šaty při zatápění.
Dne 27. července byl pohřeb Josefa Kadlčka č. 6 a jeho syna
Antonína. Na Slovensku (u Trenčína) se na motorce, kterou řídil syn
Antonín, srazili s autobusem a oba podlehli smrtelnému zranění.
Vhledem k tomu, že Josef Šimčík č. 67 nehodlá půdu v prostoru
hřiště darovat, rozhodla rada MNV půdu vykoupit a potom stadion
předat TJ do vlastnictví.
Na filmovém festivalu na stadionu byl příjem 20 523Kčs, vydání
14 918,30Kčs. Výtěžek 5 604,70Kčs přiřkla rada MNV organizaci TJ
Sokol jako náhradu za dovoz a odvoz zedníků a dělníků při omítání
bytů v Uh. Brodě pro Pozemní stavby.
SSM
Byl založen Socialistický svaz mládeže (SSM) v Dolním Němčí.
Měl 11 členů a jejím předsedou se stal Miroslav Bukvic.

Sčítání obyvatel
V roce 1970 bylo provedeno sčítání obyvatel a vybavenosti.
Revizorem pro sčítání byl Jar. Matuš č. 334, komisaři Karel Tinka č.
468, Bohumil Baroň č. 90, Antonín Fibichr č. 122, Josef Hybler č. 61.
Pohyb obyvatel
V tomto roce je přírůstek obyvatel proti minulým rokům více než
dvojnásobný, totiž 36 občanů. K pobytu se přihlásilo 45, odhlásilo se
34 lidí. Narodilo se 46 dětí, zemřelo 21 občanů.

Údaje zpracované M. Bábíčkem
Zapsala Olga Pavlicová

-------------------------předseda MNV

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

-----------------------------------------------------předseda školské a kul. Komise

1971
Volby
Dne 26.11. a 27. 11. 1971 se konaly volby do všech zastupitelských
sborů. Federální národní shromáždění mělo dvě komory – Sněmovnu
lidu a Sněmovnu národů, dále je Česká národní rada a Slovenská
národní rada a Národní výbory všech stupňů (krajský, okresní a
místní).
Při hodnocení práce dosavadních poslanců doporučila rada MNV,
aby nekandidoval dále do ONV František Šohaj, protože jeho postoj
v r. 1968 – 69 byl neujasněný a jeho jednání nebylo vždy zásadní, i
když úkoly, které mu byly svěřeny, plnil. Naproti tomu rada do další
kandidatury za poslance ONV doporučila Lud. Kopunce a uvádí o
něm: V období let 1968 – 69 si zachoval klid a rozvážnost, nepodlehl
emocím doby a má předpoklady zastávat funkci poslance ONV.
Nebyl doporučen ani Josef Kůdela do dalšího období jako poslanec
KNV, protože nebydlí v obci, ani generál major Turošík, protože
neznal problémy našeho volebního obvodu, nemohl vůči němu plnit
úkoly poslance.
V srpnu byla jmenována volební komise, která byla současně
obvodní komisí. Její složení:
Ludvík Tinka
Josef Zimčík
František Umlauf
Štěpán Fibichr
Anna Mikošková
Zdeněk Pachola
Antonín Dítko

č. 393
č. 407
č. 261
č. 402
č. 91
č. 45
č. 541

Okresní volební komise:
František Kozelek
Josef Miloš
Miroslav Kopecký
Vojtěch Bída
Josef Martiš
Ivan Vrága
Josef Daněk

č. 342
č. 232
č. 531
č. 130
č. 522
č. 565
č. 193

V září byla jmenována obvodní volební komise:
Jaroslav Matuš, František Kozelek, Josef Hejda, Josef Neumann,
František Škubna, Jaroslav Fibichr, Antonín Kopunec, Josef Martiš,
Antonín Cmol.
Vláda vyhlásila volby do všech zastupitelských orgánů na 26.11.
1971 od 10 hodin do 20 hodin a 27.11. 1971 od 7 do 14.00 hodin. Do
MNV Dolní Němčí se volilo 28 poslanců na jedné kandidátní listině.
Jednotlivé organizace a instituce navrhovaly své kandidáty místnímu
výboru NF, který z nich předkládal vybrané kandidáty ke schválení
radě MNV. Organizace vybraly celkem 60 svých členů. Ti, kteří
nebyli vybráni na kandidátku za členy MNV, tvořili kádrovou rezervu
pro doplnění jednotlivých komisí.
Kandidáti:
Sněmovna národů:
s. Hyml
Březnice
o. Příbram
Sněmovna lidu:
Mir.
Míkovice
Tajemník
Slováček
MNV
Česká národní rada:
Josef Kůdela Uh. Brod
Tajemník ČSL
KNV:
S Kasper
Ředitel učňovské
zemědělské školy
ONV:
Ludvík
Dolní
Strojník n.p.
Kopunec
Němčí č.
Svit
492

Předseda ČSTV
Člen KSČ

Uh.
Hradiště

Zaměstnán v ZPS
Uh. Brod

MNV:
Božena
Andrlová
Bohumil
Baroň
Milan
Bednařík
František
Bršlica
Jan Bršlica
Ludmila
Bukvicová
Antonín
Fibichr
Štěpán
Fibichr
Štěpán Ježek
Jaroslav
Kadlček
Antonín
Kolísek
Josef
Kozelek
Justina
Krhovská
Jan Matuš
Ludmila
Milošová
Jan Mikoška
Karel Ondra
Miroslav
Pazlar
Rudolf
Roušar
Josef
Stojaspal
Zdeněk
Stojaspal
František
Stloukal
František
Šohaj

28 r.

dělnice

45 r.

technik

31 r.

traktorista JZD

22 r.

dělník

48 r.
22 r.

dělník
úřednice JZD

43 r.

dělník

51 r.

dělník

40 r.
22 r.

technik
agronom JZD

47 r.
50 r.

stavební
technik
dělník

45 r.

členka JZD

41 r.
42 r.
46 r.
55 r.
52 r.

dělník
zdravotní
sestra
technik
technik
učitel

46 r.

dělník

28 r.

dělník

30 r.

dělník

31 r.

dělník

48 r.

dělník

Dolní
Němčí 99
Člen rady
MNV

předseda NF

člen MNV

předseda
VO KSČ

Aktivní pracovnice
SRPŠ - pokladník
Osvědčený
pracovník

Ludvík Tinka 51 r.
František
Umlauf
Anežka
Válková
Antonín
Zimčík
Josef Zimčík

45 r.
33 r.
52 r.
50 r.

státní
zaměstnanec
technik
úřednice
MNV
předseda
MNV
dělník

Rada MNV navrhla udělit čestné uznání za dlouholetou práci
v MNV Jaroslavu Kadlčkovi, Jakubu Daníčkovi, Josefu Daňkovi,
Františku Fröhlichovi, Josefu Hejdovi, Filipu Tinkovi, Jaroslavu
Matůšovi, Františku Kozelkovi, Ludvíku Kubáčkovi. Odcházejícím
členům (ostatním) bylo vysloveno uznání za jejich práci.
Pro vypracování volebního programu byla stanovena komise ve
složení:
Antonín Zimčík, Karel Ondra, Jan Mikoška, Antonín Fibichr,
František Šohaj.
Hlavní body volebního programu:
Plán budovatelské činnosti v obci na rok 1971 – 75.
1. Výstavba ZDŠ
2. Výstavba restaurace
3. Projekce nákupního střediska
4. Výstavba kulturního sálu
5. Výstavba MŠ
6. Vodovod (Hluk – Dolní Němčí)
7. Přepracovat plán na koupaliště
8. Zajistit výstavbu 6 bytovek pro učitele
9. Ročně vybudovat 800 m komunikací
10. Koberec na silnici
11. Vybudovat autobusovou točnu a čekárny na rozcestí a na
horním konci
12. Uplatňovat na VHS regulaci potoka v horní části
13. Sídliště Úlehla
14. Upravit starou ZDŠ k užívání
15. Rekonstrukce rozhlasu
16. Dokončit kanalizaci a chodníky

Kulturně výchovná činnost
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Bezpečnost v dopravě
Zajistit dětského lékaře
Správná sociální politika (důchodci)
Spolupráce se ZDŠ
Zásobování obyvatel
Obnovit OB
Výchova mládeže

Výsledky a program práce místních závodů a společenských
organizací NF
JZD:
V živočišné výrobě nakoupit nejmodernější techniku - zaměřit se
na chov dojnic.
Provést úpravu farmy: sociální zařízení, kuchyň, jídelna.
Pořádat přednášky, zájezdy, zajistit rekreace.
Proplácet věrnostní příplatky ve výši 500.- až 1.000.-Kčs.
Sušárenské sdružení:
Hodnota dnešního závodu činí více než 12 000 000Kčs.
Další investiční výstavba obsáhne 9 000 000Kčs.
Výroba krmných směsí bude 50 – 90 tisíc q.
Svit:
Do konce roku 1975 bude činit výroba 600 000 párů obuvi a
315 000 svršků.
V pětiletce poskytne 1 000 000 na výstavbu MŠ.
Zaměstnanost žen – 86%.
VO KSČ:
Uplatňovat směrnice XIV. sjezdu KSČ. Rozšířit a zkvalitnit
organizaci. Zřídit stranické organizace v JZD a Svitu. Zaměřit se na
politicko výchovnou činnost SSM.
Tělovýchovná jednota:
Získat co nejvíce mládeže pro aktivní tělovýchovu a sport. Provést
rekonstrukci hrací plochy. Vybudovat lehko atletickou dráhu,
doskočiště a další zařízení.

SRPŠ:
Pedagogická propaganda. Spolupráce se ZDŠ. Úprava okolí školy.
ČSŽ:
Péče o přestárlé, o výsadbu květin a zelených ploch.
Svazarm:
Zvýšit členskou základnu, vybudovat betonovou plochu pro stříkání
aut a motocyklů.
Zahrádkáři:
Dokončení areálu v Hájku. Vybudovat lisovnu ovoce, moštárnu,
sušárnu.
Požárníci:
Údržba požární techniky. Výchova dorostu. Údržba vodních zdrojů.
Myslivecké sdružení:
Garáž pro vozidlo. Sklad pro krmivo. Výsadba lesních stromů.
Vybudování betonové střelnice k tréningové a závodní střelbě.
Postavení krmelce.
ČČK:
Zdravotnická osvěta. Práce s mládeží. Zdravotnické hlídky.
V říjnu byla jmenována okrsková volební komise:
Jaroslav Matúš, Antonín Kopunec, František Kozelek, Miroslav
Bukvic, Josef Hejda, Antonín Cmol, Josef Neumann, Martin Gál,
František Škubna.
Volbám předcházela rozsáhlá agitační činnost, která byla v místě
řízena agitačním střediskem, jehož vedoucím byl jmenován Rudolf
Roušar, který byl k této činnosti uvolněn ze zaměstnání v závodě
Autopal Hluk. Relace v místním rozhlase prováděli učitelé.
Dne 7.11. se konala v sále veřejná schůze, kde byli občané
seznámeni s volebním programem a kandidáty, které mají volit.
Volby se konaly v budově MNV, zúčastnilo se 99,8% voličů a
málokdo šel za plentu upravovat kandidátku škrtáním kandidátů nebo
doplňováním. Zaměstnanci Svitu přišli s místní dechovkou a stejně
manifestačně přišli volit pracovníci a pracovnice JZD. Některé starší
osoby byly přivezeny autem, které obstaral patronátní závod Autopal
Hluk. K nemocným osobám zašli členové volební komise s přenosnou
volební urnou.

Všichni kandidáti byli zvoleni. Z 28 členů MNV je 14 členů KSČ.
Dne 18.12. 1971 se konala ustanovující plenární schůze – zasedání
MNV.
Složení MNV a komisí:
Předseda MNV Ant. Zimčík, tajemník MNV Rudolf Roušar,
náměstek předsedy Karel Ondra.
Členové rady MNV:
Ludvík Tinka, Antonín Kolísek, Jan Mikoška, Bohumil Baroň,
Antonín Fibichr, František Umlauf.
Složení komisí:
Finanční a plánovací:
Karel Ondra 378
Anežka Válková 311
Jan Matuš 488
Jaroslav Kadlček 35
František Bršlica 40

aktivisté:
Jaroslav Umlauf 553
František Mikulec 245
Antonín Dítko 541

Místního hospodářství:
Antonín Fibichr 122
Milan Bednařík 532
Ludmila Bukvicová 556
Justa Krhovská 416

Ludmila Světinská 482
Anežka Bahulíková 49
Božena Gálová 470

Pro obchod a veřej. pořádek:
Ludvík Tinka 393
Jan Bršlica 8
František Umlauf 261
Josef Stojaspal 324

František Kadlček 27
Ludvík Straka 440
Jaroslav Kadlček 297

Pro výstavbu:
Antonín Kolísek 41
František Stloukal 373
Josef Zimčík 407
Zdeněk Stojaspal 414

Filip Tinka 154
František Matuš 487
Josef Daněk 193
Frant. Umlauf 472

Kulturní a školská:
Jan Mikoška 91
Štěpán Ježek 217
Frant. Šohaj 399
Božena Andrlová 99
Sociální a zdravotní:
Bohumil Baroň 90
Ludmila Milošová 136
Štěpán Fibichr 402
Josef Kozelek 238
Miroslav Pazlar 422

aktivisté:
Marie Bukvicová 556
Jarmila Valíčková 424
František Ježek 476

Josef Stojaspal 475
Ludmila Kadlčková 4
Marie Martišová 233

V okrese Uherské Hradiště se volilo 2 010 členů MNV, 100 do
ONV, 11 do KNV, 3 do České národní rady, 2 do Sněmovny lidu, 1
do Sněmovny národů.

JZD
Tak jako všude jinde se uklidnily poměry i v JZD v Dolním Němčí
a veškerá snaha družstevníků směřovala k zajištění zemědělské
výroby v tomto závodě. Důkazem toho je skutečnost, že s pochopením
přijali zvýšené úkoly, které jim uložili po dobu pětiletého plánu XIV.
sjezd KSČ.
Socialistický závazek k 50. výročí založení KSČ splnili beze
zbytku. Bylo to 50q masa nad stanovený úkol.
Aby byl splněn celostátní úkol výkupu zrnin, byli družstevníci
požádáni, aby přispěli k úhradě dosud nerozplánovaného schodku. I
když jim plán stanovil dodat 60 vagónů, odvedli další 2 vagóny obilí.
V celoročním plánu se zvyšuje proti r. 1970 výroba vepřového
masa o 50q, hovězího o 30q, mléka o 20 000 l, zrnin o 15 vagónů,
cukrovky o 20 vagónů. Plánovaný prodej státu:
Obilniny 60 vagónů, cukrovka 320 vagónů, brambory 6 vagónů,
maso vepřové 470q, hovězí 900q, drůbeží 40q, mléko 550 000 l, vejce
700 000 kusů, selata 700 kusů.

Plán rostlinné výroby:
druh
pšenice
ječmen
kukuřice
cukrovka
krmná řepa
brambory
vojtěška
jetel
kukuřice na zeleno

ha
239
190
25
80
10
10
138
102
15

q/ha
30
30
40
400
500
150
700
700
450

sklizeň
7 170q
5 700q
1 000q
32 000q
5 000q
1 500q
96 600q
71 400q
6 750q

V rostlinné výrobě byla plánovaná produkce celkem splněna. U
jednotlivých plodin jsou však značné rozdíly proti plánu. Tak např. u
obilnin průměrný výnos 35q/ha je dosud největší v trvání družstva.
Žně za pěkného počasí byly skončeny pomocí 5 kombajnů s malými
ztrátami za 18 dní. Odvoz slámy trval 27 dní. U okopanin byly však
výnosy nižší, protože během vegetace bylo velmi málo srážek. U
brambor byl výnos jenom 93,9 q/ha, takže po splnění dodávky zůstalo
pouze 285q drobných brambor k sušení.
Rovněž výnos cukrovky byl hluboko pod normálem a činil
290,4 q/ha. Jarní práce se v důsledku dlouhé zimy částečně opozdily,
ale byly provedeny v agrotechnických lhůtách. Značné potíže byly při
zajišťování obdělávání cukrovky. Aby byly všechny práce řádně a
včas provedeny bylo nutno zvýšit naturálie a prémie. Vyorávač pro
sklizeň cukrovky byl dodán až v prosinci, takže se pracovalo ručně
jako v jiných letech.
Sucho způsobilo, že nebyla sklizena plánovaná množství
objemných krmiv pro dobytek, která se částečně nahrazovala jadrnými
krmivy a granulovanou sušenou vojtěškou.

Živočišná výroba
Výroba mléka byla o 2 000 l vyšší, než stanovil plán. Chov nosnic,
stejně jako chov vepřů na žír byl letos v JZD zrušen, nemohlo proto
být docíleno plánovaných úkolů. Výsledky v chovu selat byly o 1 sele
na prasnici nižší než v r. 1970. V základním stádu prasnic byl totiž
větší počet přestárlých prasnic, u kterých se projevoval nedostatek
mléka a to mělo vliv na větší % úhynu selat.
Na plánovaný stav skotu chybělo koncem roku 14 kusů. Výkrm
skotu probíhal úspěšně. Denní přírůstky 0,85kg na kus byly o 5dkg
vyšší, než se původně plánovalo. Krmné dávky byly zchutňovány
jádrem a vojtěškovou moučkou.
Citát ze zprávy předsedy na výroční schůzi:
„V živočišné výrobě bychom si měli probrat ještě vztahy mezi
jednotlivými pracovníky. Závist, pomluvy narušují tyto vztahy,
dochází někdy ke zbytečným roztržkám, které během minulého roku
muselo řešit několikrát představenstvo. Chtěl bych apelovat na vaše
svědomí, aby vaše pracovní vztahy byly založeny na vzájemné úctě a
porozumění. Musíme si uvědomit, že jsme všichni lidé….. proč si
máme znepříjemňovat život neshodami, když většinu problémů lze
řešit dohodou.“
Mechanizace:
Většina prací s obděláváním půdy, pěstováním a ošetřováním i
sklizní zemědělských plodin se provádí stroji. Družstvo jich má za
2 580 000Kčs. Družstevníci pracují se 3 pásovými a 15 kolovými
traktory, 1 nákladním autem V3S, 1 autofekálem, 3 kombajny SK4 a
ostatním nářadím k obdělávání půdy, ke sklizni plodin aj. Čím více
strojů, tím více problémů s jejich údržbou, protože náhradní součástky
se musí doslova shánět po celé republice.
Ekonomická situace družstva – tříletý průměr nejdůležitějších
ukazatelů:
Hrubá zemědělská produkce se zvýšila proti r. 1970 o 752Kčs na 1
ha. Celková hrubá produkce stoupla proti plánu o 828 000Kčs. Tržby
a výnosy byly překročeny o 471 000Kčs, výkony (příjmy) celkem o
1 578 000Kčs. Naproti tomu materiálové aj. náklady byly větší o více
než 800 000Kčs. Zvýšení se projevilo hlavně ve vyšší spotřebě
nakoupených hnojiv, krmiv, náhradních dílů a stavebního materiálu.

Vyšší spotřeba na 1 ha se projevila ve vyšších výnosech. Velká
poruchovost strojů byla někdy způsobena i neopatrností pracovníků.
Hodnota pracovní normy byla 28Kčs, k tomu 1Kčs prémií a
naturálie v hodnotě 1,70Kčs, takže celková výše činila 30,70Kčs.
Rozdělení čistého zisku:
odvody na daních (z pozemků a důchodů)
příspěvek Sdružení družstev. rolníků
příděly fondu pracujících
příděly fondu výstavby
rezervní fond
kulturní a sociální fond
celkem

525 000Kčs
16 000Kčs
275 000Kčs
1 202 000Kčs
50 000Kčs
150 000Kčs
2 218 000Kčs.

Plnění úkolů státního plánu:
druh
obilniny
brambory
cukrovka
mléko
vejce
hovězí maso
vepřové maso
drůbeží maso

skut.r. 1970
4 500q
500q
24 489q
539 000 l
776 000
880q
398q
48q

plán 1971
6 000q
600q
30 000q
550 000 l
700 000
900q
470q
40q

plnění 1971
6 200q
600q
22 070q
583 874 l
580 200
959,26q
470,80q
50q

Tak jako se rok od roku mění vzhled obce k lepšímu, nechce ani
družstvo zůstat pozadu ve zlepšování pracovního prostředí. Úprava
farmy, tj. provedení kanalizace, vybudování cest a úprava ostatních
prostranství je rozvržena na tři roky. Na tuto akci je věnováno
5 000 000Kčs. V r. 1971 byla zřízena kanalizace v délce 1,5km a
provedena úprava cest a ostatních prostranství o výměře 5 225 m².
Úkolem pětiletého plánu je zvýšit zemědělskou produkci o 14%.
Tento úkol má být zabezpečen specializací a koncentrací výroby. Na
okrese se utvořilo sdružení, k němuž patří velkovýkrmna prasat

v Kunovicích, drůbežárna ve Starém Městě a sušárna v Dolním
Němčí.
Okres byl rozdělen na 7 výrobních středisek:
Boršice u Buchlovic, Bílovice, Kunovice, Dolní Němčí, Uh. Brod,
Bojkovice a Staré Město. JZD Dolní Němčí se má specializovat na
chov dojnic, kterých má mít v budoucnu 1 000 kusů. Ostatní dojnice
mají být ve Vlčnově, Hluku a Strání (celkem 4 620 kusů v celém
seskupení). Ve Slavkově má být odchov telat, v Horním Němčí a
Boršicích chov jalovic a v Nivnici skot na žír. V JZD Dolní Němčí má
být postaven nový kravín pro 600 dojnic z 32 000 000Kčs.
Agrotechnická centra jsou ve Starém Městě a v Uherském Brodě.
Peněžní podíl JZD v Dol. Němčí na výstavbu společných družstevních
podniků sdružených v Zemědělském výrobním sdružení v Uher.
Hradišti činil k 31.12. 1971 506 508Kčs.
Sušička
V tomto roce byla sušárna v Dolním Němčí sloučena s jinými
podobnými závody na okrese do společného družstevního podniku a
je označena jako závod 03 Sušárna v Dolním Němčí.
Plnění plánu v r. 1971.
plán
vojtěšková moučka 244 vag.
kukuřičná ――״
70
zrno – obilí
38
zrno – kukuřice
80
cukrovka - řízky
24
356

plnění
203 vag.
83
45
18
14
363

%
83,2
118,5
118,6
22,4
50

Vojtěšky se pro značné sucho málo urodilo. Proto se sušily
náhradní hmoty, a to:
výlisky z jablek
3 vag.
skrajky
4 vag.
vyloužené řízky
16 vag.
kořínky z cukrovky
6 vag.
slepičí trus

Pro členy družstva byl stanoven poplatek 100Kčs za 1q suché
hmoty, pro nečleny 120Kčs; za 1q suchých řízků 110Kčs.
Sušení obilí a kukuřičného zrna bylo vysoce nerentabilní. Za
usušení 1q zrna se platilo 8Kčs, ale skutečné náklady byly asi 4x
vyšší. Také sušení řízků se nevyplácí. Bude nutno dodávat k sušení
řízky s maxim. obsahem vody 20%.
Plánované náklady 1 331 000Kčs byly překročeny o 104 000Kčs
(9,2%) – vyšší výroba a tím i větší spotřeba pytlů a premixu i
močoviny při výrobě krmné směsi DL 100, které bylo vyrobeno
1 096q.
Agrostroj Pelhřimov zaslal 2 výkonné řezačky (SPÚ 220), čímž byl
zabezpečen plynulý chod sušárny.
Z celkového množství sušících hodin byla sušárna využita na 74%,
podle výzkumného ústavu v Otrokovicích je možné maximální využití
sušárny na 75%.
Srovnání hospodářských výsledků 1971 oproti 1970:
1970
spotřeba materiálu
827 000
materiál. nákl. celkem 1 546 000
mzdy
444 000
plán výdaje z rozd.
252 000
tržby
2 255 000
čistý zisk
25 000

1971
1 435 000
2 358 000
664 000
474 000
3 940 000
455 000

zvýšení
58,63%
65,56%
66,86%
53,16%
57,23%
549,45%

Do trvalého užívání byla převzata základní sušící linka pícnin
včetně granulátoru a obilní linky. Nebyl však dán souhlas ONV v Uh.
Hradišti k trvalému užívání stavby, a proto byla zadržena konečná
faktura 808 615Kčs až do té doby, kdy generální dodavatel zajistí
předání stavby do trvalého užívání. Bylo rozhodnuto okopaninovou
linku vrátit generálnímu dodavateli, protože je značně poruchová a
neekonomická. Tato linka má hodnotu 500 000Kčs.

Racionalizační opatření:
4 traktoristy přeškolit na směnové mistry
získat 1 směnového mistra na 3 směnný provoz
vyškolit svářeče
zajistit 2 samochodné řezačky
při dopravě pokosené hmoty používat aut místo traktorů
přijmout 1 kvalifikovaného elektrikáře

ZDŠ
Na konci školního roku 1970/71 propadli celkem 3 žáci a 1 žákyně
byla přeřaděna do pomocné školy. Na škole bylo celkem 207 žáků
(přistěhovali se Fojtíkovi). Na počátku školního roku 1971/72 byl
tento stav:

I.A
I.B
II.A
II.B
III.A
III.B
IV.A
IV.B
V.A
V.B

chlapci
12
13
13
13
9
11
13
12
14
14
124

děvčata
10
9
8
7
12
11
7
8
11
12
95

celkem
22
22
21
20
21
22
20
20
25
26
219

třídní
M. Pazlar
J. Valíčková
P. Staník
L. Žůrová
M. Bábíček
I. Hrušková
J. Stalčíková
V. Bída
A. Mahelová
J. Valíček

hodiny navíc
3
3
2
1
3
4

Školní rok 1971/72 byl zahájen 1. září 1971.
Kromě obvyklých plánů byl ještě vypracován zvláštní plán zapojení
učitelů a žáků v předvolebním období.
Učitelka Květoslava Pudelková po ukončení mateřské dovolené
nastoupila na I. ZDŠ v Uh. Hradišti. Na ZDŠ v Dolním Němčí byla
místo ní přidělena učitelka Libuše Žůrová, která působila ve Slavkově
a vrátila se z mateřské dovolené. Rodačka z Boršic u Buchlovic,

dojížděla z Uh. Hradiště. Ze Starého Města dojížděla Jana Stalčíková.
Rok učila na ZDŠ v Korytné; dálkově studovala češtinu a dějepis na
pedagogické fakultě v Olomouci.
Na 10 tříd bylo pouze 7 učeben. V budově č. 33 (u kostela) měli
směnné vyučování žáci II.A a II.B; V.A a V.B a v budově č. 203
(Záhumení) IV.A a IV.B.
Byly zavedeny 4 skupiny nepovinného předmětu pohybové hry.
J. Valíčková navštěvovala postgraduální studium na pedagogické
fakultě v Brně.
V předvolebním období se konaly besedy žáků s představiteli
MNV, KSČ a jinými veřejnými pracovníky. Žáci byli při nich
seznamováni s kandidáty, s volebním programem, budováním v obci i
okrese aj.
Učitelé připravovali předvolební rozhlasové relace, pomáhali
v předvolební agitační práci, pracovali v komisích a uč. M. Pazlar
kandidoval do MNV a byl při volbách zvolen. Po volbách byli do
komisí MNV přizváni ještě s. V. Bída a J. Valíčková.
Také členky výboru SRPŠ se zapojily do předvolební činnosti
(účast v agitačních dvojicích, vyhlášení závazků, manifestační účast
na volbách).
Pionýři se scházeli v klubovně a v budově MNV. V dubnu proběhl
slavnostní slib pionýrů v zasedací síni MNV. Přítomni byli zástupci
okresního mládežnického vedení, MNV, KSČ, ZDŠ.
SRPŠ pořádalo několik akcí (ples, dětský karneval, dětský den).
Přispělo finančně na zájezd do Slováckého divadla, 2 výchovných
koncertů, uspořádalo nadílku pro žáky, pro školní tělovýchovu
koupilo pomůcky v ceně 1 800Kčs, teplomet do kabinetu,
zorganizovalo dárcovství krve, zajistilo 3 výchovné přednášky.
Bylo provedeno vydláždění prostoru před vchodem do školy. Tím
se snížilo nošení nečistot do budovy.

MŠ
23.2. 1971 odešla na mateřskou dovolenou uč. J. Rozsypálková a
na její místo nastoupila F. Podaná, ředitelka – důchodkyně, která
dojížděla z Uh. Brodu. Po dobu dovolené o prázdninách zastupovala
ředitelku Fr. Podaná, uč. J. Rozsypálkovou Anna Martišová.

O prázdninách byla škola vymalována, natřeny houpačky a kolotoč.
Do mateřské školy bylo přijato 34 dětí.
Z kulturních akcí byly uspořádány oslavy MDŽ, MDD, vánoční
besídky, maňáskové divadlo.

Fara – kostel
Dne 10. dubna přijel do svého rodiště Dolní Němčí kněz – misionář
Ladislav Umlauf. Z domova odešel ilegálně jako student v r. 1951,
v cizině dostudoval, vstoupil k Dominikánům a působí již několik let
jako misionář na ostrovech v Karibském moři.
Také kněz Ludvík Světinský z Dakoty navštívil své rodiště při
příležitosti 50. výročí narození.
Padesátníci – ročník 1921 – přispěli částkou 33 000 na zbudování
nových žulových schodů před vchodem do kostela. Brigádnicky
rozebrali staré schodiště a usadili nové schody. Žulové stupně byly
přivezeny z Jeseníků, plány vypracoval rodák z Dol. Němčí architekt
dr. Josef Němec. Celková hodnota schodů včetně brigádnické práce je
100 000Kčs.
Staré budovy na dvoře fary byly zbourány a postaveny garáž,
prádelna a místnost na uložení kostelních věcí opět podle návrhu arch.
dr. J. Němce.
Zvelebovací akce
V obci bylo v roce 1971 vybudováno:
776 m kanalizace
hodnota
215 950.-Kčs
1984 m² chodníky
――״
396 800.-Kčs
autobusová čekárna
17 500.-Kčs
na restaur. prostavěno
785 000.-Kčs
úprava trén. hřiště
60 000.-Kčs
úprava okolí Svitu
(chodník)
45 000.-Kčs
údržba místních komunikací
a kámen na příští rok
217 981.-Kčs
brigádnické hodiny
15 990.-Kčs
údržba a úprava zeleně
83 850 brig. hod.
údržba a výstavba rod. domků
291 767 ――״

KSČ
K 50. výročí založení KSČ vyhlásila místní organizace KSČ, MNV
a NF závazky.
Dne 21.5. byla pořádána VO KSČ veřejná schůze, na které pronesla
projev s. Snopková, členka rady ONV, s. V. Ředina z Hluku, který byl
instruktorem VO KSČ v Dolním Němčí. Předal pamětní medaile F.
Kozelkovi, A. Zimčíkovi. V programu vystoupili žáci ZDŠ,
Dolněmčánek – národopisný dětský soubor a místní dechovka.
Oslavy
Jako každoročně byly pořádány veřejné oslavy významných dní a
událostí.
Otevření průmyslového podniku sušárny a místní provozovny n. p.
Svit se při těchto oslavách značně projevilo, hlavně však při
manifestačním průvodu 1.května. Ženy zaměstnané ve Svitu
přichystaly svým dětem balónky a mávátka a průvodu se kolektivně
zúčastnily, takže průvod byl mohutnější než v jiných letech. Také
alegorický vůz Svitu přispěl k zpestření průvodu. Také účast v
lampiónovém průvodu 8. května byla značná.
Stavby
Rada MNV rozhodla, aby byla učiněna patřičná opatření pro zřízení
nových stavenišť pro soukromou bytovou výstavbu v trati Úlehla, kde
by bylo asi 90 stavebních míst, čímž by byla kryta poptávka asi na 10
let.
Chodníky
V obci byly budovány chodníky. Bylo docíleno toho, že po jedné
straně byl upraven chodník od JZD až na druhý konec vesnice. Také
kanalizace pokračovala plánovitě.

Cesty
Správa státních silnic položila nový koberec po celé délce silnice
přes obec. Při tom byly v některých místech upraveny obrubníky. Celá
akce stála přibližně 2 500 000Kčs.
Protože stavba garáže Karla Ondry u silnice v dolní části obce
vyvolala odpor občanů, bylo hledáno nové místo pro stavbu garáží.
Rada MNV rozhodla, aby garáže se v budoucnu zřizovaly v trati
Vinohrady na konci obce.
Údržba veřejného osvětlení včetně drobných oprav byla svěřena
poslanci MNV Fr. Kadlčkovi a stanovena odměna 1 200Kčs ročně.

Nákladní auto
Hlavně pro dopravu materiálu na stavby, které prováděl MNV, ale
také pro služby obyvatelstvu, koupil MNV nákladní auto S5T. pro
jeho obsluhu byl přijat František Šimčík, který prováděl i jeho údržbu
a běžné opravy. Bylo rozhodnuto postavit pro obě auta garáže, kde by
byla také dílna. Tato stavba byla provedena ve dvoře MNV.
Stavba ZDŠ
Stavba ZDŠ byla z počátku brzděna špatným jarním počasím.
Později bylo nutno jednat z Pozemními stavbami o stížnostech dělníků
na špatné výdělky. Po počátečních obtížích stavba pokračovala
normálně.
Stavba restaurace
Stavba restaurace byla schválena. Celkový náklad měl činit
5 637 000 – sál; restaurace – 2 570 000Kčs.
Se stavbou započato v červenci. Vedením byl pověřen Jaroslav
Kaňůrek za měsíční odměnu 2 500Kčs. Filip Tinka byl pověřen
obstaráváním materiálu a stanovena mu mzda 12.-Kč za hodinu.

Vodovod
V roce 1971 bylo prostavěno 785 000Kčs.
Okresní vodohospodářská správa předala MNV projektový úkol
skupinového vodovodu, aby MNV a JZD podalo své připomínky.
Předpokládaný náklad na tuto akci je 10 400 000Kčs a stavba byla
rozdělena na 2 etapy. Vlastní stavba v hodnotě asi 6 000 000 se má
provádět v letech 1973 – 1974.

Pohyb obyvatel
V přehledu na MNV o pohybu obyvatel za rok 1971 jsou tyto
záznamy:
přihlášeno
55
odhlášeno
43
narozených
49
zemřelých
23
Je tedy přírůstek obyvatel 38 lidí.
Tragicky zahynul v dubnu Jindřich Kočí č. 418. Chystala se svatba
jeho a jeho bratra Jaroslava. Týden před svatbou odejel v neděli
odpoledne Jindřich jako obvykle do práce, kde přes týden byl
ubytován v maringotce. V pondělí ráno byl nalezen mrtev, udušen
kouřovými plyny. Nebyla pro jeho rodiče v sobotu veselá svatba
jednoho syna, když uprostřed týdne pochovali druhého.
Od r. 1945 přibylo 202 domů, bylo provedeno 290 adaptací,
přístaveb a modernizace bytů. Hodnota těchto staveb a úprav se
odhaduje na 55 miliónů.
Jihomoravský KNV udělil čestné uznání II. stupně u příležitosti 50.
výročí založení KSČ místnímu národnímu výboru Dolní Němčí okres
Uherské Hradiště.
Za dosažení nejlepších výsledků v soutěži národních výborů v roce
1971.

Údaje zpracované M. Bábíčkem
Zapsala O. Pavlicová

-------------------------předseda MNV

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

----------------------------------------------------předseda školské a kul. komise

1972
Z významných světových událostí nutno vzpomenout jednání a
zastavení války ve Vietnamu, která již několik let probíhají v Paříži.
V životě našich občanů se odráželo 55. výročí VŘSR a výročí
vzniku SSSR.
Rok 1972 byl prvním rokem po volbách a vyznačoval se zvýšenou
aktivitou novách členů MNV i jednotlivých komisí při plnění úkolů
stanovených volebním programem, z nichž nejdůležitější byly:
1. výstavba bytů pro učitele a úprava starých bytů
2. stavba nové ZDŠ
3. stavba restaurace a sálu
4. péče o komunikace, chodníky, veřejná prostranství
5. generální opravy staré budovy ZDŠ
6. vyměření nového sídliště
7. příprava vodovodu

MNV
V r. 1972 počal intenzivně pracovat na plnění volebního programu
a ostatních potřebách obce nový MNV. Důkazem toho, že se práce
dařila, je umístění obce v soutěži „Za obec krásnější“, v které se Dolní
Němčí dostalo do celostátní soutěže, v níž se čestně umístnilo. MNV
byl udělen diplom tohoto znění:
Vláda ČSSR uděluje
Čestné uznání I. stupně
u příležitosti 55. výročí VŘSR a 50. výročí vzniku Svazu
sovětských socialistických republik místnímu národnímu výboru
v Dolním Němčí okres Uherské Hradiště za dosažení nejlepších
výsledků v soutěži národních výborů v r. 1972.
Duben 1973

Podepsán předseda vlády ČSR

MNV konal pravidelně schůze rady MNV jednou za 14 dnů, vždy
v pátek. Schůze pléna byly organizovány podle plánu. Kromě toho
byly pořádány veřejné schůze, obyčejně společně s NF nebo KSČ, aby
občané byli řádně o všech akcích MNV informováni, protože jenom
takto přímým stykem mohlo být zabráněno různým zkresleným
informacím a snadněji se získávala potřebná pomoc občanů.
Obec byla rozdělena na obvody a každý poslanec měl přidělen
jeden z nich. Tam informoval voliče a získával je k aktivní pomoci
v akcích MNV.
V červnu se v Dolním Němčí konalo výjezdní zasedaní plánovací
komise ONV.
Jedním z hlavních úkolů byla dostavba budovy pro ZDŠ. Během
roku se konaly pravidelně kontrolní dny, na nichž se řešily hlavně
otázky pracovních sil. Některým brigádníkům končila lhůta brigády
na stavbě ZDŠ, bylo proto s nimi jednáno, aby zůstali na stavbě další
rok.
Brigádnické čety pracovaly na obezdívkách, venkovních omítkách,
dále bylo získáno 5 důchodců a dalších brigádníků na práce hlavně
uvnitř učebnového pavilonu, kde se pracovalo i v zimě když byla
budova uzavřena a do provozu uvedeno ústřední topení. Topiče zajistil
MNV. Výrazná byla i pomoc občanů při úpravě terénu a čištění uvnitř
jednotlivých částí budovy.
MNV provedl také přikrytí a oplocení studní pro školu.
Ředitel Pozemních staveb s. Závada slíbil, že pavilon mimoškolní
výchovy bude dokončen v květnu 1973, učebnový do konce měsíce
července a plavecký pavilon bude odevzdán v říjnu 1973.
Potíže byly s opatrováním místností pro uskladnění nábytku pro
novou školu, který byl složen v bývalé stolářské dílně u p. Straky,
v garáži MNV, ve staré mlékárně, školní stodole a ve mlýně.
Na staré školní budově byla vyměněna krytina a obnoveny okapové
roury. Na tuto akci bylo od ONV přiděleno 60 000Kčs.
Hodně starostí a jednání dala stavba restaurace, která byla 22.12.
1972 předána zástupcům Jednoty k užívání. Také na této stavbě,
kterou prováděl MNV, odpracovali občané hodně brigádnických
hodin. Prostavěno bylo v tomto roce 866 000Kčs.
Současně během roku probíhalo jednání o přípravě projekce další
části výstavby v tomto prostoru, kde má být sál pro provozování
kulturní činnosti. Aby bylo získáno větší místo, byl vykoupen dům A.

Ježka č. 108 za 157 060Kčs a jednáno o výkupu rod. domků Ant.
Kočího a Fr. Kočího. Slovácké strojírny slíbily provést pomocí
zaměstnanců z Dol. Němčí střešní konstrukci na sál.
Prodejna, která byla v budově pohostinství, byla přestěhována do
adaptované budovy č. 137 a ta část budovy byla zbourána. Sál
s pohostinstvím zatím zůstal stát a byl do něj zřízen vchod z uličky,
která vede ke stadionu.
Další starosti a jednání bylo se zástupci Svitu, ONV i KNV
s dostavbou provozovny Svit v Dolním Němčí. Dostavbu by prováděl
MNV se svými pracovními silami. Záležitost nebyla zatím dořešena.
Pro zlepšení služeb obyvatelstvu je nutno v budoucnu počítat
s vybudováním nových prodejen. S výstavbou nového obchodního
střediska možno však počítat nejdříve v r. 1976. Avšak místo nutno
zajistit předem. Bylo jednáno se Št. Zimčíkem č. 25 a s J. Kadlčkem č.
224 (stará mlékárna) o výkupu domů pro tyto účely.
Velmi tíživá situace vyplývající z nedostatku vody v obci se nijak
nezlepšila, spíše naopak, čím dál více obyvatel tímto nedostatkem trpí.
Byly proto v tomto roce podniknuty různé kroky a proběhla patřičná
jednání, aby v r. 1973 mohlo být započato s výstavbou vodovodu.
Velmi platnou službu obyvatelům vykonávají požárníci, kteří svým
cisternovým vozem zajišťují dovoz vody do domácností. Nestačí však
vyhovět všem.
V tomto roce se také pracovalo na budování chodníků a cest. Pro
dělníky, kteří pracovali ve Svitu byl upraven chodník od autobusové
točny na konci vesnice až k provozovně, včetně přechodu přes
potůček. Dále byly upravovány chodníky v Černé ulici a v ulici
Boršické. Celkem bylo nově zřízeno 1 121 m² dlážděných chodníků,
nákladem 145 000Kčs, kromě práce brigádníků.
Protože obec má velkou rozlohu je třeba každoročně pamatovat na
úpravu cest. Nebylo tomu jinak ani v roce 1972. Hlavní silnici
směrem od Nivnice k Hluku opatřila okresní správa silnic novým
kobercem a stejná úprava byla provedena také v ulici Kostelní a
Boršické. Při tom bylo nutno v některých místech upravit obrubníky a
u zdravotnického střediska odstranit zábradlí. Ulice Boršická za
mostem byla vydlážděna. MNV provedl úpravu 2 437 m² komunikací
a na tyto práce věnoval 434 000Kčs.
Protože MNV je vlastníkem dvou nákladních aut, která slouží
obyvatelům obce, bylo nutno zřídit garáže s dílnou, kde by bylo

možno provádět nutnou údržbu. Byly postaveny ve dvoře MNV a tato
investice si vyžádala náklad 85 000Kčs.
U autobusové zastávky vedle novinového stánku uprostřed obce
byla postavena čekárna, protože při deštivém počasí byli cestující
vystaveni nepohodě. Stála 8 000Kčs.
Při úpravě prostranství se dokončila úprava parčíka za prodejnou
obuvi u potoka.
Nově bylo zbudováno 910 m kanalizace (Úlehla, nad kostelem,
Záhumení) a dokončovaly se různé práce, jako zabudování chodníků
do šachet aj., aby celá kanalizace mohla být předána vodnímu
hospodářství ONV.
Dolní Němčí je jedna ze slováckých obcí, kde se staví v současné
době hodně nových domů. Tak v tomto roce bylo postaveno 9 nových
rodinných domků a 10 přestavěno, takže obec měla koncem roku 591
domů. Potíže byly se stavebními místy, o které byl stále velký zájem.
MNV rozhodl, že podnikne opatření, aby v trati Úlehla byla
prováděna bytová výstavba na úplně novém místě. Tento plán byl
občany schválen na veřejné schůzi. ONV schválil vynětí této plochy
ze zemědělské půdy pro bytovou výstavbu. Bylo jednáno s majiteli
pozemků, vypracován režim výstavby, projektový úkol na
komunikace aj. O stavební místa byl velký zájem a je předpoklad, že
v r. 1973 se začne v nové čtvrti se stavbami rod. domků.
Byla dokončena stavba bytovky pro učitele, ve které jsou 4
dvoupokojové a 2 jednopokojové byty.
Na opravu učitelských dvojdomků byl stanoven rozpočet
83 000Kčs (na 2 byty). Byl však opraven pouze byt po řediteli ZDŠ J.
Hejdovi, do kterého se nastěhovala rodina Valíčkova. Byt ve kterém
předtím bydleli byl upraven pro dětskou lékařku a to tak, aby byla
k dispozici garáž, ústřední topení, teplá voda, jinak lékařka není
ochotna se do bytu stěhovat.
Podle souhrnné zprávy MNV odpracovali občané brigádnicky na
akcích MNV 12 874 hodin (garáž 230 hod., chodníky a cesty 5 455,
čekárna 70, kanalizace 5 120, střecha školy 449, restaurace 1 550), na
stavbě školy 10 000 hodin, při úpravách a údržbě veřejného
prostranství 118 240 hod. a na úpravě a rozšiřování bytového fondu
312 360 hodin.

Přehled o finančním hospodaření MNV.
Funkcionářům v novém MNV byly přiznány platy a odměny takto:
předseda – A. Zimčík
2 600Kčs
měsíčně
tajemník – R. Roušar
550Kčs
――״
místopř. – K. Ondra
250Kčs
――״
celkové příjmy MNV
výdaje
zůstatek

2 776 211,48Kčs
2 773 643,75Kčs
2 567,73Kčs

Příjmy:
daň z příjmu
daň zemědělská
daň domovní
správní poplatky
vodní hospodářství
nákup stav. míst
školství – stravné od rodičů
kino
dotace od ONV
― ―״na zakoupení domů

rozpočet
5 000
15 000
60 000
5 000
1 000
25 000
45 000
242 000
-

skutečnost
6 032
63 740
60 265
5 965
19 367,20
28 383,37
51 317
242 000
173 723

fond rezerv
přebytek provozovny – auta
poplatek z míst
zem. daň JZD
nájmy, dovoz vody
za prodej pozemků
ostatní
sdružené prostředky
celkem

200 000
120 000
82 000
475 000
1 700 000
2 547 500

200 000
530 397,81
1 080
82 391
21 666
4 484,10
400
1 165 000
2 776 211,48

Výdaje:
vodní hospod. kanal. údržba
stavebnictví
doprava – údržba míst. kom.
vnitřní správa
veřejné osvětlení
údržba bytů
místní hospod. celkem

30 000
2 020 000
106 000
5 000
60 000

31 538,80
2 252 076,49
105 998,10
9 563,85
49 763,24
17 376,40
67 139,64

příspěvek TJ na festival
odškodnění za prac. úraz
školství
kultura (kino, rozhlas)
sociální
vnitřní správa (provoz MNV včetně mezd)
celkem

6 650
143 800
53 600
20 000
108 500
2 547 500

8 576.1 800.105 349,61
55 333,42
15 511,90
122 565,94
2 773 643,75

Výsledek hospodaření skončil příznivě částkou 2 567,73Kčs, která
byla převedena do r. 1973.
Kromě toho měl MNV k dispozici sdružené prostředky ve výši
1 003 570Kčs. V roce 1973 mají být použity na financování dostavby
restaurace a na zahájení výstavby sálu.
Hospodaření provozovny MNV:
zůstatek z r. 1971
příjem 1972
příjem celkem
výdaje
přebytek hospodaření

127 736,75
261 187,40
388 924,15
344 561,78
44 362,37

Přebytek je však značně vyšší, protože z provozovny byl proveden
odvod do rozpočtu MNV ve výši 102 951Kčs.
Majetek MNV:
budovy (14)
stavby (kanalizace, hřiště)
energetické stroje a zařízení
pracovní stroje
přístroje a zařízení (rozhlas)
2 nákl. auta, cisterna ČSPO,
auto GAZ
jiný inventář (harmonium,
magnetofon…)
celkem

2 752 019.6 742 202.43 380.61 431.29 269.204 180.13 767.9 851 248.-

KSČ
Na životě v obci se významně podílela místní organizace KSČ, ve
které bylo organizováno 17 členů a 1 kandidát. Kromě toho pracuje 18
členů a 1 kandidát, kteří byli členy jiných základních organizací a
místní organizací byli registrováni. Z členů místní organizace je již 10
nad 60 let. Proto většinu veřejných funkcí zastávají členi registrovaní:
výbor organizace 4 místní a 5 registrovaných, plénum MNV – 4
místní a 10 registrovaných, rada MNV 1 místní a 5 registrovaných.
Stranická organizace se snažila uplatňovat vedoucí úlohu při
zajišťování státní politiky jednak tím, že řídila činnost MV NF, dále
tím, že zvala k jednání vedoucí pracovníky jednotlivých podniků a
institucí v obci a konečně prostřednictvím svých členů v jednotlivých
místních organizacích. Členové strany, činili 50% poslanců MNV a
stranická skupina občas projednávala důležité otázky.
VO KSČ konala pravidelně a plánovitě schůze výboru i členské
schůze, organizovala besedy s představenstvem JZD, s vedoucími
pracovníky Svitu Veselí a provozovny Dolní Němčí, besedu
s výborem TJ a připravila dvě veřejné schůze, které byly hojně občany
navštíveny, protože na nich byly mimo jiné projednávány vždy
závažné otázky místního rázu.
V organizaci jsou ještě výjimečně případy, kdy členové strany
chodí do kostela a posílají děti ve škole do náboženství. Vedou je
k tomu hlavně rodinné důvody, kdy rodiče, případně manželka jsou
silně nábožensky založeni.

NF
Místní výbor NF se snažil usměrňovat v obci masově politickou
práci. Připravoval veřejné oslavy a vedl všechny místní organizace
k plnění úkolů volebního programu. V měsíci dubnu a říjnu
organizoval národní směny v místě. Zúčastnilo se na nich 233 členů
společenských organizací, kteří odpracovali 360 hodin. Kromě toho
bylo odpracováno mnoho hodin mimo nár. směny. Pracovalo se
hlavně na úpravě stadionu, tanečního parketu v Hájku, na střelnici
Svazarmu, na škole aj.

Májovým oslavám a oslavám 50. výročí vzniku SSSR a 55. výročí
VŘSR předcházely agitační neděle, jichž se zúčastnili poslanci MNV,
členové KSČ a zástupci všech organizací. Agitační dvojice navštívily
všechny domácnosti.
MV NF pracoval podle celoročního plánu. Z jeho popudu byly
získány mladé ženy do místní organizace Českého svazu žen, takže
počet členek se zvýšil z 35 na 110.
V tomto roce byla také obnovena činnost Svazu československo
sovětského přátelství.

SSM
SSM měl 35 členů. Věnovali pozornost ideové práci i zájmové
činnosti. Uskutečnili besedy s tajemníkem MNV s. Roušarem.
Spolupracovali se svazáckou organizací ve Svitu a uskutečnili
společný zájezd do Vysokých Tater. Členové SSM pracovali jako
brigádníci při budování tanečního parketu v Hájku, na hřišti TJ, na
stavbě restaurace i na stavbě školy. Odpracovali 285 hodin a splnili
tak závazek, který byl 200 hodin. Na fond solidarity zaslali 200Kčs.
Zúčastnili se agitačních dnů a všech veřejných akcí v obci: Kulturními
vložkami přispěli při oslavě MDŽ, 50. výročí založení SSSR a na
ukončení měsíce čs. sov. přátelství. Z členů SSM byli vedoucí
jednotlivých pion. oddílů a vedoucí jisker. Na závěr školního roku
uspořádali pro ně táborák a na jejich třídenní zájezd přispěli 750Kčs.
Za příkladnou práci v pionýrské organizaci byla knihou odměněna
Jiřina Roušarová a za aktivní práci na brigádách Antonín Tinka.

JZD
Pokračující konsolidace a ustálení politické i hospodářské situace
ve státě se kladně odrážela také v práci členů JZD a ve výsledcích
jejich práce. Socialistický závazek k VIII. celostátnímu sjezdu JZD
splnili a slíbených 30q masa dodali. Když byli vyzváni Okresní
zemědělskou správou, aby přispěli na úhradu vyrovnání celostátního
úkolu zrnin, dodali kromě dodávky 71 vagónů podle výrobního plánu
ještě 4 vagóny obilí navíc. Také stanovený plán výroby mléka byl

překročen téměř o 60 000 l, ačkoliv se zpočátku zdálo, že nebude
možno nadojit ani původně plánovaných 607 000 l mléka.
JZD hospodařilo na výměře 810 ha orné půdy, chovalo 371 kus
skotu, z toho 270 krav, prasat mělo k 31.12. 1972 360 kusů, z toho
110 prasnic.
Rostlinná výroba byla rozdělena takto: zrniny 462 ha, cukrovka 80
ha, brambory 6 ha, krmná řepa 7 ha, víceleté pícniny 194 ha, jednoleté
pícniny 61 ha.
Z výměry 462 ha obilnin se sklidilo 121 vagónů, tedy o 21 vagónů
méně než stanovil plán. Na některých honech se vyskytl u pšenice
stéblolam. Nízké výnosy byly u ječmenů, a to hlavně na těch honech,
kde byl podsev jetele. Pro nepříznivé počasí se žně opozdily, jetel
přerostl a tím nastaly ztráty při sklizni. Pro nedostatek hnojiv byla
kukuřice zaseta až v květnu, takže její vývoj byl opožděn a klasy
úplně nedozrály pro velmi chladné počasí v srpnu a v září.
Brambory byly zasázeny i obdělávány v agrotechnických lhůtách a
během vegetace jim byla věnována patřičná péče po všech stránkách.
Počasí však bylo tak proměnlivé a pro vývin brambor nepříznivé, že
koncem července zaschly.
Přehled ha výnosů:
plán
obiloviny
331 ha
kukuřice na zr. 45
cukrovka
400
brambory
150

plnění
27 ha
35
425
85

roční dojivost 2 673 l 2 889
přírůstky skotu 0,75 kg 0,81
Na honech, kde byla cukrovka zaseta do konce března, byly
hektarové výnosy kolem 600q. Naproti tomu na honech v tratích Nad
vinohrady a v Průhoně, kde se pro nedostatek hnojiv opozdil osev o
14 dnů, byl hektarový výnos nižší, takže celkový průměr byl 425q na
1 ha. Sklizeň byla provedena částečně stroji, částečně ručně. Posádky
při obsluze strojů se brzy zapracovaly a sklidily více než bylo

plánováno. Při této tzv. dělené sklizni však dochází k větším ztrátám
než při sklizni ruční. Aby ztráty byly menší, byly kořeny ještě
dodatečně vyrývány a sbírány a sušeny v místní sušičce ke krmným
účelům.
Živočišná výroba byla vcelku úspěšná. Mléka bylo nadojeno o
59 553 l více než stanovil výrobní plán. Hovězího masa bylo prodáno
1 039q a vepřového 53,5q.
Dojivost na 1 dojnici stoupla na 2 886 l (plán 2 673 l) denní
dojivost činila 7,9 l na dojnici.
V odchovu telat bylo plánováno 88 kusů na 100 krav. Bylo však
vychováno 91 kusů. Plán odchovu selat 17 kusů na prasnici nebyl
splněn, bylo docíleno 16,3 kusu.
Přehled o plnění úkolů státního plánu nákupu:
1971
obiloviny
6 200q
brambory
600q
cukrovka
22 070,1q
mléko
583 874 l
maso celkem 1 430,06q

plán 1972
7 100q
700q
34 000q
607 000 l
1 060q

skuteč. 1972
7 000q
560q
33 110q
666 553 l
1 092,8q

Přesto, že v družstvu stále ubývá ruční práce a strojní park není
malý, je třeba stále nových strojů. V tomto roce nebyly plánované
stroje dodány (HON a traktor). Údržbu strojů znesnadňuje nedostatek
náhradních dílů, které se musí shánět na různých místech. Byl proto
ustanoven nákupčí, který v rámci kooperace má nakupovat náhradní
díly i pro JZD Slavkov a Horní Němčí.
Investiční výstavba pokračovala i v tomto roce. Provedení
kanalizace, úprava cest i ostatních ploch byla plánována na 3 roky –
1971 – 73. Tyto práce však byly dokončeny již v r. 1972. Volné
plochy byly osety trávou a osázeny okrasnými keři. Tak dostalo
pracoviště úplně jiného vzhledu. Hodnota tohoto díla činila
5 000 000Kčs.
Na dobu než bude otevřena nová budova se sociálním zařízením,
byla upravena pro traktoristy šatna a jídelna.

Nákladem 33 470Kčs byl adaptován vepřín na porodnu prasnic.
Dále byla polovina drůbežárny upravena na odchovnu mladého
dobytka, kde je volně ustájeno 90 kusů. Náklad na tuto úpravu byl
90 324Kčs. Všechny tato stavby byly prováděny svépomocí.
Okres Uh. Hradiště je rozdělen na 7 výrobních seskupení. Jedno
z nich tvoří družstva Hluk, Vlčnov, Nivnice, Slavkov, Horní Němčí,
Boršice u Blatnice a Dolní Němčí. Jeho sídlo je Dolní Němčí. Výroba
v jednotlivých JZD bude specializována. JZD Dolní Němčí má chovat
1 000 dojnic. Byla zadána dokumentace pro stavbu kravína, který
pojme 600 dojnic. Rozpočet je stanoven na 25 000 000Kčs. Zatím
bylo vybráno místo a nový kravín má stát v horní části farmy.
Dosavadní objekty budou upraveny pro dalších 400 dojnic.
Během roku se konaly porady, na nichž se řešily otázky
specializace a kooperace v seskupení. Někde docházelo ke slučování
malých družstev. V seskupení v Dolním Němčí bude kooperace v r.
1973 spočívat hlavně v tom, že jednotlivá družstva si budou
vypomáhat stroji.
Za zlepšování životního prostředí získalo JZD 1. místo v okrese ve
skupině JZD nad 600 ha. Za kandidáta JZD – KSČ byl získán 1 člen a
připravovalo se ustavení organizace SSM. Dvanáct členů JZD
vstoupilo do SČSP a 28 družstevnic se stalo členkami ČSŽ.
Byl založen sportovní oddíl, jehož sportovní činností je hlavně tenis
a kopaná. V okresní soutěži v kopané družstev JZD obsadili první
místo a získali putovní pohár Okresního svazu družstevních rolníků.

Svit
Tento mladý závod plní rovnoměrně plán výroby. Vyráběly se
pánské polobotky a od října byla zavedena výroba dámských kozaček.
To mělo za následek zrušení šicí dílny a pracovnice byly rozděleny do
dvou dílen. Těžkosti spočívaly v tom, že bylo nutno vyhovět matkám
s dětmi, aby mohly pracovat v ranní směně.
Velkým kladem tohoto roku bylo snížení úrazovosti o 50% proti
roku 1971.
V tomto roce byla v závodě utvořena stranická skupina KSČ, když
se podařilo získat pro vstup do KSČ tři mladé pracovníky.

Práce ROH začala nabývat systematičnosti. Ještě 10% zaměstnanců
v ROH organizováno není.
Dobře pracovala organizace SSM a její činnost byla oceněna
diplomem OV SSM v Uh. Hradišti „Za příkladnou práci“. Organizace
měla 30 členů.
Z provozovny Svitu bylo získáno v r. 1972 celkem 25 zaměstnanců
za členy Svazu československo sovětského přátelství a ČSŽ posílilo
30 žen.

Sušička
Na rok 1972 bylo plánováno 385 000q objemu výroby a
celozávodní závazek byl 1 500q.
Sušení zrna na obilní lince v minulém roce bylo značně drahé,
proto v r. 1972 bylo obilí sušeno na pojízdné sušárně zapůjčené od
ZNZP v Uh. Hradišti. Náklady se snížily na 8,08Kčs na 1q zrna.
Přehled o plnění:
produkt
vojtěšková moučka
kukuřičná moučka
chrást
cukrovka
řízky
krmná směs
DL – 100
zrno
kukuřice na zrno

plán
27 000q
8 500q
1 000q
2 000q
2 000q
2 000q
-

skutečnost
22 575,28q
15 862,26q
2 665,44q
438,-q
320,70q
3 369,70q
2 598,20 q
19 878,75q
5 599.-q

Celkem vyrobeno 41 861,68 q suché hmoty a 25 477,75 q zrna.
Proti r. 1971 se výroba zvýšila o 270 000 q suché hmoty.

Průměrné hodinové výkony:
vojtěška
14,3 q
kukuřice
17,9 q
chrást řepný
11,2 q
řízky
6,3 q
cukrovka
7,3 q
obilí
40 q
Plán ukládal 3 000 sušících hodin, skutečnost byla 2 816,5 hod.
Prostojových hodin bylo v sušárně 1 578 a to:
opravy
352 hod
čekání na hmotu
196,5 hod.
ostatní
1 029,5hod.
V ostatních prostojových hodinách bylo vyrobeno 5 967,90 q
krmné směsi a DL – 100.
plán
příjmy 4 854 000Kčs
výdaje 4 249 000Kčs
zisk
605 000Kčs

skutečnost
6 285 117,32Kčs
5 657 372,15Kčs
627 745,17Kčs

Tím, že byl překročen plánovaný objem výroby, byly zvýšeny
plánované příjmy i vydání.
Nejvyšší překročení nákladů se projevilo u spotřeby materiálu,
elektrické energie a u oprav a údržby strojů, při nichž se jevil
nedostatek náhradních dílů.
Na mzdách bylo vyplaceno celkem 885 249Kčs, z toho prémie a
dovolené 58 800Kčs. Závod měl 36 pracovníků.
Na výrobu bylo přivezeno 116 566,60 q vojtěšky (vlastními stroji
95 720 q), 58 750,60 q zelené kukuřičné hmoty (vlastními stroji
18 255 q). Nutno zakoupit ještě jednu řezačku E 280.
Využití sušárny je 93,88%.
Produktivita na 1 pracovníka 158 666,22Kčs.
Koncem tohoto roku zaveden výkrm skotu v Polešovicích. Nákup
započal 20.11. a ke dni 31.12. 1972 byl stav 185 kusů, jehož hodnota
je 584 985,50Kčs, přírůstek 27 619,20Kčs. Naproti tomu náklady

činily 732 602,47Kčs, takže tohoto roku byla finanční ztráta
119 997,77Kčs.
Celkem lze pozorovat, že sušička překonala počáteční potíže
experimentálního závodu a výroba se plně rozvíjí.
V tomto roce byl ustanoven dílenský výbor ROH, jehož předsedou
byl zvolen Josef Stojaspal, který byl zároveň členem ZV ROH. Byly
pořádány besedy k 50. výročí vzniku SSSR aj. 5 zaměstnanců
postoupilo do dalšího kola soutěže „Co víš o SSSR“. Tři zaměstnanci
byli přijati za kandidáty KSČ a prováděl se nábor do SSM.
Zaměstnanci uzavřeli závazky v hodnotě 200 000Kčs.

ZDŠ
Prospěch žáků na konci školního roku 1971/72 byl celkem dobrý. 3
žáci školy byli hodnoceni nedostatečnou.
Rovněž chování žáků bylo hodnoceno velmi kladně.
Velmi úspěšný byl sběr odpadových surovin, který byl prováděn
hromadně. Žáci školy se umístili mezi prvními školami a Ivana
Roušarová se zúčastnila třítýdenního rekreačního zájezdu k moři
(Zlaté písky), který pro nejlepší sběrače uspořádaly Sběrné suroviny
Brno.
Dále bylo zorganizováno sbírání kamení na hřišti a sbírka na
pomoc dětem ve Vietnamu.
Pionýři se sházeli v klubovně v budově MNV. Slavnostní slib
nových pionýrů se konal v zasedací síni MNV. V oddílech byli nejen
žáci ZDŠ 1. – 5. roč. v Dolním Němčí, ale i starší žáci, kteří
navštěvovali ZDŠ v Nivnici.
SRPŠ kromě obvyklé činnosti uspořádalo ve spolupráci s OB
cyklus výchovných přednášek, který měl dobrou návštěvnost i
odbornou úroveň. Rovněž třídní schůzky s rodiči byly dobře
navštěvovány.
Školní výlety:
mladší žáci byli v Gottwaldově a v ZOO Lešná,
starší žáci v Lednici.
Politické studium učitelů bylo zakončeno vypracováním písemné
práce a pohovorem před komisí.

Školní rok 1972/73 byl zahájen 4.9. 1972. Na škole bylo 9 tříd,
protože do 1. ročníku bylo zapsáno pouze 33 žáků. Směnné vyučování
měli žáci druhých a čtvrtých tříd v budově č. 33 – u kostela.
Tělesná výchova za špatného počasí se prováděla do konce roku
v sále.
Do hodin náboženství byla přihlášena převážná většina žáků.
Kromě obvyklých pracovních a výchovných plánů byly stanoveny
plány pro výchovné využití 55. výročí VŘSR, 50. výročí vzniku SSSR
a 25. výročí Února 1948.
Učitelka Ivana Hrušková byla na vlastní žádost přeložena na ZDŠ
v Uh. Hradišti. Rovněž Libuše Žůrová odešla na ZDŠ ve Starém
Městě. Na školu byl přidělen důchodce uč. Vladimír Vaculka.
Stav žactva:
třída
I.
II.A
II.B
III.A
III.B
IV.A
IV.B
V.A
V.B

celkem
33
23
23
20
20
22
23
21
20
205

chlapců
16
13
12
12
12
10
11
13
13
112

děvčat
17
10
11
8
8
12
12
8
7
93

tř. učitel
M. Pazlar
V. Vaculka
J. Valíčková
A. Mahelová
M. Bábíček
J. Valíček
P. Staník
V. Bída
J. Stalčíková

Kromě školní činnosti pracovali všichni učitelé i na veřejnosti ve
stranických organizacích, MNV a jeho zařízeních, ROH a ostatních
masových organizacích.
Všichni učitelé, až na s. Jar. Valíčkovou , která dokončovala
postgraduální studium, byli zapojeni do politického studia. Témata
byla určena ministerstvem školství. Ke každému tématu byla
přednáška a samostatný seminář.
V měsíci SČSR se žáci zúčastnili soutěže „Co víš o SSSR“.
Vítězové jednotlivých ročníků soutěžili v okrskovém kole v Nivnici.
Byla provedena výstavka sovětské literatury s prodejem.

Pohyb obyvatel
Počet obyvatel každoročně stoupá. Letošní přírůstek je 45 lidí.
K pobytu se přihlásilo 45 občanů, odhlásilo 31, přírůstek je tedy 14.
Narodilo se 53 dětí, zemřelo 22 občanů.
V létě t.r. odešel do důchodu páter Jan Petrucha a na faru přišel
páter Jan Přibyl.
Údaje zpracované M. Bábíčkem
Zapsala O. Pavlicová

------------------------předseda MNV

Roušar
--------------------------tajemník MNV

------------------------------------------------předseda školské a kul. komise

1973
Největším politickým úspěchem mírových snah ve světě byla
dohoda o zastavení dlouholeté války ve Vietnamu.
Krokem vpřed bylo také svolání konference o evropské
bezpečnosti, jejíž jednání dalo určité podklady a náměty k dalším
jednáním o řešení otázek evropské bezpečnosti a mírového soužití.
Na sklonku roku se sešel v Moskvě mírový světový kongres,
kterého se zúčastnili zástupci mírového hnutí ze 142 států světa. Ti se
po úspěšném jednání rozjeli do svých domovů jako poslové míru.
Na druhé straně však nutno zaznamenat krvavý státní převrat
v Chile, kde vojenská junta připravila o životy mnoho pokrokových
vlastenců v čele s presidentem, který byl řádně zvolen
v demokratických volbách.
Také vývoj událostí na Středním východě nedospěl v tomto roce
ještě ke konečnému mírovému řešení.
Úspěchem naší zahraniční politiky bylo podepsání dohody s NSR,
v níž se Německá spolková republika zříká jakýchkoliv nároků na
naše území. Touto smlouvou je rovněž anulována mnichovská dohoda
z r. 1939. I to je příspěvek k zachování míru a bezpečnosti národů
v Evropě.

MNV – úvod
Také v tomto roce vyvíjel MNV nemalé úsilí, při plnění úkolů
volebního programu, aby dokázal, že je hoden všech dosavadních
uznání a vyznamenání, která byla obci Dolní Němčí v minulosti
udělena.
V popředí zájmů byla stavba budov pro ZDŠ, ve které mělo započít
vyučování dne 1. září 1973.
Neméně důležitou akcí byla výstavba vodovodu pro obec,
vzhledem k havarijnímu stavu v zásobování obyvatel užitkovou
vodou.

Také stavba sálu byla jedním z důležitých bodů volebního
programu a dala starostí se zajišťováním materiálu.
K tomu všemu nutno připočítat snahu o zlepšení komunikací a
ostatní podnikání MNV, aby bylo možno učinit si představu o tom, co
vše musel MNV zařídit, aby čestně obstál v soutěži MNV „Za obec
krásnější“.

Stavba školy
V popředí zájmů MNV byla stavba školy. MNV měl zájem na tom,
aby byly dodrženy slíbené termíny a budova připravena o
nejnutnějších částech k provozu. Bylo mnoho pochybovačů, kterým se
zdála doba k dokončení stavby velmi krátká, ale úkoly byly v termínu
zvládnuty. Během roku bylo pořádáno několik veřejných schůzí, na
nichž byli občané informováni a vybízeni k brigádnické pomoci. Ke
cti jim budiž zaznamenáno, že pochopili nutnost a podle svých
možností pomáhali muži, ženy i důchodci. Hodně působil v tomto
směru Místní výbor NF prostřednictvím svých složek. A tak snaha
místních občanů a dobré vůle Pozemních staveb nakonec dosáhly
úspěchu. Problémů bylo hodně; tak například podlahy na chodbách,
kde mělo být lité teraso, byly opatřeny umělou hmotou PVC, protože
podnik neměl dost odborníků na tuto práci a setrvání na provedení
terasa by odsunulo dokončení stavby až na rok 1974. MNV povolil i
to, aby zaměstnanci PS byli ubytováni v nově postavených učitelských
bytech.
Byly vyřešeny také potíže s uskladněním nového školního nábytku,
který byl rozmístěn na více místech.
Rada MNV se zabývala také otázkou kádrového obsazení školy jak
vedoucími pracovníky a učiteli, tak také ustanovením všeho ostatního
personálu školy i kuchyně. Na MNV v Dolním Němčí bylo jednání za
účasti Z. Rázy oši, Jana Šimoníka oši, předsedů MNV, kulturních a
školských komisí a ředitelů škol obcí Boršic, Horního Němčí,
Slavkova a Dolního Němčí, kde se řešily otázky dojíždění žáků
z okolních obcí a obsazení učitelských míst.
Slavnostní otevření školy provedl ministr školství ing. Josef
Havlín v sobotu odpoledne dne 25.8. 1973.

Při této příležitosti udělila rada ONV v Uh. Hradišti veřejné uznání
Ant. Zimčíkovi, předsedovi MNV v Dolním Němčí za mimořádnou
iniciativu při zajišťování stavby školy v Dolním Němčí.
Dále byli vyhodnoceni tito pracovníci, kteří pracovali na stavbě
školy: Walfried Losert, Štěpán Kalabus, Martin Světinský, Anežka
Kadlčková, Jaroslav Stojaspal, Filip Tinka.
Zpráva k projevu s ministra k otevírání nové ZDŠ v Dol. Němčí
dne 25.8. 1973:
V Dolním Němčí je doposud v užívání stará školní budova,
postavená v minulém století. Děti navštěvují v této škole 1. – 5.
postupný ročník s vyučováním na směny a do 6. – 9. ročníku dojíždějí
do ZDŠ v Nivnici, kde je rovněž vyučování na směny.
Na základě těchto skutečností usiloval MNV o výstavbu nové školy
již v roce 1947 a dokonce bylo s výstavbou školy započato a
prostavěno 1,5 mil. Kčs. Pro značnou rozestavěnost a nutnost, aby byl
nejdříve vybudován průmysl, byla stavba zastavena. Výstavba školy
se v plánech MNV a ONV objevovala řadu let, ale k vlastní realizaci
došlo až v roce 1970, kdy byla stavba povolena a s výstavbou
započato na podzim 1971. Aby se záměr výstavby podařil a mohl být
zařazen do kapacity Pozemních staveb, bylo nutno pomoci tomuto
podniku. MNV zajistil pro Pozemní stavby 40 pracovníků a dále
provedl brigádnicky pro tento podnik omítky 20 – ti bytových
jednotek v Uh. Brodě mimo jiných dalších prací souvisejících
s výstavbou školy. Dále se MNV zavázal brigádnickou prací pomoci
tomuto podniku při vlastní výstavbě školy. Bylo odpracováno přes
27 500 brigádnických hodin. Je nutno vyzvednout, že 306 občanů ze
své dovolené odpracovalo 1 týden na škole a převážně se jednalo o
stavební odborníky, kteří provedli některé stavební práce a omítky.
Mimo to odpracovali občané brigády zejména o sobotách na různých
stavebních pracích.
Závažnou skutečností je okolnost, že MNV spolu s Místním
výborem NF pořádali veřejné schůze, kde se radili s občany a
projednávali zásadní úkoly jak politického tak budovatelského
charakteru. Občané, když viděli, že veškeré budovatelské úkoly s nimi
projednané jsou plněny, že akce „Za obec krásnější“ není jen
prázdnou frází, ale MNV společně se všemi složkami NF účinně
organizují a zabezpečují jejich realizaci, s chutí se pustili do tohoto

díla a zavázali se k požadované pomoci potřebné k urychlenému
započetí a provedení výstavby školy.
V obci byla v posledních letech vybudována kanalizace a zmizely
páchnoucí příkopy, vybudovány v hlavních ulicích chodníky, položen
telefonní kabel, vybudováno osvětlení, postaven v akci Z závod pro
n.p. Svit, kde našlo zaměstnání přes 250 žen z domácnosti z Dol.
Němčí a blízkého okolí a na nedávno dokončenou restauraci, která
svou úrovní a vnitřním vybavením je důstojným místem pro klidné
posezení a pobavení po celodenní práci, navazuje výstavba kulturního
sálu. Jeho výstavba letos započatá bude dokončena v příštím roce.
Dále MNV zabezpečuje výstavbu vodovodu se zahájením v letošním
roce. Tyto akce navazovaly na výsledky budování předchozích let,
kdy bylo vybudováno zdravotnické středisko, požární zbrojnice, kde
je dočasně umístěna i mateřská škola, budova MNV v akci Z a
dodavatelsky byla provedena regulace potoka přes vesnici.
Obec byla v předchozích letech vyhodnocena několikrát v okresním
a krajském měřítku a v letošním roce se jí dostalo vysokého uznání
v celostátním měřítku, kde jí bylo uděleno předsedou vlády ČSR s.
Korčákem „Čestné uznání I. stupně“ s odměnou 100 000Kčs.
A právě tyto výsledky byly základem důvěry orgánů, které při
projednávání výstavby ZDŠ viděly nejen nutnost vybudování školy
ale i záruku, že závazky a úkoly, které při výstavbě bude nutno splnit
budou zajištěny.
To, co ještě v minulém roce a letos na jaře považovalo mnoho
pracovníků z okresních orgánů za utopii, je skutečností. Škola je
slavnostně otevřena a děti z Dol. Němčí, Slavkova, Hor. Němčí a
Boršic budou navštěvovat tuto novou, moderně vybavenou školu.
Škola má 22 tříd, 26 kabinetů, specielní učebny pro výuku chemie,
fyziky, stolařskou a zámečnickou dílnu, cvičnou kuchyni, 2
tělocvičny, krytý bazén pro výuky plavání a další místnosti pro
mimoškolní výchovu a činnost pionýrské organizace. Kuchyně má
kapacitu pro podávání až 1 400 obědů, tj. vysoko nad současnou
potřebu školy, kterou bude z obcí, které byly jmenovány navštěvovat
od nového školního roku 560 žáků. Celkový náklad na výstavbu školy
činí 18,5 mil. Kčs, mimo vnitřního zařízení v hodnotě přes 900 tisíc
Kčs.

MNV
Místní národní výbor v Dolním Němčí se snažil během roku
zaměřit svá jednání tak, aby byly splněny úkoly, které stanovil volební
program. Jeho práce byla vedena snahou zvelebit obec, usnadnit a
zpříjemnit život všech občanů a tím vyrovnávat rozdíly mezi městem
a venkovem.
Rada MNV konala své schůze pravidelně 1x za 14 dní. Účast byla
dobrá a všichni členi rady přistupovali k řešení všech problémů
odpovědně. Ve složení rady ani pléna MNV nenastaly žádné změny.
Zaměstnankyně Božena Vrágová odešla na mateřskou dovolenou a po
dobu její nepřítomnosti byla přijata na kancelářské práce s. Zelinková.
Kromě zasedání MNV, na která byli zváni obyčejně zástupci
jednotlivých organizací i veřejnost, bylo pořádáno několik veřejných
schůzí, které byly občany hojně navštěvovány. Na těchto schůzích
byli přítomní občané seznamováni s prací MNV, s úspěchy i
těžkostmi, žádáni o pomoc. Před veřejnými schůzemi navštívili
poslanci MNV občany ve svém obvodu a pohovořili s nimi o
současném politickém a hospodářském dění, aby navzájem znali své
názory a pohled na jednotlivé otázky.
S poslanci chodili také zástupci všech organizací. Tyto agitační
dvojice navštívily všechny domácnosti 3x v roce. MNV spolu s KSČ a
NF vyvolal a sledoval závazkové hnutí k 25. výročí Února 1948. Při
této příležitosti byla také obec vyhodnocena v celostátní soutěži a jako
delegáti do Prahy k přebrání uděleného uznání byli vysláni Ant.
Zimčík – předseda MNV, Ant. Kolísek – předseda stavební komise a
Štěpán Ježek – předseda NF.
MNV schválil politickohospodářské a technické zásady pro rozvoj
obce v budoucích letech:
a) Přeložení silnice mimo obec jižním směrem
b) Přeložení vysokého napětí ve východní části obce
c) V letech 1990 – 2000 přeložit hřbitov
d) Z evidence památek vyňat sochu sv. Floriána, která byla
z původního místa přemístěna ke kostelu, rovněž domy č. 54 a
58, které jsou již zbourány a na jejichž místech jsou již
postaveny domy nové.

e) Uvažovat o asanaci domků severně od sálů a pohostinství,
v tomto prostoru by měla vést cesta k novému sídlišti a
vybudováno parkoviště
f) Usilovat o zřízení koupaliště, Mateřské školy a vytvořit lepší
podmínky pro služby obyvatelstvu

MNV fin. hospodaření
V roce 1973 činily veškeré příjmy MNV
3 792 355Kčs
a výdaje
3 777 122Kčs
takže hospodaření skončilo přebytkem
15 212Kčs.
Na stavbu vodovodu byla schválena půjčka 608 000Kčs.
Hlavní zdroje příjmů:
daň zemědělská
66 870Kčs
daň domovní
58 596Kčs
poplatek ze psů
3 825Kčs
dotace
133 900Kčs
subvence
203 933Kčs
sdružené prostředky
1 400 000Kčs
(Svit, JZD, Sušička)
Hlavní výdajové položky:
stavebnictví
investiční výstavba
míst. hospodářství
MŠ
ZDŠ
školní potřeby
školní jídelna
školství celkem

2 462 534Kčs
141 826Kčs
23 335Kčs
422 337Kčs
12 392Kčs
220 500 Kčs
678 564 Kčs

Za dobrou práci v MNV a jeho zařízeních byli na konci roku
odměněni:
R. Roušar
800 Kčs
R. Kolísek
800 Kčs
L. Tinka
800 Kčs
J. Mikoška
800 Kčs
B. Baroň
800 Kčs

A. Fibichr
K. Ondra
F. Umlauf
F. Tinka
Z. Stojaspal
Š. Ježek
F. Šohaj
J. Valíčková
J. Bršlica
J. Kadlček
M. Bednařík
J. Krhovská
J. Stojaspal
L. Milošová
V. Bída
F. Kozelková
A. Válková
L. Zelinková
ing. F. Mikulec

800 Kčs
800 Kčs
800 Kčs
200 Kčs
200 Kčs
200 Kčs
100 Kčs
100 Kčs
200 Kčs
100 Kčs
100 Kčs
100 Kčs
100 Kčs
100 Kčs
200 Kčs
200 Kčs
200 Kčs
200 Kčs
200 Kčs

Vodovod aj.
V obci byl vyhlášen havarijní stav v zásobování vodou. ONV
(VHS) poskytl cisternu pro dovoz, avšak pouze 2 cisterny denně.
Požárníci rozváželi vodu ze školních zdrojů pouze v sobotu, kdy nebyl
ve škole provoz. Situace ve starých učitelských bytech se zlepšila tím,
že byly napojeny na školní vodovod. Není tedy divu, že tyto okolnosti
nutili MNV, aby se snažil co nejvíce uspíšit výstavbu vodovodu. Na
první části se pracovalo, to znamená, že se zřizoval přívod vody od
Hluku k Dolnímu Němčí, a na další část prací byl vypracován projekt.
Výtlačný řád provádí vodohospodářská služba ve Veselí n. Mor. Část
tohoto potrubí byla již převzata vodárnou.
Dostavba provozovny n.p. Svit nebyla do konce roku vyřešena
s konečnou platností. S vodohospodářskou správou bylo jednáno o
regulaci potoka v prostoru provozovny. Náklad na stavbu byl
rozpočtem stanoven na 11 800 000Kčs, MNV však může v akci „Z“

provádět stavby do 5 000 000Kčs. S výstavbou má být započato v r.
1974.
Na stavbě sálu pracovalo dostatek lidí, takže práce pokračovaly
podle plánu. Potíže byly se zaopatřováním materiálu. Úkol byl však
splněn a stavba byla do zimy pod střechou. Starý sál byl na počátku
roku zbourán a prostranství před restaurací bylo prozatímně upraveno.
Práce na dokončení stavby restaurace vázly pro nedostatek
potřebných zařízení – vnitřního vybavení.
Výstavba soukromých bytů pokračovala stejným tempem jako
v minulosti. Stavební komise byla nejvíce zaměstnána ze všech komisí
MNV.
Příprava pro novou výstavbu na Úlehlách přes všechny těžkosti
zdárně pokračovala výkupem pozemků pro stavbu 30 bytových
jednotek.
Během tohoto roku navštívili několikrát obec pracovníci televize a
pro televizní vysílání filmovali brigádníky při práci, různé záběry
z obce a otevírání nové školy.

JZD
Pracovníci v JZD v Dolním Němčí se všemožně snažili, aby splnili
úkoly, které jim ukládal plán třetího roku páté pětiletky. Na
zemědělskou výrobu jsou kladeny stále větší požadavky. Tak JZD
v Dolním Němčí mělo dodat na výživu občanů tato množství
produktů:
1970
1971
1972
1973
zrniny 45 vagónů 62 vag. 75 vag. 90 vag.
mléko 542 000 l 586 000 l 670 000 l 700 000 l
To vše při stejné výměře půdy a stejném počtu dojnic.
JZD hospodařilo na 810 ha půdy. Ke dni 31.12. 73 mělo 737 kusů
skotu, z toho 272 krav; prasat bylo 344, z toho 100 prasnic.

Jednotlivé druhy hospodář. plodin byly zastoupeny takto:
zrniny
486 ha
cukrovka
86 ha
krmná řepa
8 ha
brambory
7 ha
pícniny
154 ha
kukuřice na siláž
79 ha
Plánovaný výnos u obilovin byl 34 q/ha; i když porosty obilí se
zdály přede žněmi velmi pěkné, bylo dosaženo pouze 31,2 q/ha.
Sklizeň 138 vagónů obilí nedosáhla plánovaných 151 vag.
Kukuřice zasetá na 50 ha po první seči vojtěšky pro trvalé sucho
nevzešla, čímž vznikla JZD škoda 100 vagónů objemného krmiva.
Dalších 40 ha kukuřice mělo dát 16 vagónů zrna. Musela však být
částečně zkrmena, částečně silážována, aby byl zajištěn dostatek
krmiva pro dojnice na zimní období.
Cukrovka na výměře 45 ha v trati Stará hora a na 27 ha v trati
Dřínek byla v květnu poškozena krupobitím a tak zatím, co na honu
v trati Padělek byl výnos 436,2 q/ha, sklidilo se v Dřínku jenom 302,9
q/ha a na Staré hoře dokonce jen 285 q/ha. Tak byla sklizeň cukrovky
proti plánu o 80 vagónů menší. Škodu částečně uhradila pojišťovna.
Na 70 ha byla sklizeň prováděna stroji takzvanou dělenou sklizní,
proti minulému roku byly však ztráty mnohem větší, a tak se ještě po
sklizni navyrývalo 15 vagónů cukrovky. Z toho je patrno, že je
v zemědělství stále ještě co zlepšovat u strojů i u lidí.
Nebyl splněn plán výroby krmné řepy. Asi 3 ha byly zaorány,
znovu osety a znovu zaorány. Sucho bylo velké.
Přehled o plnění plánu státního nákupu 1973:
druh:
obiloviny
cukrovka
brambory
mléko
maso

plán:
94 vag.
325 vag.
7 vag.
680 000 l
20 000 l závazek
1 175 q

plnění:
94 vag.
245 vag.
7 vag.
799 000 l
1 160 q

Ve výrobě objemových krmiv se nedostávalo 100 vagónů, rovněž
rozdíl mezi plánem a sklizní zrnin se projevil v nezajištěném
potřebném množství krmiv. Část byla nahrazena 8 vagóny sušené
vojtěšky, zbytek nákupem 42 vagónů objemných krmiv od jiných
závodů. Snahou bylo zabezpečit krmné dávky tak, aby neklesala
dojivost ani denní přírůstky.
Živočišná výroba byla již částečně specializována. Hlavním
výrobním článkem byl chov skotu, hlavně chov dojnic, doplňující
odvětví činil chov prasnic, kterých družstvo chovalo 100 kusů.
Plán tržby byl vysoko překročen, z čehož lze soudit, že živočišná
výroba byla úspěšná. Bylo dosaženo výrazného zlepšení ve výrobě
mléka.
Bylo dosaženo čtvrtého místa v okrese. Zvýšení dojivosti na 1
dojnici činilo 410 l. Dojivost na 1 dojnici byla 9,04 l na den proti 7,9 l
v roce 1972. Celoroční dojivost na 1 dojnici činila 3 300 l, zatímco
v r. 1972 pouze 2 886 l. Odchov telat na 100 krav – 91,4; průměrný
přírůstek u skotu 62 dkg; u skotu na žír 85dkg; na 1 prasnici připadalo
16,9 kusů selat; průměrný přírůstek u prasat 55 dkg na kus a den.
Pro zlepšení mechanizace byly v tomto roce koupeny tyto stroje:
univerzální nakladač HON – 053, pásový traktor DT – 75, traktor
Crystal 80 – 11.
Pro zlepšení pracovních podmínek byla v r. 1973 zahájena stavba
budovy, ve které kromě sociálního zařízení bude také kuchyň a jídelna
pro družstevníky. Náklad je rozpočten na 900 000Kčs a toto zařízení
má být dáno do provozu v květnu 1974.
Přehled o finančním hospodaření JZD 1973
tržby
z výrobních činností
aktivizace investic
daň z obratu
tržby z prodeje materiál.
zásob
nákl. cena materiálových
zásob
dotace k tržbám

plán
7 786 000
550 000
50 000
200 000

skutečnost
7 725 000
659 000
49 000
387 000

120 000

326 000

66 000

317 000

jiné výnosy
tržby a výnosy celkem
změna stavu zásob
nedokončených výrobků
změna stavu zásob
výrobků
náhrada od spořitelny
ost. fin. výnosy

Náklady:
spotřeba materiálu
ostatní náklady
(odpisy, spotř. energie…)
mzdy a odměny za práci
pojistné
příspěvek na sociální
zabezpečení
manka a škody
náklady a výdaje celkem
čistý zisk za r. 1973

50 000
119 000
8 492 000 8 834 000
798 000
417 000

395 000

150 000 945 000
30 000
45 000
9 089 000 10 227 000

plán
skutečnost
2 768 000 2 929 000
1 226 000 1 297 000
2 850 000 2 838 000
340 000 354 000
365 000 387 000
949 000
7 606 000 8 803 000
1 483 000 1 424 000

Čistý zisk spolu s dotacemi a subvencemi činí sumu k rozdělení ke
konci roku. Rozděleno a provedeno nadřízenými orgány:
daň zemědělská a daň z důchodu
508 000
ČSDR – příspěvek
15 000
na fond výstavby
614 000
na fond sociální a kulturní
80 000
na fond odměn – podíly 11,8%
300 000
celkem bylo rozděleno
1 517 000Kčs
Aby mohla být uvedena do praxe vyšší forma socialistického
zemědělského podnikání, tj. kooperační seskupení JZD, konají se
různé přípravy. Pro rok 1973 byl mimo jiné stanoven jako prvořadý
úkol sjednotit odměňování ve všech JZD výrobního seskupení se
sídlem v Dolním Němčí. Nebyl to úkol lehký, protože každé JZD

užívalo jiných norem, které často byly i neodůvodněné. Nesplnily se
obavy družstevníků, že budou mít menší výdělky.

ZDŠ
V lednu byl zbourán starý sál, takže nebylo místo pro tělesnou
výchovu za špatného počasí.
Stav žactva na konci škol. roku 1972/73:
I.
………… 33
IV.A …………… 21
II.A ………….. 23
IV.B ……………. 23
II.B …………...22
V.A …………….. 21
III.A …………. 20
V.B …………….. 19
III.B ………….. 20
celkem ………… 202 žáků.
Na konci roku neprospěli 2 žáci první třídy, 2 žáci IV.A třídy, jedna
žačka IV.B třídy a jeden žák V.A třídy. Je to celkem 2,9%. Čtyři žáci
měli z chování známku druhého stupně a 6 žákům byla udělena důtka.
Důvody: opakované kouření, drzé chování vůči učitelům i
spolužákům, opakované porušování školního řádu, časté neplnění
žákovských povinností.
Školní zdravotní služba byla prováděna jako každý rok. Kromě
obvyklých dětských nemocí bylo několik případů vážnějších
onemocnění léčených v nemocnici a 3 případy zlomenin.
Za školní rok zameškali žáci 4 782 hodin omluvených a 21
neomluvených. Průměr na žáka 21 hod.
Politické studium učitelů bylo zakončeno před koncem školního
roku vypracováním písemné závěrečné práce a pohovorem před
komisí.
Žáci V. tříd si dopisovali s dětmi ze SSSR. Kromě dopisů si
vyměňovali také různé malé dárky.
Pionýrská organizace vyvíjela pravidelnou činnost. V dubnu
skládalo pionýrský slib 51 pionýrů a 53 jisker. Funkci skupinové
vedoucí zastávala Z. Krhovská, která byla ustanovena placenou pion.
vedoucí na ZDŠ v Nivnici. Z učitelského kolektivu se práci s pionýry
věnovala s. J. Stalčíková.
Pěvecký kroužek na škole vedl uč. V. Bída. Byl v tomto školním
roce také vedoucím metodického sdružení pro ZDŠ Dolní Němčí,

Horní Němčí, Slavkov. Toto zařízení pracovalo druhý rok. Učitelé
všech jmenovaných škol se 4x do roka sešli, byli přítomni v některé
vyučovací hodině, provedli rozbor a řešili aktuální výchovné a
vyučovací problémy. Místa schůzek MS se střídala.
Plánovitě byl prováděn sběr odpadových surovin. Nejlepší sběrači
ve třídách byli odměňováni.
Na konci školního roku byli v každé třídě odměněni 2 nejúspěšnější
žáci knihami. Peníze na tuto akci poskytlo jako každý rok SRPŠ.
Ke dni učitelů byl ředitel školy Melichar Bábíček vyznamenán
čestným diplomem VIII. všeodborového sjezdu vlády ČSSR a
ROH za pracovní iniciativu hlavně v r. 1972.
Kromě dětského dne v Hájku byl proveden den branných her pro
žáky.
Školní výlety:
I. a II. třídy – Buchlov, Buchlovice
III.třídy – Mikulčice, Lednice
IV.třídy – Brno
V.třídy – Bratislava
Dne 9. ledna 1973 navštívil obec ministr školství ing. Josef Havlín.
Besedoval na MNV, prohlédl si stavbu nové ZDŠ. Ve staré škole
nebyl.
OŠI Jan Šimoník byl ve škole během školního roku několikrát.
Bylo několik jednání o kádrovém obsazení nové úplné ZDŠ v Dolním
Němčí.
Stavba nové školní budovy pokračovala úspěšně.
Nová školní budova byla slavnostně otevřena a předána k užívání
v sobotu 25.srpna 1973 za účasti významných veřejných činitelů a
hojné časti občanů. Za doprovodu místní dechovky šel obcí průvod od
nové restaurace na dolním konci obce ke škole, kde byl proveden
slavností akt oficiálního otevření nových budov, který provedl ministr
školství ČSR ing. Josef Havlín. Po prohlídce hlavních částí školy
setrvali pozvaní hosté v nenucené zábavě ve školní jídelně, kde bylo
podáváno občerstvení.
Jména některých významných hostů:
V. Štefl – KV KSČ
s. Kasper – člen rady
M. Zlatník – předseda ONV

R. Matějíček – nám. předsedy ONV
J. Slováček – ideolog. taj. OV KSČ
B. Pospíšil – vedoucí odb. školství ONV
L. Burian – oši
J. Šimoník – oši
ing. Buchtík – náměstek min. výstavby
J. Kůdela – člen ČNR
Svolinský – akademický malíř s manželkou
s. Zelina – architekt z Gottwaldova
s. Závoda – řed. pozemních staveb
předsedové MNV z okolních obcí
ředitelé ZDŠ z okolních obcí
ministr školství ČSR – ing. Josef Havlín
V nové škole bylo zahájeno vyučování dne 1.9. 73. Slavnostního
nástupu do nového školního roku se zúčastnili kromě učitelského
sboru a četných rodičů žáků ZDŠ také J. Šimoník – oši, A. Zimčík –
předseda MNV, J. Mikoška – předseda školské a kul. komise, L.
Kopunec – poslanec ONV, předsedkyně SRPŠ L. Světinská a jiní
zástupci veřejnosti.
Ve školním roce 1973/74 se počalo vyučovat v 19 třídách a to v 9.
tříd. 1. – 5. ročníku a v 10. třídách 6. – 9. ročníku. Na nižším stupni
bylo 221 žáků na vyšším stupni 321 žáků a vyučovalo v nich 17
učitelů.
Ředitelem školy se stal Vlastimil Novák z Hluku, zástupcem
dosavadní ředitel ZDŠ 1. – 5. roč. Melichar Bábíček, který však byl
pro nemoc ve stavu práce neschopných a zastupoval ho Miroslav
Pazlar.
Jména ostatních učitelů:
Vojtěch Bída, Petr Staník, Josef Valíček, Jarmila Valíčková,
Vlastimila Lattová, Olga Pavlicová, Marie Ingrová, Kliment Ingr,
Marie Travencová, Anna Mahelová, Jan Nemrava, Vlasta Ondrová
(mateř. dovolená), Anna Stašková, Marie Šajdlerová, Josef Bartoš,
Jiřina Pazlarová, Stanislav Šula, Stanislav Kopřiva, Marie Pospíšilová,
Ivan Jurčička, Miluše Omelková, Marie Bukvicová, Marie Jelínková,
Zdenka Albertová, Jana Vodicová.
Školník: Josef Stojaspal
Údržbář: Antonín Martiš

Administrativní pracovnice: Anna Zimčíková
Topič: František Kadlček
Vedoucí kuchyně: Antonie Stojaspalová
Kromě toho je dále zaměstnáno 11 uklizeček, 1 vedoucí a 2
pomocné kuchařky.
Učiteli byly obsazeny 4 dvoupokojové byty v nové bytovce č. 589,
dva byty pro svobodné učitele jsou připraveny taktéž v bytovce č. 589
a také v části školní budovy, kde se provádí plavecká příprava žáků.

Sušička
Závod č. 03 – Sušárna v Dolním Němčí již překonal počáteční
potíže. Vedení závodu i ostatní pracovníci nabývají stále více
zkušeností a kádr pracovníků se stabilizuje. Tím se zlepšuje také
politická práce na závodě a její vliv je patrný i ve výrobě.
Všichni zaměstnanci včetně provozovny v Polešovicích, kde se
provádí výkrm hovězího dobytka, jsou členy ROH. Pět kolektivů
soutěží o titul brigáda socialistické práce. Na počest různých výročí
uzavírali hodnotné závazky a tím pomáhali plnit úkoly plánu na r.
1973. Nejlepším z nich byl kolektiv s. Soukeníka. Nedostatkem je, že
soutěž není pravidelně hodnocena.
Začínalo se i zlepšovatelské hnutí: dávkování šrotu při výkrmu
skotu, úprava ložisek aj. Úspěšně pokračovalo zvyšování kvalifikace u
některých zaměstnanců.
Uskutečnil se tématický zájezd na sušárnu ve Starém Městě u
Mladé Boleslavi, do Sokolnic a Čelechovic.
Byla ustavena stranická skupina, která měla 4 členy a kandidáty.
Ve stranické práci pomáhal CZV KSČ. Ustavena byla i organizace
SSM s 15 členy. I když zahájila činnost teprve koncem roku, uzavřeli
její členové závazek v hodnotě 13 000Kčs a zaměřují se také na
sportovní činnost.
Prováděl se nábor členů do SČSP a je předpoklad, že v závodě
bude založena odbočka asi s 20 členy.
Je nesporné, že i tato politická činnost přispěla k tomu, že závod 03
v Dolním Němčí obdržel podnikovou standartu a že byl vyhodnocen
jako nejlepší v podniku v socialistické soutěži.

Aby byly odstraněny prostoje, byla v rámci kooperace s n. p.
Farmakon Olomouc zahájena výroba CDP.
Dále probíhala výroba granulovaných krmiv pro prasnice, která se
velmi dobře osvědčila a v JZD po nich byla značná poptávka. Naproti
tomu výroba DL-100 (krmná směs pro prasnice) nebyla plněna podle
plánu, protože poptávka byla menší, než se předpokládalo.
Nevýhodou bylo, že se výroba často měnila a hodně času zabralo
vždy čištění zařízení, dále pak okolnost, že nebylo možno zajistit
dostatek různých přípravků na výrobu krmiv ( galocid, masokostní
moučku, krevní šrot, MKP III, krmná močovina).
Vyčleněná skupina pracovníků prováděla opravy a údržbu
sušárenského zařízení při provozu. Bolavou stránkou stále ještě byl
nedostatek náhradních dílů, jejichž dodací lhůty byly 1 – 2 roky, nebo
objednávka byla potvrzena s dodací lhůtou dle možnosti. Tyto
okolnosti vedly k tomu, že mnohé náhradní díly si opraváři vyráběli
sami nebo ve Slováckých strojírnách v Uh. Brodě, čímž se výroba
náhradních dílů značně zdražila. Ale i přes tyto potíže byla sušárna
včas připravena na hlavní sezónu a provoz byl zahájen dne 17.5. 73.
Podobná byla i situace se zajišťováním součástek pro opravu a údržbu
sklízecích strojů. Každý měsíc se jezdil gazem do Rokycan u Plzně a
často z 50 – ti vypsaných součástek byly přivezeny pouze 2. Ale i
v tomto případě byl harmonogram oprav splněn.
Vojtěšky z první seče bylo usušeno 14 721,96 q, z druhé seče však
se usušilo velmi málo – 1 802 q, protože pro dlouhotrvající sucho byla
úroda malá.
Náhradním produktem pro sušení byl bob. Třetí seč vojtěšky nebyla
žádná. Náhradou se sušila lisovaná jablka a zrno, kterého bylo
usušeno celkem 14 148,90 q. Kukuřičného zrna se sušilo 2 510,60 q,
přičemž se již projevovaly značné poruchy na sušárně. Sušení
kukuřice (celé rostliny) probíhalo dobře a bylo vyrobeno 17 038,15 q
kukuřičné moučky.
Protože nebyly dodrženy smlouvy členských závodů na okrese,
byla zajišťována surovina ke zpracování také mimo okres (JZD
Slušovice – 3 360,85 q usušené kukuřice, JZD Ostrov při Piešťanech
484,40 q).
Nejvíce kukuřičné moučky bylo vyrobeno pro JZD Uh. Ostroh –
3 012,30 q, nejméně pro JZD Vlčnov – 90,20 q.

Nejvíce řepných skrajků sušilo JZD Slavkov – 586,50 q suché
hmoty, dále JZD Boršice u Blatnice nejméně JZD Vlčnov 202q a
Dolní Němčí 166q. Při sušení chrástu činí největší potíže kamení,
kterého je hodně na polích našich JZD. Dostává se s chrástem z pole
do sušárenského zařízení a působí poruchy.
Kukuřičného zrna se usušila 2 510,60 q. Sušení řízků probíhalo
celkem bez závad, bylo však velmi pracné pro značný obsah vody a
proto nákladnější a ztrátové. Za 1q suchých řízků bylo možno
fakturovat pouze 95.-Kčs. Skutečné náklady však činily 105Kčs. Při
usušení 3 156,12 q suchých řízků činí tento schodek 31 561Kčs.
Přehled výroby sušených produktů 1973:
plán
vojtěška
22 000
kukuřice
10 000
chrást
5 000
cukrovka
5 000
řízky
jablka
mrkev
kořínky
DL 100
3 000
krmiva
4 000
CDP Farmakon
obilí
5 000
kukuřičné zrno
celkem
42 000
granulovaného krmiva celkem
sušící hodiny
3 275

skutečnost
23 030,69
17 038,15
3 063,50
50,3 158,12
1 608,113,50
50,855,48
7 049,48
6 128,50
14 431,40
2 510,60
48 392,37
7 897,96

MŠ
Protože prozatímní MŠ v obci nestačí uspokojit zájem rodičů o
umístění dětí v MŠ, hledaly se cesty k řešení tohoto nedostatku.
V dohledné době budou však prováděny rozsáhlé akce (sál, vodovod,
provozovna Svit) nebude tudíž možno plánovat stavbu MŠ. A tak
okresní hygienik dal svolení k tomu, aby pro účely MŠ byly upraveny
prostory v bývalé budově ZDŠ. Budou tam po provedené adaptaci 2
třídy MŠ. Toto opatření bude nouzové po dobu, než bude postavena
nová mateřská škola.

SSM
Socialistický svaz mládeže v Dolním Němčí měl 35 členů. Funkci
předsedy zastával Petr Janča. Organizace pořádala školení, zábavy,
zájezdy. Vyskytly se stížnosti, že při mládežnických zábavách část
mládeže se chová výstředně a jak MNV, tak i organizace KSČ
projevili snahu působit na SSM, aby tyto jevy vymizeli.
Rada MNV doporučila, aby SSM si vzal za úkol ochranu parků,
zeleně a ostatního socialistického majetku a snažil se pro tuto činnost
získat také ostatní mládež, která není organizována v SSM.

Pohyb obyvatel
I když v tomto roce se jeví nejvíce narozených dětí v obci – celkem
60 a úmrtnost obyvatel byla normální, totiž 23 případů, je přírůstek
obyvatel jenom 29. Je to tím, že je zaznamenáno 54 přihlášených a 62
odhlášených občanů.
K 1. lednu 1973 bylo v Dolním Němčí 2 500 obyvatel.
V tomto roce zemřel Josef Talský, který před odchodem do
důchodu pracoval více let na MNV v Dolním Němčí jako matrikář a
pokladník.

Údaje zpracované M. Bábíčkem
Zapsala O. Pavlicová

Zimčík
------------------------předseda MNV

Roušar R.
--------------------------tajemník MNV

-------------------------------------předseda školské a kult. komise

1974 – 1976
Úvod
Události za léta 1974 – 76 jsou zapsány pod společným letopočtem
z toho důvodu, že v těchto letech nebyl v obci ustanoven kronikář.
Materiály pro zápis do kroniky se shromažďoval dosti obtížně. Je
možné, že všechny události nejsou podchyceny a nebo jsou
podchyceny s určitými nedostatky – nepřesně. V dalších letech budou
funkcionáři MNV dbát na včasné obsazení kronikáře, aby se podobná
situace již neopakovala.

MNV – 1974
Plnění volebního programu na úseku výstavby obce: Byla
provedena rekonstrukce místního rozhlasu v hodnotě 250 000Kčs,
adaptace staré budovy ZDŠ na MŠ, generální oprava bytu pro dětskou
lékařku, oprava hlavní silnice přes obec (koberec). Pokračovalo se ve
stavbě vodovodu, kulturního sálu, dostavbě provozovny Svit a čerpací
stanice k vodovodu v obci. Připravilo se postavení a otevření nové
mlékárny – stánek 10x12 m, který po výstavbě nákupního střediska,
které je rovněž v plánu, bude sloužit k prodeji zeleniny.
Ve věci výstavby v trati Úlehla bylo v letošním roce provedeno
vynětí zemědělské půdy z půdního fondu. V tomto roce bylo nově
postaveno 33 domů o 51 bytové jednotce a přestavbou 4 domů se
získalo 8 bytových jednotek.
Dále byly splněny další body volebního programu a to: byly
umístěny nové dopravní značky na komunikacích. Dětská lékařka
mudr. Slavíčková ordinuje denně v naší obci a pečuje tak o děti
předškolního věku.

Oslavy – 1975
Rok 1975 byl rokem významných politických výročí. Oslava
Vítězného února 1948 se konala v tělocvičně nové ZDŠ. V programu
vystoupili žáci ZDŠ: polonéza, mazurka, básně, písně. Ženy – členky
TJ předvedly část spartakiádní skladby.
Rovněž oslava MDŽ s bohatým kulturní programem se konala
v ZDŠ. U příležitosti oslav MDŽ byly ženy – aktivní členky
společenských i politických organizací přijaty předsedou MNV a za
svou práci vyhodnoceny.
Největší politickou událostí v tomto roce byly oslavy k 30. výročí
osvobození. Všechny akce byly zahájeny agitační nedělí 13.4. 1975.
Do všech akcí pořádaných k tomuto výročí se zapojily všechny
společenské organizace a závody včetně ZDŠ.
Na počest osvobození naší obce dne 26. dubna se uskutečnilo
veřejné slavnostní zasedání pléna MNV. Na tomto zasedání byla
zhodnocena úspěšná budovatelská činnost MNV za údobí 30 let a
zasloužilým občanům byla udělena vyznamenání a uznání za obětavou
práci pro MNV a pro celou obec.
Při této příležitosti byla v nové ZDŠ otevřena síň tradic.
Dále byly uskutečněny úspěšné národní směny ve dnech 12. a 26.
dubna 1975.
Občané se zúčastnili v hodném počtu průvodu na 1. máje a
lampiónového průvodu, který se konal dne 8. května. K těmto
májovým oslavám byla zajištěna výzdoba obce. ČSŽ uskutečnil
úspěšnou výstavku ručních prací ve staré škole.
Vyvrcholením těchto oslav byla místní spartakiáda, která se
uskutečnila 15.6. na trávníku místního stadionu TJ.

Výstavba – 1975
Hlavním úkolem volebního programu v tomto roce byla dostavba
provozovny Svit, která nebyla MNV dokončena a byla předána 1.7.
1975 k dokončení n. p. Svit Gottwaldov v hodnotě díla 3 300 000.Kčs a finančního nákladu 2 315 000.-Kčs. Na této akci bylo
odpracováno 1 272 brigádnických hodin. Dalším úkolem bylo
dokončení kulturního sálu. Tento úkol byl splněn a kulturní sál byl

předán do užívání 8.11. 1975 v hodnotě díla 5 393 000.- Kčs a
finančního nákladu 3 805 000.-Kčs. Jako další akce byla výstavba
vodovodu. V tomto roce t. j. do 31.12. 1975 byla dokončena výstavba
I. etapy. Výstavba vodovodu je hlavním cílem i v příštím období.
Každý občan si provede výkop úseku před svým domkem. Hlavní
vedení je prováděno strojem. Nová MŠ nebyla postavena. Byly však
zřízeny 2 provizorní třídy v budově staré ZDŠ u kostela. V trati Úlehla
se provádí v současné době výstavba nového sídliště. Staví se zde 12
rodinných domků. Rada ONV schválila projekt na vybudování
inženýrských sítí pro tuto akci. Byla dále provedena rekonstrukce
rozhlasového zařízení.

Brigád. Hodiny
V roce 1975 bylo odpracováno 29 346 brigádnických hodin.
Závazek, který občané uzavřeli na počest 30. výročí osvobození byl
překročen o 3 546 hodin. Některé společenské organizace však
nesplnily své závazky na akcích „Z“. převážně se pracovalo na
rozšíření provozovny Svit, výstavbě kulturního domu, tanečním
parketu v Hájku, stadionu TJ, úpravě veřejného prostranství a
výstavbě MŠ.

Oslavy 1976
Oslava 1. máje byla uskutečněna podobným způsobem jako
v minulých letech. Sraz účastníků byl v 7.00 hod. před provozovnou
Svit. Potom následoval průvod celou obcí až na nádvoří JZD. Po
krátké manifestaci byl stanoven odjezd autobusy na okrskovou oslavu
1. máje do Hluku. Na počest 31. výročí osvobození naší vlasti se
uskutečnil 7.5. 1976 lampiónový průvod.

Příprava voleb
Pro volby do NV byla vytvořena 7 členná místní volební komise
NF. Pro volby na poslance ONV byly utvořeny 2 sedmičlenné
obvodní volební komise. V naší obci měla sídlo krajská volební
komise. Předsedou této komise se stal místní občan s. L. Tinka. Dále 1

občan zastupoval naši obec ve volební komisi do ČNR jejíž sídlo bylo
ve Veselí n. M. Dále byly vytvořeny 2 okrskové komise pro řízení
průběhu voleb.
Návrhy kandidátů na poslance byly projednány ve výboru VO KSČ
a MV NF. Jedná se o výběr kandidátů podle věkového složení,
politického a sociálního složení.
1.10. 1976 se uskutečnila veřejná schůze, kde byli kandidáti
přestaveni voličům a zároveň se všichni přítomní občané seznámili
s volebním programem. Na této veřejné předvolební schůzi, konané
v kulturním sále byli veřejnosti představeni i kandidáti NF na poslance
do NV vyšších stupňů.
ONV navržen kandidát F. Stloukal. Jmenovaný zastává funkci poslance
MNV a aktivně se zapojuje do práce VO KSČ a spolupracuje s org.
NF. Dále byla navržena s M. Cmolová. Jmenovaná se aktivně
zapojuje do veřejného života v obci a je dobrou funkcionářkou MO
ČSŽ.
Jihomoravský KNV – s. Alois Kasper
Sněmovna lidu – s. Miloslav Sedláček
Česká národní rada – s. Ferdinand Majtán
Sněmovna národů – s. R. Himl
MV NF dostal od svých složek 75 návrhů na poslance do MNV.
Z tohoto počtu bylo vybráno 30 poslanců zbývající navržení budou
zapojení do komisí MNV jako aktivisté.
K volbám byly připraveny propagační skříňky na náměstí u
prodejny potravin, které byly předány společenským organizacím
k výzdobě se zaměřením na volební události. Byla připravena volební
místnost v novém kulturním domě. V předvolebním období
pracovalo agitační středisko. V této místnosti byly shromážděny a
upraveny materiály o činnosti jednotlivých závodů v obci, o činnosti
společenských i politických organizací a jejich plány do budoucna –
do nového volebního období.

Volební program
Pro zpracování volebního programu byla ustanovena komise
v tomto obsazení:
předseda:
Mikoška Jan↓
místopř.:
↑Ondra Karel
členové:
Kolísek Antonín
Novák Vlastimil
Šula Stanislav
Umlauf František
Tinka Ludvík
Fibichr Antonín
Baroň Bohumil
Komise měla za úkol vypracovat návrh volebního programu a
předložit jej k projednání koordinační komisi, která jej předložila
k projednání radě MNV, MV NF a VO KSČ.
Volební program NF na léta 1976 – 80 byl sestaven zodpovědně a
má tyto části:
I.
Úvodní část
II. Oblast ideově výchovné činnosti
III. Oblast politicko organizátorské činnosti
IV. Oblast ekonomická a sociální
V. Oblast prohlubování socialistické demokracie
VI. Oblast účasti složek MV NF a institucí na plnění volebního
programu
VII. Závěr
V oblasti ekonomické a sociální bude dávána přednost akcím, na
kterých se mohou občané podílet dobrovolnou prací a které po
dokončení budou sloužit co nejširšímu okruhu občanů. Je kladen
důraz na zlepšení pořádku a čistoty v obci, věnována pozornost
ochraně zemědělského a půdního fondu, výsadbě nové zeleně a
zlepšování vzhledu obce. Nejen u investičních akcí, ale i u ostatních
akcí, které jsou zařazeny do volebního programu, bude dbáno o
ekonomickou efektivnost, tj. že budou prováděny s maximálním
vynaložením vlastních nákladů.

U investičních akcí pro rok 1976 – 1980 budou provedeny tyto
akce:
1. Vodovod II. etapa – hodnota díla 2 726 000.2. Vodovod III. etapa – hodnota díla 2 000 000.3. Zdravotnické středisko – hodnota díla 300 000.4. Technická vybavenost k rodinným domkům v sídlišti Úlehla –
hodnota díla 3 281 000.5. Výstavba 10 bytových jednotek MNV – hodnota díla 1 400 000.6. Výstavba 4 bytových jednotek (svépomocná zeměď. výstavba) –
hodnota díla 550 000.7. Příprava výstavby mateřské školy a jeslí – hodnota díla zatím
nevyč.
Údržba zařízení a společenských organizací MNV.
1. Kulturní zařízení – celkový náklad 165 000.2. Školství – finanční částka bude použita na údržbu a doplnění
zařízení ZDŠ a MŠ – položka 430 000.3. Místní komunikace – celkový náklad 100 000.4. Oprava bytového fondu – hodnota díla 163 000.5. Svépomocná dílna Svazarmu
6. Oprava a zařízení stadionu TJ – hodnota díla 100 000.7. Údržba požární zbrojnice a zařízení – náklad 50 000.8. Údržba budovy MNV – náklad 150 000.9. Předprojektová příprava pro akce MNV (výstavba obch.
zařízení, výstavba kinosálu) – předpokl. náklad 200 000.Podrobnější rozpracování Volebního programu je uloženo na
MNV. Je nutno zdůraznit, že úkoly, které jsou zakotveny do
volebního programu vyjadřují nezbytnou potřebu občanů a to jak na
úseku politicko výchovného působení, tak i budovatelské činnosti.
Zvláštní pozornost byla věnována ideologické výchově a
politickému působení na občany, tj. oblast, které v předchozích
obdobích nebyla věnována náležitá pozornost. Výchova k vědeckému
světovému názoru, především u mladé generace se stává prvořadým
úkolem všech občanů, školy, složek NF, MNV a pracovníků
kulturních zařízení.
V oblasti vybavenosti obce půjde zejména o urychlené dokončení
rozpracovaných akcí, tj. v naší obci především vodovodu a úprava

obce po zahrnutí vodovodního potrubí a zajišťování dalších akcí.
Mimořádnou pozornost bude nutno věnovat ochraně životního
prostředí.
Plnění těchto úkolů je podmíněno pochopením a spoluprací všech
občanů a jejich zájmem o zlepšování života v obci po všech stránkách.
Důvěru v KSČ občané Dolního Němčí prokázali v předchozích
obdobích svým kladným přístupem ke všem akcím v obci a denně se
přesvědčují o trvalém růstu životní úrovně našeho lidu.
Volby 1976
Volby do orgánů (zastupitelských) probíhaly ve dnech 22.10. –
23.10. 1976. Většina voličů si splnila svou občanskou povinnost již
v pátek 22.10. 1976. V tento den v 16.00 hod. byl sraz voličů před
budovou MNV a odchod s dechovou hudbou k volbám manifestačně.
Občané, kteří se nemohli k volbám dostavit v pátek odvolili v sobotu.
V tento den byl budíček dechové hudby v 7.30 hod. a opět společný
odchod k budově JKK od MNV.
Příprava i průběh voleb do MNV v Dolním Němčí byl v souladu
s ustanoveními o volbách do národních výborů.
Do seznamu voličů bylo zapsáno celkem 1 648 voličů, voleb se
zúčastnilo 1 631 voličů, pro kandidáty NF bylo odevzdáno 1 626
hlasů, tj. 98,67%. Všech 30 kandidátů bylo zvoleno za poslance do
MNV.
Politické složení: 17 poslanců je členy KSČ
1 poslanec člen ČSL
12 poslanců bez stran. příslušnosti
Věkové složení:

12 poslanců do 35 let
11 poslanců do 50 let
7 poslanců nad 50 let

Sociální složení:

19 poslanců z řad dělníků a družstevních rolníků
9 poslanců z řad technicko – hospodářských

pracovníků
2 poslanci ostatních povolání
Z celkového počtů 30 poslanců je 8 žen.

Poslanci
Jména kandidátů zvolených v říjnových volbách v roce 1976 za
poslance MNV:
Andrlová Božena
č. 99
Bartoš Karel
č. 347
Bednařík Milan
č. 532
Borýsková Anna
č. 474
Fibichr Antonín
č. 122
Hyblerová Helena
č. 575
Ježek Antonín
č. 614
Ježek Štěpán
č. 217
Kadlček Jaroslav
č. 35
Kadlček Jaroslav
č. 46
Kolísek Antonín
č. 41
Labovská Františka
č. 53
Mikoška Jan
č. 91
Milošová Ludmila
č. 136
Pachola Zdeněk
č. 45
Pazlar Miroslav
č. 422
Pěrka Miroslav
č. 94
Přikryl Josef
č. 339
Roušar Rudolf
č. 305
Říha Jan
č. 181
Stojaspal Josef
č. 606
Stojaspal Zdeněk
č. 414
Světinská Ludmila
č. 482
Světinská Marie
č. 567
Tinka Antonín
č. 332
Tinka Miroslav
č. 590
Umlauf František
č. 261
Válková Anežka
č. 311
Zimčík Antonín
č. 589
Zimčík Josef
č. 407
Poslanci ONV:
Stloukal František
Cmolová Marie

č. 373
č. 200

Volby funkcionářů
Na ustavující schůzi pléna MNV, která se konala 7.11. 1976
v přísálí JKK Dolní Němčí, bylo přítomno 28 ze zvolených 30 – ti
poslanců. Na této ustavující schůzi složili nově zvolení poslanci slib a
stvrdili jej svým podpisem. 2 nepřítomní poslanci složí slib na příští
plenární schůzi v měsíci prosinci.
Do funkce předsedy MNV byl zvolen opět s. A. Zimčík.
Do funkce místopředsedy MNV byl navržen a zvolen s. Š. Ježek.
Do funkce uvolněného tajemníka byl navržen a zvolen s. Jan
Mikoška.
Další členové rady MNV:
Kolísek Antonín
Tinka Antonín
Andrlová Božena
Stojaspal Josef
Borýsková Anna
Roušar Rudolf

č. 41
č. 332
č. 99
č. 606
č. 474
č. 305

Byly utvořeny tyto komise z řad poslanců i občanů:
Komise pro výstavbu
Kolísek Antonín
Zimčík Josef
Stojaspal Zdeněk
Ježek Antonín
aktivisté:
Kadlček Jan
Kadlček Antonín
Tinka František

č. 41 – předseda komise
č. 407
č. 414
č. 614
č. 331
č. 612
č. 526

Komise pro ochranu životního prostředí a vzhled obce - pomocná
komise KDV
Bartoš L.
č. 551
Kadlček Štěpán
č. 521
Bobčík Ludvík
č. 214
Kadlček Antonín
č. 28
Ježek Ludvík
č. 328
Zimčík J.
č. 446
Bobčík Pavel
č. 51
Komise pro mládež a tělovýchovu
Stojaspal Josef
č. 606 – předseda komise
Andrlová Božena
č. 99
Ježek L.
č. 232
Bída Vojtěch
č. 130
Kadlček Miroslav
č. 496
Kočí Jaroslav
č. 601
Komis finanční a plánovací
Ježek Štěpán
č. 217 – předseda komise
Kadlček Jaroslav
č. 35
Válková Anežka
č. 311
Hyblerová Helena
č. 627
aktivisté:
Dítko Antonín
č. 541
Kopunec Ludvík
č. 492
Bršlica František
č. 40
Komise pro ochranu veřejného pořádku
Umlauf František
č. 261 – předseda komise
Bednařík Milan
č. 532
Přikryl Josef
č. 339
Kadlček Jaroslav
č. 46
aktivisté
Kadlček František
č. 27
Tinka Ludvík
č. 393
Matůš Jaroslav
č. 307

Komise sociální a zdravotní
Pazlar Miroslav
č. 422 – předseda komise
Milošová Ludmila
č. 136
Pěrka Miroslav
č. 94
Tinka Miroslav
č. 590
aktivisté:
Kadlčková Ludmila
č. 4
Cmol Antonín
č. 502
Měchura Rostislav
č. 434
Komise školská a kulturní
Pachola Zdeněk
č. 45 – předseda komise
Bartoš Karel
č. 347
Světinská Ludmila
č. 482
Světinská Marie
č. 567
aktivisté:
Šohaj František
č. 399
Ježek František
č. 476
Valíčková Jarmila
č. 421
Komise MH, obchodu, CR a bytového hospod.
Tinka Antonín
č. 122 – předseda komise
Říha Jan
č. 181
Labovská Františka
č. 53
aktivisté:
Zelinková Ludmila
č. 385
Umlauf Jaroslav
č. 553
Celková hodnota akcí ve volebním programu představuje částku
11,6 mil. Kčs. Tento volební program bude vysoce náročný v tom, že
jeho náplní nejsou jen akce budovatelské, ale je kladen důraz na
politicko – výchovnou činnost v naší obci, která bude jedním ze
závažných úkolů.
Finanční hospodaření v roce 1976:
příjmy – plán
skutečnost
vydání – plán skutečnost
2 445 400.2 798 111.2 445 400.2 796 328.Výsledek hospodaření MNV za rok 1976 činí 1 782.-

Hospodaření DP MNV – autodoprava:
S5T
příjmy: 98 603
výdaje: 61 074,97
zisk:
37 528,03

T 111
30 299
21 017,75
1 281,25

HON
37 900
33 210,15
4 689,85

celkem
166 802
123 302,87
43 499,13

zůstatek finančních prostředků k 31.12. 1976 18 953,51
pohledávky nezapl. faktur
k 31.12. 1976 12 464
odvod MNV z provozovny kadeř.
55 000
Ø spotřeba nafty na 100km
norma spotřeby

S5T
24,2 l
24,6 l

T 111
41,8 l
42,6 l

Výstavba v min. volebním období
V minulém volebním období byla v Dolním Němčí provedena řada
budovatelských akcí, které znamenaly podstatnou změnu v životě
občanů i vzhledu obce. Za hodnotou díla 41,4 miliónu Kčs, které
obnášejí provedené akce se skrývá obrovský kus práce, kterou občané
vykonali. Na investičních akcích Z s hodnotou díla 18,9 mil Kčs bylo
odpracováno občany zdarma 40 948 brig. hodin, dále na výstavbě
nové ZDŠ, přestože byla výstavba prováděna dodavatelsky, se občané
podíleli více než 61 000 hodin jak placenými tak zdarma, převážně
v době své dovolené.
Občané pečují o květinovou výzdobu před svými domy, provádějí
úklid chodníků i veřejných cest MNV vede evidenci o této práci
občanů a jen v roce 1976 bylo odpracováno občany při úpravě
zelených ploch a jiných akcích přes 116 000 hodin.
Přehled akcí:
název
kulturní sál
restaurace
vodovod I. etapa

hodnota
díla
5 595 000
2 613 000
3 334 000

fin. náklad
3 750 000
1 770 000
2 490 000

brig.
hodiny
9 802
2 650
378

vodovod II. etapa
450 000
314 000
místní komunikace 2 437 m² 919 000
693 000
chodníky 3 990 m²
600 000
449 000
kanalizace 2 251 m
821 000
522 000
autobusová čekárna
15 000
8 000
rekonstrukce MŠ
369 000
219 000
rekonstrukce rozhlasu –
243 000
243 000
dodavat.
dostavba ZDŠ – dodavatelsky 22 000 000 22 000 000
dostavba Svitu
4 000 000
4 000 000
akce realizované nad rámec původního volebního prog.
stavba skladu nářadí – garáží 120 000
85 000
oprava střechy staré ZDŠ
95 000
57 000
trafostanice
200 000
133 000

644
6 381
10 400
9 510
45
908

230

akce zařazené do vol. programu a nerealizované:
koupaliště, autobusová točna, inženýrské sítě pro IBV, projekty
nákupního střediska.

JZD – 1974
Zhodnocení výnosů za rok 1974.
Výměra z. p. 818 ha; o. p. 810 ha.
Ha výnosy:
obiloviny celkem
pšenice ozimá
ječmen jarní
oves
cukrovka
brambory
pícniny na orné půdě

37,7 q
40,1
40,6
46,4
432,8
91,8
80,7

Stavy dobytka k 31.12. 1974:
skot celkem
z toho krav
prasata celkem
z toho prasnice

765 kusů
280
310
100

Užitkovost:
roční dojivost na 1 dojnici
odchov telat na 100ks krav
odchov selat na 1 prasnici
přírůstky – výkrm skotu ks/den
přírůstky u vepřů na kus/den
Úkoly
obiloviny
luštěniny
cukrovka
brambory
hovězí maso
vepřové maso
včetně selat
mléko

státní plán
7 700 q
400 q
40 000 q
700 q
1 235 q
346 q

plnění
8 200 q
43 281 q
643 q
985 q
352 q

800 tis. l

803 479 l

3 222 l
99,2 ks
16,46 ks
0,866 kg
0,527 kg

JZD – 1975
Zhodnocení za rok 1975
Výměra zemědělské půdy 902 ha, orné půdy 894 ha.
Ha výnosy:
obiloviny celkem
37,4 q
pšenice ozimá
42,ječmen jarní
34,1
oves
29,3
cukrovka
309,5
pícniny na orné půdě
68,5
Stavy dobytka k 31.12. 1975:
skot celkem
z toho krav
prasata celkem
z toho prasnic

780 kusů
280
369
88

Užitkovost:
roční dojivost na 1 dojnici
odchov telat na 10ks krav
odchov selat na 1 prasnici
přírůstky – skot ve výkrmu na ks/den
přírůstky - vepři na kus/den
Úkoly
obiloviny
luštěniny
cukrovka
hovězí maso
vepřové maso
včetně selat
mléko

plán
7 780 q
500 q
42 000 q
1 225 q
415 q

3 421 l
93,6 ks
14,14 ks
0,824 kg
0,526 kg

plnění
8 620 q
657,3 q
29 716 q
1 030 q
353 q

865 tis. l 885 888 l

JZD – 1976
Zhodnocení práce za rok 1976
Výměra zemědělské půdy 2 417 ha, orné půdy 1 884 ha
Ha výnosy:
obiloviny celkem
43,3 q
pšenice ozimá
46,3
ječmen jarní
40,5
cukrovka
219,3
pícniny
51,6
louky trvalé
36,3
Stavy dobytka k 31.12. 1976:
skot celkem
z toho krav
prasata celkem
z toho prasnice
ovce

2 042 kusů
760
1 601
200
365

Užitkovost:
roční dojivost na 1 dojnici
odchov telat na 100 kusů krav
odchov selat na 1 prasnici
přírůstky – skot ve výkrmu na ks/den
přírůstky u vepřů na kus/den
Úkoly
obiloviny
luštěniny
česnek
cukrovka
hovězí maso
vepřové maso
včetně selat
skopové maso
mléko

státní plán
17 526 q
800 q
1 000 q
58 000 q
3 131 q
1 209 q

3 734 l
96,6 ks
16,53 ks
0,803 kg
0,559 kg

plnění
18 526 q
556,7 q
30 704 q
3 237 q
1 464 q

110 q
70 q
2 360 tis. l 2 411 tis. l

Sloučení
Od 1.1. 1976 začalo hospodařit nově sloučené JZD Dolní Němčí se
sídlem v Dolním Němčí na výměře 2 417 ha zemědělské půdy.
Byla sloučena JZD Dolní Němčí, Slavkov a Horní Němčí.
Slučovací schůze se konala 18.12. 1975
Předsedou JZD byl zvolen
ing. Libor Mahdal
místopředsedou
ing. Andrej Kondač
místopředsedou – vedoucí KPÚ František Přikryl
Na této schůzi bylo zvoleno představenstvo v tomto složení:
ing. Mahdal Libor
Hluk 858
ing. Kondač Andrej
Dolní Němčí
Přikryl František
Dolní Němčí 515
Ševčík František
Horní Němčí 287
Kadlček Jaroslav
Dolní Němčí 229
Martišová Marie
Dolní Němčí 233
Juriga František
Slavkov 82
Švardalová Marie
Slavkov 126

ing. Polášek Štěpán
Malík Miroslav
Bednařík Milan
Borýsek Stanislav
Zapletalová Františka

Nivnice 256
Horní Němčí 275
Dolní Němčí 532
Horní Němčí 97
Horní Němčí 88

Náhradníci:
Pěrka Miroslav
Čech Josef

Dolní Němčí 94
Boršice u Bl. 16

Dále byli zvoleni členové do sboru zástupců, který nahrazuje
členskou schůzi – celkem 65 členů a to:
z Dolního Němčí
24 členů
ze Slavkova
18 členů
z Horního Němčí
23 členů
Na této schůzi proběhly volby hlavních komisí:
Revizní komise
Kulturní komise
Sociální komise
Bezpeč. komise

7 členů
5 členů
6 členů
4 členové
celkem

2
2
2
2
Dol. Němčí

3
1
2
1
Slavkov

2
2
2
1
Hor. Němčí

Na slučovací schůzi byl schválen pracovní a jednací řád družstva.
Dále byly schváleny stanovy, vypracované v duchu nového zákona o
zemědělském družstevnictví.
K 31.12. 1976 pracovaly v JZD 4 brigády socialistické práce.
Všechny pracují na úseku živočišné výroby a to u dojnic.
V Dolním Němčí je BSP vedená s. Ježkovou
BSP vedená s. Přikrylovou
Ve Slavkově je BSP vedená s. Švardalovou
V Horním Němčí je BSP vedená s. Hlavenkovou

Svit
V roce 1974 se v provozovně Dolní Němčí vyráběla obuv ve dvou
dílnách. Vzhledem k velkému zájmu o práci v provozovně byla
v červenci 1974 zahájena výstavba dalších dvou budov, které měly
sloužit k dalšímu rozšíření výroby a zlepšení pracovního prostředí pro
zaměstnance. Od 1.11. 1975 je v nové budově zahájena výroba a
v tomto roce je vyrobeno 100 000 párů obuvi. Koncem roku 1975 byla
započata výstavba manipulace, v dubnu 1976 se začalo s vysekáváním
vrchového materiálu nejprve pro jednu šicí dílnu, později pro 3 dílny
povozu. V roce 1976 byla dokončena i administrativní budova.
V provozu byly ustaveny 2 kolektivy soutěžící o titul BSP a v září
1974 jim byly uděleny odznaky III. stupně. V současné době má
provoz 6 kolektivů, které soutěží o titul BSP s celkovým počtem 100
členů. 3 členky kolektivu získaly stříbrné odznaky.
Rok 1974 – vyrobeno 651 033 párů obuvi
hospodářský výsledek splněn na 100,79 %
průměrná mzda 2 101.- Kčs
Rok 1975 – vyrobeno 915 520 párů obuvi
hospodářský výsledek splněn na 102,84 %
průměrná mzda 2 137.- Kčs
Rok 1976 – vyrobeno 1 303 700 párů obuvi
hospodářský výsledek splněn na 112,69 %
průměrná mzda 2 150.- Kčs

Sušárna – 1974
Celková výroba úsušků byla o 240 tun nižší než v předchozím roce.
Celkem bylo vyrobeno 4 620 tun. Sklizňové podmínky byly
nepříznivé, v počátcích sezóny pro nedostatek srážek nebylo dostatek
hmoty, naproti tomu deštivý podzim zhoršoval a znemožňoval sklizeň.
Ke konci roku byly na sušárnu naváženy porosty kukuřice na zrno u
kterých nebyl předpoklad dozrání. Rovněž havárie ventilátorového
kola sušárny způsobila výpadek v rozsahu nejméně 200 tun.

Sušárna – 1975
Sušárna dosáhla nejvyššího výkonu za dobu svého trvání a to 6 130
tun úsušků. Vysokých výkonů bylo dosaženo především u úsušků
vojtěšky 2 830 tun a kukuřice 2 660 tun. Do určité míry byl tento
výkon dosažen ze sklizně předchozího roku. Špatné sklizňové
podmínky způsobily prodloužení sklizně až do měsíce ledna a února.
Šlo zejména o sušení chrástu, kukuřice s klasy a cukrovarských řízků.
Již k 25.2. 1975 měl závod vyrobeno 750 tun sušárenských produktů.
Ekonomika sušení byla zhoršena nízkou příjmovou sušinou 18,4%
(nejnižší sušina za dobu činnosti závodu) a tedy průměrně nízkým
hodinovým výkonem 12,74 q úsušků. Sušárna dosáhla 4 811
provozních hodin, což je nejvyšší dosažené vytížení v roce. Průměrná
sušina všech předchozích let činí 21,25%.
Sušárna – 1976
V tomto roce poklesla výroba úsušků především v důsledku
nedostatku surovin. Trvající sucha ovlivnila nedostatek hmoty
k sušení. Tato situace se projevila v měsíci červenci a srpnu a také
v září a měla dopad na sušení druhé hlavní plodiny – kukuřice. Na
plán 2 400 tun bylo vyrobeno pouze 1 510 tun kukuřice – kukuřičných
úsušků. Skutečnost je nižší ve srovnání s rokem 1975 o plných 1 150
tun. Sušení chrástu příznivě ovlivnilo zabudování kolového mlýna
KM 100 spolu s vrstvičem cukrovky, který byl použit jako podávací
zařízení. Struktura podrcené homogenizační hmoty byla vyhovující a
sušení bylo spojeno s vyšším výkonem a nižší spotřebou LTO.
Obdobně se toto zařízení kladně projevilo při drcení silážní kukuřice,
hodinový výkon stoupl na 25 – 30%. V roce 1976 se hodinový výkon
sušárny zvýšil na 13,43 q a sušárna vykázala celkem 3 788 provozních
hodin.
Celkem bylo vyrobeno 5 090 tun úsušků. Z toho vojtěšky 2 780
tun, kukuřice 1 500 tun, řezného chrástu 450 tun a cukrovarských
řízků 260 tun.

Socialistické soutěžení
Na závodě pracují tři soutěžní kolektivy BSP, které svou činností
jsou přínosem pro výrobní a hospodářské výsledky závodu. DV ROH
a technické vedení závodu při závěrečném hodnocení za rok 1976
hodnotil kolektivy následovně.
Kolektiv s. Soukeníka vykázal nejlepší výsledky své činnosti. Byl
ustanoven v roce 1972 a titul BSP mu byl propůjčen v roce 1974.
Kolektiv zahrnuje 12 pracovníků střediska VTK a skladového
hospodářství. V prvním roce provozu překročil plán výroby o 257 tun,
dodržel požadovanou kvalitu výrobků, splnil všechny uzavřené
závazky jejichž finanční vyčíslení představuje částku 431 800Kčs.
Kolektiv dosáhl dobrých výsledků i v mimopracovní činnosti,
upevňování soudružských vztahů, kulturně společenské činnosti a
v zapojení členů v politickém a veřejném životě.
Kolektiv s. Vaculíka byl založen v roce 1973 a koncem roku 1976
požádal o propůjčení titulu BSP. Dosáhl dobrých výsledků snížením
poruchovosti technologického zařízení ve srovnání s předchozím
rokem o 10%. Na pracovišti byl vyřešen a realizován vyhlášený
tématický úkol na odstranění prostojů v důsledku poruch a výměny
kladívek šrotovníků. Řešení bylo během celé sezóny roku 1976
využíváno. Vyčíslená hodnota splněných závazků je 35 416.-Kčs.
Kolektiv mechanizace. Dobré pracovní výsledky se projevily
především v překročení závazku úspory 10% pohonných hmot o
dalších 3%, překročením plánu výkonu o 53% a zajištěním plynulé
vykládky vagónových zásilek a to i v době pracovního klidu.
Vyčíslení splněných závazků a překročení plánovaného výkonu
představuje částku 376 000.-Kčs.
Závod jako celek se za dosažené pracovní výsledky několikrát
velmi dobře umístil v rámci vyhlášených soutěží.
Možno uvést:
8. umístění na druhém místě v celokrajské soutěži sušáren
Jihomoravského kraje za dosažené výsledky roku 1975
9. získání putovní Rudé standarty podniku ZVS jako nejlepší
závod zemědělské výroby v rámci podniku za dosažené
výsledky I. pololetí 1976.

ZDŠ 1973/74
Školní obvod tvoří obce: Dolní Němčí, Horní Němčí, Slavkov,
Boršice u Blatnice.
1. – 4. ročník navštěvovali pouze žáci z Dolního Němčí;
5. postupný ročník navštěvovali i žáci ze Slavkova.
6. – 9. postupný ročník navštěvovali žáci z celého školního obvodu.
Počet žáků v jednotlivých třídách a přidělení třídnictví:
třída
I.A
I.B
II.A
III.A
III.B
IV.A
IV.B
V.A
V.B
celkem
VI.A
VI.B
VI.C
VII.A
VII.B
VII.C
VIII.A
VIII.B
IX.A
IX.B
celkem
škola celk.

chlapci
12
13
14
13
13
13
13
11
13
115
16
16
16
16
16
13
21
18
18
13
163
278

děvčata
11
10
18
10
10
8
8
17
14
106
12
13
13
12
13
16
17
21
18
23
158
264

celkem
23
23
32
23
23
21
21
28
27
221
28
29
29
28
29
29
38
39
36
36
321
542

tř. učitel
J. Valíčková
M. Ingrová
K. Ingr
P. Staník
O. Pavlicová
V. Lattová
J. Valíček
V. Bída
S. Šula
M. Šajdlerová
J. Vodicová
I. Jurčička
M. Pospíšková
J. Pazlarová
A. Mahelová
S. Kopřiva
J. Nemrava
A. Stašková
J. Bartoš
19 tříd

Bez třídnictví: Z. Albertová, M. Jelénková, M. Omelková, M.
Travencová;
Mateřská dovolená: V. Ondrová
Nemoc: M. Bábíček, dosavadní ředitel školy – během školního
roku odešel do důchodu.
Skupinovou vedoucí PO SSM byla jmenována s. Jana Vodicová, po
jejím přeložení na nové působiště s. Marie Bukvicová. Práce
organizace měla pěknou úroveň. Bylo založeno 19 oddílů, pro
všechny se podařilo zajistit oddílové vedoucí. Za nejdůležitější a
nejlépe připravené akce lze považovat:
1. oslavy 25. výročí založení PO
2. slavnostní pionýrský slib
Ihned po zahájení řádného vyučování byl navázán kontakt
především s MNV, závody a společenskými organizacemi. Na žádost
MNV se učitelé zapojili do práce v těch organizacích, kde to bylo
nutné.
Na počátku školního roku byl zvolen nový výbor SRPŠ. V jeho
čele stál s. R. Roušar, tajemník MNV. Byly ustaveny komise
výchovná, kulturní, pro volbu povolání a budovatelská. Mimo jiné
akce uspořádal výbor SRPŠ společenský ples, jehož výtěžek postupně
uvolňoval pro práci žáků v kroužcích. Zakoupil též pro potřebu školy
kvalitní zesilovač.
Stavební organizace PS předávala některá zařízení školy do užívání
postupně. K 1.9. byl otevřen pavilón učeben a mimoškolní výchovy.
K 1.1. 1974 krytý bazén, v jarních měsících školní hřiště, naposledy
školní pozemek. Počátek užívání byl poznamenán mnoha závadami,
které byly neustále reklamovány. Celý rok trvalo, než byly podstatné
vady odstraněny. Ani na konci školního roku však nebylo všechno
v pořádku. I v příštím roce bude nutno požadovat odstranění dalších
vad. Za nejzávažnější závady bylo považováno zatékáno do budovy
střechou, podtékání vstupní budovy, vlhkost plavecké učebny, špatný
tah komínu, znemožněné čistění pevně usazených oken ve
spojovacích chodbách a další.
Prospěch a chování:
Na nižším stupni školy byli tři žáci klasifikováni nedostatečnou
známkou. Jeden z nich bude 1.9. 1974 přeřazen do zvláštní školy.
Zbývající dva postoupí do vyššího ročníku s nedostatečnou.

V 6. – 9. ročníku neprospěli dva žáci. Oba však postoupí do
vyššího ročníku.
Sníženou známku z chování neměl žádný žák. 6 žáků bylo
potrestáno ředitelskou důtkou, tři důtkou třídního učitele.
Škola byla během školního roku navštívena celou řadou delegací,
učitelů i ost. zájemců.
7.9. 73 – dřívější předseda anglického parlamentu lord King s chotí
– komeniolog. Přijel na pozvání předsedy FS s. Al. Indry. Byl
doprovázen pracovníkem ministerstva kultury s. dr. Stanislavem
Patejdlem a vedoucím OK ONV s. Zdeňkem Vrbou.
7.11. 73 – vietnamský student ing. Thank Tuong.
6.12. 73 – beseda na ukončení M ČSP za účasti dvou sovětských
komsomolců.
22.2. 74 – aktiv ředitelů všech škol okresu
7.5. 74 – účastník bojů naší armády v SSSR – major Pranečuk.
14.5. 74 – místopředseda FS s. Boh. Kučera s představiteli okresu.
14.6. 74 – sovětští turisté z Voroněže
23.6. 74 – s. Šišperová za kabinet Vv při OPS u příležitosti výstavy
žákovských prací
10.7. 74. turisté z Ostravy.
Školu navštívil několikrát též oši s. Jan Šimoník, hodiny však
nenavštívil.
ZDŠ 1974/75
Prázdniny byly věnovány přípravě nového školního roku. Jednalo
se především o odstraňování různých kolaudačních závad, především
zatékání do budov, opravu praskajícího zdiva a omítek, o nátěr
dřevěných výplní vstupní budovy, zajištění dostatku paliva na zimní
sezónu, o generální úklid.
Učitelé připravovali plány učiva a výchovné plány, dále materiály
pro oslavy 30. výročí SNP a osvobození ČSSR Sovětskou armádou.
Ředitelem školy je i nadále s. V. Novák,
zástupcem ředitele s. M. Pazlar.

Počet žáků v jednotlivých třídách a přidělení třídnictví:
třída
I.A
I.B
II.A
II.B
III.A
IV.A
IV.B
V.A
V.B
celkem
VI.A
VI.B
VI.C
VII.A
VII.B
VII.C
VIII.A
VIII.B
VIII.C
IX.A
IX.B
celkem
škola

chlapci
8
6
12
13
15
13
13
17
16
113
13
12
12
16
16
16
17
16
13
20
18
169
282

dívky
10
11
11
10
18
10
10
10
11
101
16
17
17
12
13
13
12
13
15
17
19
164
265

celkem
18
17
23
23
33
23
23
27
27
214
29
29
29
28
29
29
29
29
28
37
37
333
547

tř. učitel
J. Valíčková
M. Ingrová
O. Pavlicová
P. Staník
K. Ingr
J. Valíček
L. Mitáčková
V. Bída
J. Dufková
A. Stašková
M. Bukvicová
B. Vojčíková
M. Šajdlerová
M. Jelénková
I. Jurčička
M. Pospíšková
J. Pazlarová
A. Mahelová
M. Jančová
J. Nemrava
20 tříd

Bez třídnictví:
Z. Hájková, M. Travencová – odešla na MD 18.12. 1974, Š.
Taftová – odešla na MD 12.5. 1975, H. Texlová, M. Omelková –
prodloužená MD, V. Ondrová – prodloužená MD, J. Bartoš, J.
Zábranský, J. Salajka.
Skupinovou vedoucí se stala s. Jiřina Dufková. Celkem pracovalo
na škole 20 oddílů. V nižších třídách pomáhaly udržovat činnost i
žákyně nejvyšších ročníků.

Pionýrský slib skládali žáci třetích tříd podobně jako
v předcházejícím roce, t. j. v Bratislavě na Slavíně, společně s dětmi
z družební školy v Nemšové a s dětmi z Hluku.
Slib měl velmi pěknou úroveň. Zúčastnili se jej i rodiče žáků, třídní
učitel, ředitel školy a zástupce MNV, SRPŠ a místních závodů.
Školní rok 1974 – 75 byl rokem oslav 30. výročí osvobození naší
vlasti Sovětskou armádou, rokem 30. výročí vzniku MNV, rokem 30.
výročí SNP. Všechna uvedená výročí byla vzpomenuta na
shromáždění žáků. Žáci na nich předvedli kulturní pásma. Podobně
bylo postupováno i při oslavách únorových, MDŽ, VŘSR. Obzvláštní
akcí se stala celostátní spartakiáda, jejichž 5 skladeb nacvičovalo 400
žáků školy.
Předsedou SRPŠ zůstal i v tomto školním roce s. Rudolf Roušar.
Jeho hlavními pomocníky byli předsedové jednotlivých komisí:
komise výchovná – J. Stojaspal
pro volbu povolání – F. Umlauf
kulturní a budov. – L. Kadlčková
mimoškolní vých. – s. Stloukal
Výbor se pro značné zaneprázdnění předsedy SRPŠ nescházel tak
pravidelně jako v roce předešlém. Přesto se jeho práce dá označit jako
dobrá. Byl zpracován systém výchovných přednášek pro všechny
schůzky ve všech ročnících tak, aby po jejich absolvování měli rodiče
solidní vědomosti o chování dítěte v letech školní docházky….
V tomto školním roce propadl jeden žák v 7. třídě a dvě žákyně
postoupily do dalšího ročníku po opravně zkoušce. Dva žáci obdrželi
sníženou známku z chování a jednomu byla udělena třídní důtka.
S vyznamenáním ukončilo školní rok 89 žáků 5. – 9. tříd.
Na slavnostní schůzi u příležitosti zahájení MČSP vyhlásili správní
zaměstnanci ustavení kolektivu, který bude soutěžit o titul Brigáda
socialistické práce. Vedením kolektivu byl pověřen školník J.
Stojaspal. Druhý kolektiv, který se rozhodl k soutěži vytvořily
pracovnice školní jídelny pod vedením s. Kadlčkové. Brigáda byla
vyhlášena u příležitosti oslav 30. výročí osvobození.
V měsíci lednu a únoru 1975 vykonala s. V. Klimentová – okresní
školní inspektorka hloubkovou inspekci školy. Konstatovala, že škola
pracuje moderními metodami a dosahuje pěkných vyučovacích
výsledků.

ZDŠ 1975/76
Největší úpravou v tomto roce bylo obložení všech stěn bazénu
dlaždicemi. Práci proved OKP Hluk. O generální úklid se v době
prázdnin postaraly členky soutěžního kolektivu BSP, stejně tak o
obnovení latexových nátěrů na chodbách a nátěr dřevěných výplní
z obou stran vstupní budovy.
Obsazení školy, přidělení tříd a počet žáků v jednotlivých třídách:
třída
I.A
I.B
II.A
III.A
III.B
IV.A
IV.B
V.A
V.B
V.C
celkem
VI.A
VI.B
VII.A
VII.B
VII.C
VIII.A
VIII.B
VIII.C
IX.A
IX.B
IX.C
celkem
škola

chlapci
10
12
16
10
12
15
14
14
10
113
21
22
14
12
12
16
14
15
16
16
9
167
280

dívky
13
12
17
10
9
18
12
11
15
117
16
15
16
18
17
12
13
13
11
12
13
156
273

celkem
23
24
33
20
21
33
26
25
25
230
37
37
30
30
29
28
27
28
27
28
22
323
553

Ředitel školy: V. Novák
Zástupce ředitele: M. Pazlar

tř. učitel
J. Valíčková
M. Ingrová
O. Pavlicová
J. Valíček
P. Staník
K. Ingr
V. Bída
J. Dufková
L. Menšíková
V. Ondrová
J. Nemrava
A. Stašková
M. Bukvicová
H. Leblochová
M. Šajdlerová
M. Jelénková
I. Jurčička
M. Pospíšková
J. Běťáková
A. Mahelová

Bez třídnictví:
Z. Hájková, M. Jančová. E. Motyčková, J. Bartoš, R. Kandrnál, M.
Olšák, A. Matúšová – důchodkyně – zastupovala s. M. Jelénkovou
(provdanou Zvozilovou).
Zahájení školního roku bylo provedeno 1. září 1975 na školním
dvoře za účasti předsedy MNV s. Zimčíka, tajemníka MNV a
předsedy SRPŠ s. Roušara, zástupců místních závodů a rodičů.
Zvláštní událostí se stalo slavnostní přijetí žáků prvních ročníků do
školy. Děti přišly do školy v doprovodu nejen svých rodičů jako
obvykle, ale i pionýrů z devátých tříd – kteří se vzali nad malými
školáky patronát. Odevzdali svým nástupcům drobné dárky, slíbili jim
po celý školní rok pomoc. Během školního roku uspořádali pak pro
své chráněnce zábavné odpoledne, pomáhali jim plnit školní
povinnosti, chodili s nimi na vycházky.
Řízení pionýrské organizace měla na starosti s. Menšíková, která
byla na naši školu přeložena z Hor. Němčí. Dosavadních zkušeností
uměla dobře využít i pro práci s velkou skupinou a dosáhla velmi
pěkných úspěchů. Mnohem kvalitněji než dříve pracovala skupinová
rada. Také schůzky oddílových vedoucích se staly pravidelné a tím
došlo i ke zlepšení vlastní pionýrské činnosti. Pionýři uspořádali sběr
šípků (zvítězili v okrese), dále sběr starého papíru a hader, pro sklárnu
v Nemšové zorganizovali sběr skla. Zapojili se i do závazkového
hnutí. Převzali třídy do socialistické péče, natřeli podokenní plechy,
odkládací desky u tabulí, všechny ploty a bariéru na hřišti TJ.
Během školního roku se uskutečnil opět pionýrský slib na Slavíně a
slib jisker na Ploštině. Oba sliby se konaly ve spolupráci s družební
školou z Nemšové – okr. Trenčín.
Funkci předsedy SRPŠ již třetím rokem vykonával tajemník MNV
s. Rudolf Roušar. Opíral se o spolupráci s vedením školy, spoléhal
také na práci jednotlivých komisí.
komisi výchovnou řídil Hynek Adamec
komisi pro volbu povolání s. Frant. Umlauf
komisi kulturní a budovatelskou s. L. Kadlčková
komisi mimoškolní výchovy s. Josef Tinka
Aby činnost výboru byla lepší než v předešlém roce, byl stanoven
pevný měsíční plán schůzek. Aktivita členů hlavního výboru stoupla,
úroveň činnosti se zvýšila. Plenární schůze se konala pouze jednou. O

hlavním referátu o otázkách světonázorové výchovy vystoupila oši s.
M. Křivdová.
Finanční prostředky získané uspořádáním plesu byly použity na
podporu činnosti školy: lyžařský výcvik žáků, slavnostní slib pionýrů
a jisker, dopravu na memoriál J. Palů do Nemšové apod.
Prospěch a chování:
Z celkového počtu 553 žáků 110 žáků 5. – 9. ročníku prospělo
s vyznamenáním, 6 žáků bylo hodnoceno nedostatečnou. Pouze jeden
bude však opakovat, protože propadá současně z češtiny a
matematiky. Sníženou známku z chování obdrželo 6 žáků. Jeden žák
obdržel na konci roku ředitelskou důtku.
Pro komplikovanou zlomeninu nohy, kterou utrpěl při kopané
vedoucí BSP školník J. Stojaspal, došlo ke změně ve vedoucí funkci.
Nyní ji zastává adm. pracovnice s. A. Zimčíková. Funkci školníka
zastupovala s. L. Stojaspalová.
Obě BSP pracovaly svědomitě a zodpovědně. Ve svém volném
čase vykovávaly práce, které šetřily škole finanční prostředky. Spolu
s učiteli a žáky byly zajištěny práce v celkové hodnotě asi 16 000Kčs.
Protože uvedená částka znamená úsporu ve mzdovém fondu, obdržel
kolektiv pracovníků naší školy ke Dni učitelů 1976 čestné uznání
vlády ČSSR a ÚRO, které podepsal s. Lubomír Štrougal – předseda
federální vlády. a s. K. Hoffmann – předseda ÚRO.
Z jednotlivců byla odměněna s. Jarmila Valíčková, učitelka I.A
třídy dopisem vedoucího OŠ.
V letošním roce byly na naší škole provedeny dvě inspekce.
a) následná inspekce oši s. V. Klimentové
b) tématická inspekce o stavbu polytechnické výchovy provedená
ústředním inspektorem s. Z. Sýkorou
Obě inspekce dopadly dobře. V hodnocení byla oceněna
systematická řídící a kontrolní práce vedení školy i pěkná úroveň
vyučování, obzvláště úvodní a střední části hodiny. Inspekční závěry
jsou pobídkou k další kvalitní práci v příštím roce.

SČSP
Výbor odbočky SČSP se scházel v letech 1974 a 1975 jednou za 2
měsíce. Od roku 1976 se schází pravidelně 1x za měsíc. Účast na
těchto schůzích byla velmi dobrá. Členové výboru, kteří se nemohli
výborové schůze zúčastnit, měli buď odpolední směnu, nebo se řádně
omluvili.
SČSP 1974
V roce 1974 se uskutečnily pro členy SČSP i ostatní občany 2
besedy. První byla v listopadu s dr. Kolomazníkem. Přítomno bylo 55
členů odbočky i ostatních občanů. Hovořil o vzájemné spolupráci
československých a sovětských lékařů. 4. prosince besedoval s členy
odbočky s. Ježek, předseda MV NF, který se zúčastnil zájezdu do
SSSR. Přítomno bylo 25 členů odbočky. Další akcí, pořádanou v roce
1974 byl kulturně – sportovní večer, pořádaný na počest zakončení
Měsíce československo – sovětského přátelství.
K 31.12. 1974 měla odbočka 96 členů, z toho 41 mužů a 55 žen.
SČSP - 1975
Na rok 1975 stanovil plán kulturně společenských, politicko
výchovných a zájmových akcí odbočky uskutečnit 2 besedy a
hodnotící schůzi.
Byly uspořádány 2 přednášky. V březnu besedoval se členy
odbočky s. učitel L. Dvořák na téma: Spolupráce československých a
sovětských učitelů. 25. listopadu byla beseda se s. A. Pelkou, který
hovořil o významu dělnické třídy v současné době. Stav členské
základny činil k 31.12. 1975 – 104 členů.
Na počest 30. výročí osvobození naší vlasti Sovětskou armádou
uzavřela odbočka závazek, který obsahoval mimo jiné: rozšíření
členské základny o 10 členů, získání nových odběratelů sovětských
časopisů, odpracování brigádnických hodin, získání 10 dobrovolných
dárců krve, získání z řad mladých členů SČSP nové vedoucí
pionýrských oddílů, splnění inkasa na rok 1975 do 15.1. 1975 a
získání nových úsekových důvěrníků. Všechny body závazku odbočka
splnila a na základě toho jí udělil Český ÚV SČSP čestné uznání.
SČSP – 1976
Několik učitelů – členů SČSP se zúčastnilo organizace školního a
okrskového kola soutěže „O zemi, kde zítra znamená již včera“.
V okresním kole se družstvo ZDŠ umístilo na pěkném 3. místě.

2. března se uskutečnila slavnostní schůze s předáváním nových
členských průkazů. Přítomen byl i zástupce OV SČSP s. Sadílek.
ÚV SČSP stanovil pro odbočky v celé naší republice na rok 1976
upořádat 2 přednášky a to:
Závěry XV. sjezdu KSČ pro práci SČSP
Mírová politika SSSR – XXV. sjezd KSSS.
Odbočka uskutečnila první besedu 1.9. se soudruhem Klimešem a
druhou 22. listopadu se s. Zbořilem.

ČSŽ
Členky ČSŽ pomáhaly při plnění volebního programu NF.
Pracovaly při jarním úklidu obce, při jarních i podzimních národních
směnách. Pomáhaly při adaptaci MŠ i dokončovacích a úklidových
pracích na novém kulturním sále. Provedly sběr starého papíru a
textilu. Nasbíralo se 2 170 kg textilu a 940 kg papíru. Ženy pečovaly o
úpravu parčíku na náměstí a zelených ploch v obci. Členky organizace
se zúčastnily brigádnické výpomoci místnímu JZD při sklizni
cukrovky. Členky výboru sklidily cukrovku z 25 arů. I na úseku
kulturně výchovných a společenských akcí byla činnost obsáhlá.
Členky prošly tříletým školením Marx – Engels – Lenin: K ženské
otázce. V rámci MČSP se členky zúčastnily besed o Sovětském svazu.
Se s. Dočkalovou, s. Š. Ježkem a s primářem Dr. Kolomazníkem.
Zdravotnické přednášky se konaly také tři. Přednášel Dr. Šplíchal,
Dr. Záhorovská, Dr. Lecián. O tyto přednášky byl mezi občany velký
zájem. Pro ženy a dívky byla uspořádána přednáška: Zaměstnaná žena
a kosmetika s praktickou ukázkou.
V roce 1974 proběhly dva kursy studené kuchyně a v roce 1975
kurs pečení cukroví. Ve Sboru pro občanské záležitosti pracují 4
členky ČSŽ. Zúčastňují se vítání dětí do života, blahopřejí jubilantům.
U příležitosti MDŽ navštěvují členky organizace nemocné, osamělé
nebo přestárlé ženy. Současně s blahopřáním dostávají malé dárkové
balíčky a květiny. Na veřejné oslavě MDŽ v kulturním programu
vystoupily děti z mateřské školy, žáci ZDŠ a národopisný kroužek
Dolněmčánek. Čtyři členky byly přijaty u předsedy MNV na setkání
žen s představiteli obce. Pionýrské organizaci ZDŠ přispěl ČSŽ

částkou 400.-Kčs na slavnostní slib pionýrů v Bratislavě na Slavíně.
15letým žákům u příležitosti slibu občanské věrnosti věnoval ČSŽ pro
vzpomínku na tento den knihu. 10 členek se zapojilo při agitačních
nedělích. Byla uskutečněna beseda s poslankyněmi MNV.
S úspěchem se setkala výstavka ručních prací žen a výrobků
občanů, instalovaná pro veřejnost v rámci oslav 30. výročí
osvobození. Dvakrát byla uspořádána návštěva Divadla pracujících
v Gottwaldově. Na fond solidarity zaslal ČSŽ 800.-Kčs. Třicet členek
se zúčastnilo aktivu žen v Uh. Hradišti, kterému byla přítomna
delegátka světového kongresu žen v Berlíně s. M. Jarošová.
V soutěži národních výborů a organizací NF v plnění volebních
programů NF v roce 1974 byla organizaci uděleno za příkladnou
pracovní iniciativu „Čestné uznání“ rady ONV s finanční odměnou
4 000.-Kčs.
Některé členky pracují v BSP. Dvě členky výboru pracují v BSP –
jako vedoucí brigád v závodě Svit. 4 členky pracují jako vedoucí
oddílu jisker a PO SSM. Dvě vedou zájmové kroužky a jako
cvičitelky ZTV pracují 4 členky.
Na knihy do mateřských škol byl dán příspěvek ve výši 300.-Kčs.
Pro nový národopisný kroužek ZDŠ byla zakoupena látka na sukénky
a halenky.
Koncem roku 1975 se konaly ve všech organizacích ČSSŽ členské
schůze s výměnou členských průkazů. Ke dni výměny průkazů měla
organizace 145 členek.
Byla navázána spolupráce s DV Jednoty a ČČK. Společně byly
připraveny přednášky a besedy. Byly to 2 zdravotnické přednášky Dr.
Lipáka a Dr. Slavíčkové.
2.září zavítala do naší obce delegace černošských žen –
představitelek ženského hnutí z Guinee – Bisau. Členky ČSŽ
doprovázely černošské ženy při prohlídce místního JZD, sušičky a
ZDŠ.
Na úseku kulturně masové práce jsme podporovaly zájmovou
činnost členek – říká předsedkyně ČSŽ s. Valíčková.
Byl zorganizován vlastivědný zájezd do Znojma, na Vranovskou
přehradu, zámek Bítov a zájezd končil „Znojemským hodokvasem“.
V zimním období byl pro ženy uspořádán kurs ručních prací:
háčkování, pletení i drhání. V lednu byl uspořádán dětský karneval,
který byl navštíven dětmi i jejich rodiči v hodném počtu.

Na úseku budovatelském se ženy podílely na plnění volebního
programu NF. Provedly jarní úklid veřejného prostranství při národní
směně. Ženy pomáhaly při zahrnování výkopu pro vodovod a úpravě
chodníků. Pečovaly o zahrádky před svými domy, vysazovaly růže.

ČČK
Organizace ČČK v Dolním Němčí má registrováno 153 členů.
Velmi důležitým úkolem organizace je dárcovství krve. Hlavní
zásluhu na tom, že organizace plní tento úkol dobře má obvodní lékař
Dr. Lipák a obvodní sestra Ludmila Kadlčková. Bylo získáno celkem
40 dárců krve. Na úseku zdravotnické činnosti bylo odpracováno 950
hodin, bylo ošetřeno 940 osob. Skupina zajišťovala prostřednictvím
svých členů služby první pomoci ve všech místních akcích. Byla
zajištěna služba první pomoci na 1. máje, různých sportovních akcích,
závodech a podobně. Všechny brašny byly řádně vybaveny
obvazovým materiálem. Zdravotnické brašny jsou vhodně rozmístěny
po celé obci, takže každý občan může dosáhnout rychlé první pomoci.
Funkci referenta pro masově politickou práci vykonávala dětská
lékařka Mudr. Slavíčková. Byly provedeny relace Stockholmské
výzvy, boj proti úrazům, relace šetřte potravinami. Byly uspořádány 4
přednášky, z toho 3 na zdravotnické téma, jedna s názvem „Cestujeme
po Sovětském svazu“. Společně s ČSŽ byl uspořádán společenský
ples. V předvolebním období měla skupina v agitačním středisku
panel, na kterém byla zveřejněna práce skupiny.
V akci „Z“ odpracovali členové a členky organizace 200
brigádnických hodin. Při jarním úklidu 400 hodin, v péči o květinové
záhony a ostatních akcích 800 hodin.

SOZ – 1975
Sbor pro občanské záležitosti měl v roce 1975 10 členů. Počet se
snížil o dvě členky, které se z obce odstěhovaly.
V tomto roce zajistil Sbor 29 svatebních obřadů. Dále zajišťoval
vítání do života, smuteční projevy při pohřbech. Při svatebních
obřadech recitovaly starší žákyně ZDŠ a zpíval dívčí sbor, který
doprovázel na harmonium s. Zimčík Fr. Při vítání do života recitovaly

a zpívaly mladší žákyně ZDŠ. Pro účast na pohřbech měl SOZ tři
smuteční řečníky.
U příležitosti oslav 90. narozenin navštívili členové SOZ
nejstaršího občana Met. Kadlčka č. 362.
V rámci oslav MDŽ navštívily členky SOZ společně s ČSŽ
přestárlé občanky, kterým předaly dárkové balíčky.
V roce 1975 oslavily 3 manželské dvojice zlatou svatbu a 1 dvojice
diamantovou. Svatby se nekonaly na MNV, ale členové SOZ ve všech
případech oslavence navštívili a předali jim malou pozornost.
Dne 3.6. se uskutečnilo v ZDŠ slavnostní předávání občanských
průkazů patnáctiletým žákům. Byla připravena kulturní vložka, kterou
předvedli žáci ZDŠ. Po slibu občanské věrnosti a předání občanských
průkazů za přítomnosti zástupců VB a všech MNV obcí, jejichž děti
navštěvují ZDŠ v Dolním Němčí, bylo připraveno ve školní jídelně
malé pohoštění.
V tomto roce se poprvé uskutečnilo setkání s padesátníky na MNV.
1.9. se SOZ zúčastnil vítání prvňáčků při vstupu do školy a předal
těmto nových školákům plnicí pera.
V týdeníku Slovácká jiskra byly zveřejněny 4 články o činnosti
SOZ.
Ze všech slavnostních akcí byly pořizovány fotografie, které byly
pravidelně umisťovány ve skříňce na náměstí.
SOZ – 1976
Od voleb má SOZ 11 členů. 3 členové jsou poslanci MNV.
V tomto roce opět SOZ zajišťoval svatební obřady, vítání do života
a smuteční projevy při pohřbech. Dá se říci, že obřady měly dobrou
úroveň. Pro účast na pohřbech má SOZ 2 řečníky, což je
nedostačující.
U příležitosti 91. narozenin, navštívily členky SOZ s. Válková a s.
Kozelková nejstaršího občana Met. Kadlčka č. 362.
V měsíci únoru uspořádal SOZ besedu se snoubenci, na kterou
zajistil lektory ze Soc. akademie Uh. Hradiště Dr. Buriana, Mudr.
Červinku a Dr. Skulovou.
Ve spolupráci s ČSŽ a ČČK byla již tradičně uspořádána beseda
s důchodci a v rámci oslav MDŽ opět všechny tyto složky společně
provedly návštěvu přestárlých občanek, kterým předaly dárkové
balíčky.

Další akcí bylo předávání občanských průkazů tentokrát v novém
kulturním domě dne 4.6. 1976.
Dne 1.8. se uskutečnilo v obřadní síni MNV setkání padesátníků.
Bylo dobře připraveno a jubilanti byli s oslavou velmi spokojeni.
Zahájení nového školního roku se jako zástupkyně SOZ zúčastnila
s. Válková a předala nejmladším školákům u příležitosti vstupu do
školy pera.
Je třeba podotknout, že v naší obci je stále velký počet obřadů
opakovaných v kostele, v porovnání s ostatními obcemi okresu.

DV Jednoty 1974
Ve spolupráci se složkami NF bylo v tomto roce uspořádáno 12
akcí a to jak besedy tak i přednášky na téma zdravotnické a politické.
Na tyto akce věnoval DV ze sdružených prostředků částku 2 666.-Kčs.
Na vybavení prodejen a pohostinských provozoven bylo věnováno
v tomto roce 4 119.-Kčs.
1975
I v tomto roce spolupracoval DV s ostatními složkami NF a na
společné akce věnoval 1 646.-Kčs. Na vybavení prodejen a
pohostinských provozoven vynaložil 2 735.-Kčs.
1976
Kulturních akcí a přednášek ve spolupráci se složkami bylo v tomto
roce uspořádáno 11. Na tyto akce bylo věnováno 2 772.-Kčs. Na
vybavení prodejen a pohostinských provozoven poskytl DV 5 970.Kčs.

MS – 1974
Členové Mysliveckého sdružení ulovili při podzimních honech a
vůbec při odstřelu:
410 kusů – zajíc
76 kusů – bažant
15 kusů – králík
1 kus – srnec
2 kusy – srna
2 kusy – srnče

Na stavbě myslivecké budovy za potokem bylo odpracováno 980
brigádnických hodin. Členové se zúčastňovali na politicko –
kulturních akcích pořádaných MV NF, MNV i VO KSČ. Zúčastnili se
jarních národních směn a při podzimních pomáhali sklízet cukrovku
v JZD.
MS – 1975
V tomto roce bylo uloveno:
156 kusů – bažant
228 kusů – zajíc
z toho 32 kusů odchytem pro export
Na stavbě myslivecké budovy bylo odpracováno 1 100
brigádnických hodin. V akci „Z“ na vodovodu a kulturním sále 150
brig. hodin.
Členové se opět zúčastňovali všech politicko – kulturních akcí
v průběhu celého roku.
MS – 1976
V tomto roce bylo velmi málo zvěře, proto se od odstřelu upustilo.
Celkem bylo odpracováno 902 bri. hodin, z toho 753 na myslivecké
budově, na vodovodu 115 hod. a v JZD při úklidu slámy 34 hodin.
Všichni členové MS se zúčastnili voleb do zastupitelských orgánů
manifestačně.

MŠ I. 1973/74
V tomto školním roce bylo zapsáno do mladšího oddělení 15 dětí a
26 dětí do staršího oddělení
Obsazení:
ředitelka – Zdena Vidrmanová
učitelka – Marie Jurčičková
učitelka – Dagmar Chalabalová
↓školnice – Božena Bruštíková
zastup. uč.↑ – Anna Martišová
kuchařka – Marie Štefaniková
20. 9. 1973 byla uzavřena oboustranná smlouva o spolupráci s n.p.
Svit – provoz Veselí n/M a MŠ Dolní Němčí.

N. p. Svit se zavázal:
1. poskytnout finanční částku z FKSP ve výši 12 000.-Kčs.
2. zapůjčení chaty pro zotavení v rekreačním středisku Vápenky
3. členky BSP navštíví MŠ ke dni MDD, kde dětem předvedou
krátký program a předají drobné dárky.
Pro nedostatek míst v nynější MŠ bylo rozhodnuto radou MNV
provést adaptaci staré ZDŠ a zajistit tak dvoutřídní MŠ. Projekt byl
vypracován stavitelem s. Kaňůrkem – byl schválen ONV i okresním
hygienikem.
Slavnosti:
Dne 28. října se děti zúčastnily oslav při příležitosti Dne
znárodnění – přispěly svým programem k důstojným oslavám. S. uč.
Jurčičková předala výkresy a práce dětí vedoucímu n.p. Svit
k instalaci na nástěnku.
O vánocích a u příležitosti MDŽ byly provedeny besídky pro
rodiče. V měsíci červenci byl uskutečněn zájezd dětí do ZOO Lešná,
zámku Lešná. Zájezd hradil patronátní závod (zapůjčení autobusu).
15. července byla škola v důsledku malování a drobných oprav na 4
týdny uzavřena.
MŠ I. 1974/75
V tomto roce bylo zapsáno 15 dětí do mladšího oddělení a 27 dětí
do staršího oddělení.
Během I. pololetí školního roku se počet dětí a věkové skupiny
změnil vzhledem k tomu, že byla otevřena nová MŠ II. Od 1.11. 1974
je tedy v MŠ I. oddělení předškolního věku.
Během školního roku došlo k značným změnám v obsazení
učitelek.
1.11. 1974 byla pověřena funkcí ředitelky MŠ II. s. Marie
Jurčičková. Na její místo nastoupila s. M. Válková.
1.12. 1974 odešla do MŠ Květná s. Bruštíková, na její místo
nastoupila B. Botková.
K 1.2. 1975 odešla na příkaz ONV do jeslí v Kunovicích dětská
sestra M. Válková a na její místo nastoupila M. Blahová.
S patronátním závodem byla uzavřena hospod. smlouva a
oboustranná dohoda. Fin. závazek se zvýšil z 12 000Kčs na
15 000Kčs. Rovněž byl poskytnut příspěvek na zakoupení hraček a
vybavení pro nově otevřenou MŠ II.

Svaz žen přispěl dětem na dárky k vánocům částkou 150.-Kčs a
JZD 500.-Kčs.
K 30. výročí osvobození naší vlasti Sov. armádou uzavřel kolektiv
MŠ závazek. K tomuto výročí bylo nacvičeno aktuální pásmo písní a
básní a předneseno v místním rozhlase a v závodě Svit. Dále byla
provedena vnitřní výzdoba školy. Při jarním úklidu odpracovaly
zaměstnankyně 30 hodin při úpravě zahrady a okolí MŠ. Byla
uspořádána výstavka Sov. knih spojená s prodejem. Vojáci vojenské
posádky z Uh. Hradiště provedli s dětmi krátkou besedu. U příležitosti
30. výročí osvobození Československa Sov. armádou byly děti
pozvány do „Síně tradic“ do kasáren v Uh. Hradišti. Na oplátku přijeli
s. major Hruška a desátník absolvent Čavojsla do MŠ. Předvedli
dětem ukázku zbraní a voj. pomůcek. Děti od nich dostaly odznaky,
značky a jiné drobnosti.
V letošním roce započala spolupráce MŠ a ZDŠ. Ředitelka MŠ – Z.
Vidrmanová navštívila I. třídu ZDŠ a to zároveň s rodiči dětí
budoucích školáků. Byli přítomní vyučovací hodině. Učitelky 1. tříd
ZDŠ ss. Valíčková a Ingrová navštívily MŠ. Děti jim předvedly
zaměstnání – práci s frontálními pomůckami.
MŠ I. 1975/76
MŠ I. navštěvují pouze děti předškolního věku v počtu 32 a to ode
dne 1.4. 1975 kdy byla v MŠ II. otevřena druhá třída.
Obsazení:
ředitelka – Z. Vidrmanová
učitelka – B. Botková
školnice – Anna Martišová
kuchařka – M. Štefaniková
Během školního roku odešla s. Botková na mat. dovolenou a místo
ní nastoupila L. Fialová. Spolupráce s patronátním závodem opět
pokračuje.
Děti přednesly rodičům pásmo písní a básní se zimní tématikou.
Rodiče shlédli film „Režim dne podle nové koncepce“. Film natočil s.
Macků v naší MŠ při průběhu dne.
K MDŽ byl připraven program pro rodiče a ženy z patronátního
závodu Svit. Rovněž společně se radovaly děti s členkami BSP
patronátního závodu na MDD.
Během roku se opět uskutečnily vzájemné hospitace mezi MŠ a
ZDŠ.

JKK
Slavnostní otevření kulturního domu zajišťovala VO KSČ, MV NF
a rada MNV. Kulturní dům byl otevřen 8. listopadu 1975 za široké
účasti veřejnosti.
Rada místního národního výboru v Dol. Němčí zřídila jednotné
kulturní zařízení klubového typu a vydala statut Jednotného kulturního
kluku. JKK plní funkci místního kulturního zařízení národního výboru
a vyvíjí činnost v obvodu působnosti zřizovatele, tj. MNV Dolní
Němčí současně z pověření ONV v Uher. Hradišti a v dohodě se
zúčastněnými organizacemi a závody a to:
MNV Dolní Němčí
Svit, n.p. provozovna Dolní Němčí
JZD Dolní Němčí
Sušárenské sdružení, závod Dolní Němčí plní funkci JKK.
Na základě rozhodnutí rady MNV byla jmenována rada
Jednotného kulturního klubu.
předseda
Fr. Šohaj
jednatel
St. Šula
hospodář
Ant. Fibichr
pokladník
B. Tinková
kult. propagační
J. Valíček
Od otevření kulturního domu do konce prosince 1975 se konalo
v sále JKK několik politických společenských a kulturních akcí.
Patřily mezi ně: vystoupení Majznerovy skupiny, estráda Felixe
Holzmanna a Františka Budína, Předkateřinská a Kateřinská zábava,
slavnostní večer na zakončení MSČP. Všechny akce byly hojně
navštíveny.
V měsíci lednu se v JKK uskutečnily především plesy, které
pořádaly místní závody a společenské organizace. V průběhu celého
roku byl velký sál i přísálí kulturního domu plně využíván k různým
kulturním, politickým, společenským i jiným akcím.

Pohyb obyvatel
K 1. lednu 1974 bylo v obci 2 499 obyvatel.
narození
46
zemřelo
34
přistěhovalo se 27
odstěhovalo se 29
přírůstek
73
úbytek
K 1. lednu 1975 je v obci 2 509 obyvatel
narodilo se
49
zemřelo
17
přistěhovalo se 31
odstěhovalo se 55
přírůstek
80
úbytek
K 1. lednu 1976 je v obci 2 517 obyvatel
narodilo se
68
zemřelo
20
přistěhovalo se 46
odstěhovalo se 24
přírůstek
114
úbytek
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Zapsala O. Pavlicová

Zimčík
--------------------------předseda MNV

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

-------------------------------------------------předseda školské a kult. komise

1977
Na přelomu roku se snad každý člověk zamýšlí nad tím, co přinesl
uplynulý rok i nad tím, co očekává od roku nového. Tak je to
v osobním životě i v životě společnosti a státu. Jestliže objektivně
hodnotíme rok 1977, jeho pozitivní výsledky i problémy, můžeme
odpovědně říci, že pro naši společnost, pro náš stát, pro 15 miliónů
našich občanů to byl rok dobrý a úspěšný jak ve vnitřním životě země,
tak i v upevnění jejího mezinárodního postavení. Naše socialistická
společnost se v uplynulém roce úspěšně rozvíjela ve všech oblastech.
Národohospodářský plán byl náročný a uskutečňoval se ve složitých
mezinárodních ekonomických podmínkách. Tím radostnější je, že byl
ve svém souhrnu splněn a o něco i překročen. Tím se vytvářely
podmínky k tomu, aby mohla být zabezpečena a zlepšena životní
úroveň a životní jistoty lidu. Rostly reálné mzdy, sociální a jiné příjmy
obyvatelstva. Maloobchodní ceny základních životních potřeb zůstaly
na stejné výši – jedním slovem, život lidu se dále zlepšil. Může se říci,
že se zdokonaluje práce celého našeho demokratického politického
systému Národní fronty, jejich jednotlivých složek, prohlubuje se
socialistická demokracie.

MNV
Rok 1977 probíhal ve znamení 60. výročí VŘSR. Bylo tomu tak i
v naší obci, kde na počest tohoto významného výročí byly uzavírány
závazky občanů, společenských organizací NF a závodů. Po uplynutí
jednoročního volebního období je třeba zhodnotit činnost ve všech
směrech. Rada MNV tomuto hodnocení věnovala maximální
pozornost.
Plénum MNV jako vrcholný orgán se od ustavující schůze sešel 7x.
Úroveň jednání plén MNV se zlepšila a to jak z hlediska řízení,
obsahových zpráv i diskusních příspěvků. Ještě bude zapotřebí hledat

cesty jak dosáhnout zvýšeného počtu účastníků na schůzích pléna a to
především z řad členů spol. organizací NF, závodů i občanů.
Rada MNV se scházela ke svým schůzím pravidelně 1x za 14 dnů,
vždy ve čtvrtek. Za uplynulé období se sešla celkem 28x a to
s průměrem 80% účasti.
K činnosti komisí: MNV má 7 komisí a to:
Finanční a plánovací
Školství a kultury
Pro obchod a místní hospodářství
Sociální a zdravotní
Veřejného pořádku
Výstavby
Pro mládež a tělovýchovu
Z podnětu fin. a plánovací komise bylo vyvoláno usilovné jednání
s občany, kteří provádí vedlejší činnost. Toto úsilí bylo úspěšné v tom,
že se zvýšil počet přiznání z vedlejší činnosti oproti skutečnosti z roku
1976. Další úkol, který komise řešila, byla otázka hospodaření JKK a
to řada otázek týkajících se účtárenské činnosti.
Hospodaření MNV
Oblast příjmů:
Byl snížen rozpočet u zemědělské daně ve výši 20.000Kčs, z toho
důvodu, že předpis této daně neodpovídal rozpočtu. Hlavní položkou
této daně je daň z pěstování zvláštních kultůr (česneku) jehož výnos se
zmenšuje, protože se snižují výměry půdy záhumenek.
Rovněž nebyla splněna daň z příjmu obyvatel ve výši 3.540.-Kčs,
kde byl stanoven vysoký rozpočet. Na druhé straně byly překročeny
poplatky ze psů o 2.400.-Kčs.
Příjmy ze správních poplatků činily jen 1.290.-Kčs,
z rozpočtovaných 5.000.-Kčs. Snížení se projevilo proto, že podle
nové vyhlášky o správních poplatcích se nevybírají poplatky od JZD
za vystavené průvodní listy. Také téměř všechny stavby povoluje
ONV.
Nebyly rovněž splněny příjmy v kapitole školství, na druhé straně
úměrně k tomu nebyly čerpány výdaje.
Doplňkové příjmy:
od n.p. Svit za převedenou výrobní halu
350.000.-Kčs
poplatek za znečištění ovzduší
16.750.-Kčs
prodej přebytečného materiálu
7.830.-Kčs

Těchto doplňkových příjmů bylo použito na krytí překročených
výdajů, na které neobdržel MNV příslib od ONV, jako splátka půjčky
na vodovod, oprava el. instalace na MNV a nákup zařízení, elektrický
proud pro čerpací stanici.
Z fondu rezerv rozvoje bylo 121 448.-Kčs použito na výplatu
odměn funkcionářům MNV, dále 200.000.-Kčs jako II. splátka půjčky
na vodovod a 639 090.-Kčs na akci Z.
V oblasti výdajů:
Vodní hospodářství – dovozy vody pro občany 81.552.-Kčs –
příslib od ONV 80.000.-Kč.
projektová dokumentace III. etapy vodovodu 90.068.-Kčs
účelová dotace od ONV 91.000.-Kčs
za elektrický proud na čerpací stanici bylo zaplaceno 77.024.-Kčs –
tuto částku uhradil MNV z doplňkových zdrojů.
V roce 1977 provedl MNV úhradu dvou splátek půjčky na vodovod
a to 200.000.-Kčs - z dotace od ONV a dalších 200 000Kčs a úroky
z doplňkových zdrojů.
V akci Z – k 30.8. 1977 dokončil MNV výstavbu II. etapy
vodovodu, na kterou prostavěl v roce 1977 částku ve výši
980.823.-Kčs. Dále k 1.11. 1977 zahájil MNV III. etapu vodovodu na
počest 60. výročí VŘSR. Na tuto akci bylo v roce 1977 vyčerpána
částka ve výši 252.043.-Kčs.
Náklady na výše uvedené akce byly hrazeny jednak ze státního
fondu vodního hospodářství a z fondu rozvoje rezerv ONV Uh.
Hradiště.
Hospodaření drobné provozovny MNV za rok 1977:
MNV má drobnou provozovnu, ve které vlastní dopravní
prostředky a to: nákl. auto S5T, T111 a HON.
Náklady na tyto dopravní prostředky včetně mzdy jsou dle
rozčlenění na jednotlivé dopravní prostředky následující:
příjmy
S5T 105.494.-Kčs
T111 17.012.-Kčs
HON 48.122.-Kčs

vydání
70.250.-Kčs
22.590.-Kčs
39.107.-Kčs

zisk
35.243.-Kčs
5.578.-Kčs
9.014.-Kčs

Zisk tedy celkem z drobné provozovny činí 38.680.-Kčs.

Komise výstavby
Stěžejním úkolem v průběhu roku 1977 bylo dokončení II. etapy
vodovodu. Hodnota díla představuje částku 3 750 000.-Kčs,
s finančním nákladem 2 565 000.-Kčs. Tento úkol byl splněn přes
veškeré obtíže a to jak organizátorského zabezpečení, rovněž
materiálové potíže a zejména pak práce s občany v některých domech
a pak zajištění výkopu před veřejnými prostranstvími. Dalším úkolem
bylo zabezpečit zahájení výstavby III. etapy vodovodu. Toto se
podařilo zajistit v předstihu a vyčerpala se částka 252 043.-Kčs na
předzásobení materiálem. Dále MNV po několika jednáních zajistil
předběžný souhlas k výstavbě MŠ. Byl zpracován projektový úkol,
který byl schválen v radě ONV. Byl vydán schvalovací protokol k
zahájení projekčních prací. Jejich dodavatelem bude Svit Gottwaldov
a předpokládaný termín dodání projektové dokumentace bude červen
1978.
Další významnou akcí je nové sídliště Na úlehlách, kde jsou
inženýrské sítě prováděny dodavatelsky a podle harmonogramu se
počítá, že budou předány MNV do konce roku 1978 s tím, že v příštím
roce zde započne výstavba dalších bytových jednotek. V oblasti IBV
byl plán zahájit výstavbu 7 bytových jednotek, ve skutečnosti bylo
povoleno 10 novostaveb a všechny požadavky byly pokryty.
Vzhledem k tomu, že je dostatek stavebního materiálu, počítá se
v roce 1978, že budou povoleny všechny stavby pro IBV (individ.
bytovou výstavbu). V roce 1977 bylo kolaudováno v naší obci 8
rodinných domků. Na žádosti občanů byla provedena příprava
k zahájení úprav ulice Vinohradské a Mírové. Částečně byl upraven
terén, byly zajištěny dodávky obrubníků a taktéž kamene. Na této akci
se bude pokračovat brigádně za pomoci občanů z těchto ulic v roce
1978 a to usazením obrubníků a položením dlažby na chodníky.
Dalším významným dokumentem pro naši obec bylo dopracování
směrného územního plánu naší obce, kde konečné schválení bude
provedeno v radě ONV v I. pololetí 1978. V tomto územním plánu
jsou zahrnuty i všechny připomínky rady MNV i stavební komise
z roku 1977. V roce 1977 byl zpracován seznam pozemků podle
nového stavebního zákona, který umožňuje zabezpečit další výstavbu
rodinných domků na pozemcích nacházejících se v prolukách obce a
jeho schválení bude provedeno v orgánech ONV v I. pololetí 1978.

Tímto se občanům podstatně urychlí vyřizování dokladové části
stavebního povolení.
Mimo tyto akce byly v roce 1977 dokončeny 4 bytové jednotky u
JZD, byla zkolaudována další část provozovny a pomocných zařízení
ve Svitu, byl uveden do provozu nový most na horním konci a
provedena úprava dieselagregátu v ZDŠ.
Komise školská a kulturní
Školská a kulturní je 7 členná z toho jsou 4 poslanci MNV. Komise
se scházela v roce 1977 pravidelně každý měsíc a dále podle potřeby.
Ve své činnosti vycházela z plánu práce. Na schůze ŠKK byli podle
potřeby zváni ředitel ZDŠ, ředitelky MŠ a zástupce JKK. ŠKK ve své
činnosti úzce spolupracovala s JKK při organizování kulturních akcí,
společenských zábav a podobně. Rovněž se pravidelně zabývala
prospěchem a chováním žáků ZDŠ.
Velmi ztíženou práci má ŠKK při umísťování dětí do MŠ vzhledem
velkému zájmu přihlášených dětí a na druhé straně nedostatku místa
v obou MŠ. Proto ŠKK usiluje o urychlení výstavby nové MŠ.
Uvedením této nové MŠ do provozu bude umožněno nejméně 40
ženám jejich aktivní zapojení do pracovního procesu a tím pomůžeme
řešit nedostatek pracovních sil v závodech v rámci našeho okresu.
Komise MH a obchodu
Cílem práce komise MH a obchodu v uplynulém roce bylo dbát o
všestranné uspokojování potřeb občanů a to jak na úseku obchodu,
ZVS, tak i ostatních služeb obyvatelstvu. K tomu měla komise
vypracován plán práce.
Účast členů komise na schůzích byla vcelku dobrá a bylo
uskutečněno 11 řádných schůzí a 1 schůze mimořádná. Komise je
pětičlenná, což je pro řešení velkého rozsahu problémů v oblasti
služeb dost málo. Mělo by dojít k rozšíření počtu členů komise
alespoň na 7.
Aby realizace záměrů komise měla úspěch, byla hned na začátku
roku 1977 svolána beseda s vedoucími prodejen potravin a
pohostinství, kde se hovořilo jak na těchto úsecích zlepšit osobní
vztah zaměstnanců prodejen k občanům – spotřebitelům, jak

vylepšovat kulturu prodeje zboží, kvalitu obsluhy, rozšíření
sortimentu zboží, dodržování prodejní doby a také jak tohoto
dosáhnout.
Zásobování potravinami po dobu celého roku 1977 bylo plynulé a
v dostatečné míře. Nedostatky se vyskytovaly u prodeje masa, kde
nebylo možno pokrýt v plné míře požadavky občanů jak do množství
masa a hlavně požadovaných druhů, zejména špičkových. Příčiny
vyplývaly z rozpisu fondu masa od nadřízeného orgánu. Vyskytly se i
nedostatky v rozvozu masa a příčinou bylo začlenění naší vesnice pod
dodavatele – Masokombinát Hodonín.
Ve IV. čtvrtletí se vyskytly i na našich prodejnách nadměrné
nákupy některých druhů koření (kmínu, pepře) a soli v důsledku
nepodložených zpráv, které se rozšířily mezi občany a podle nichž
měl vzniknout trvalý nedostatek těchto druhů zboží. Tato situace byla
brzy uvedena do pořádku a panika brzy zanikla.
Na úseku pohostinského provozu byl během roku řešen problém
obsluhy a služeb s tím spojených v restauraci Rozkvět. I když určité
zlepšení nastalo výměnou jedné směny, nebyl tento problém dořešen.
Během roku byly řešeny připomínky na nedostatečné úkony
natěračské a pánské úkony holičské provozovny, ale zatím
s neúspěchem.
Sběrna čistírny oděvů slouží občanům velmi dobře a je v plné míře
využívána. Reklamace se vyskytují jen 0,5 – 1%. Občané si je vyřizují
sami, bez zásahu členů komise.
Komise soc. a zdravotní
Komise zaměřuje svou činnost na kontrolu hygieny v prodejnách a
pohostinství, sociálním zařízení ve všech místní školách: MŠ I, MŠ II,
ZDŠ, i hygienické stránky školního stravování. Rovněž také na
čerpání prostředků doplňkové péče.
Velkým problémem, který byl řešen i radou MNV, byl rozsáhlý
obvod lékaře Dr. Lipáka a dětské lékařky Dr. Slavíčkové. Vzhledem
k tomu, že již začátkem r. 1978 bude v provozu obvodní zdravotní
středisko ve Slavkově nastane určitá reorganizace našeho obvodního
zdravotního střediska. Avšak i nadále zůstává v našem obvodním
zdravotním středisku problém nedostatku místa. Tato situace se bude

řešit až po ukončení výstavby MŠ, která je pro naši obec mimořádně
náročná.
Na počet 2 587 obyvatel naší obce připadá 342 důchodců, jimž je
měsíčně vyplácena částka 370 000.-Kčs, což činí průměr na jednoho
důchodce asi 1 082.-Kčs.
Sociálně zdravotní komise čerpá pro potřebné důchodce fin.
prostředky z doplňkové péče. V roce 1977 bylo vyčerpáno
24 000.-Kčs na nákup uhlí a také byly poskytnuty fin. podpory
potřebným důchodcům.
Neustálým problémem zůstává sypání odpadků na místech, která
nejsou označena jako skládky a tím jsou znečišťována veřejná
prostranství v naší obci i když v posledním období se situace částečně
zlepšuje. Dalším problémem po stránce hygieny je pohostinství u
Trtků. I když byly provedeny dílčí úpravy, jsou stále nedostačující.
Komise pro ochranu veř. pořádku
Komise se podílí na ochraně socialistického pořádku, ochraňuje
práva spoluobčanů a stará se o dodržování pravidel socialistického
soužití. Schůzí komise se 2x ročně zúčastňují zástupci VB a na každou
schůzi chodí člen PS VB, zástupce MNV a zástupce jiných složek NF,
jsou-li pozváni.
Situace v naší obci za rok 1977 po stránce přestupků byla oproti r.
1976 horší a to o 6 přestupků. Z 9 případů byly 3 přestupky spáchány
pod vlivem alkoholu a delikventům byla uložena pokuta ve výši
500.-Kčs. Nedošlo k žádnému majetkovému přestupku a také
k žádnému přestupku, který by byl spáchán osobou mladistvou. U
všech 8 projednaných přestupků byly uloženy pokuty v celkové výši
1 500.-Kčs a tato částka byla uhrazena na účet MNV. Jeden přestupek
byl odeslán k řešení na jiný MNV. Komise rovněž projednala několik
stížností občanů, které byly ukončeny za účasti obou stran smírem.
Komise se dále zabývala péčí o zdraví lidí a to ve smyslu zákona o
potírání alkoholismu za spoluúčasti vedoucích pohostinství. Dále se
Svazem požární ochrany zajišťovala požární bezpečnost v naší obci,
bezpečnost silničního provozu a pořádku při výjimečných
příležitostech v obci.

Komise pro TV
Tato komise byla ustanovena až v průběhu volebního období. Její
činnost se začala slibně rozvíjet, avšak po 4 schůzích přestala pracovat
a to z toho důvodu, že předseda komise s. J. Stojaspal požádal
v důsledku pracovního zaneprázdnění o uvolnění z této funkce.
Významná výročí
Oslavy 29. výročí Vítězného února lze hodnotit velmi kladně a to
jak po stránce hodnotného programu tak i hojné účasti občanů.
Rovněž oslavy májových dnů vyzněly velmi důstojně a můžeme říci,
že prvomájového průvodu se zúčastnil nebývalý počet občanů.
Rovněž propagace politická, výzdoba obce, transparenty a výzdoba
propagačních skříněk byla na výši. Mimořádně vysoká pozornost byla
věnována oslavám 60. výročí VŘSR:
Jako první z akcí v rámci oslav byl koncert dechové hudby JKK a
to již 4.9. 1977. Velmi zdařilou akcí byla pěvecká soutěž o Slovácký
koštéř dne 16.9. 1977.
Dále následovala estráda pod názvem Humoriáda Rudy Stolaře dne
1.10. 1977 a veřejná nahrávka rozhlasového pořadu Silvestr 1977 se
skupinou Broln a jeho sólisty a lid. vypravěči.
Pro děti byla uskutečněna akce s názvem Kolotoč kouzel umělců
z Brna a kino JKK připravilo v listopadu filmový festival sovětských
filmů, z nichž DV Jednoty zaplatil 1 představení. K zahájení Měsíce
československo – sovětského přátelství připravila ZDŠ pěkný program
a to na den 5.11. 1977.
Z dalších akcí to byl II. ročník branného závodu, který připravila TJ
a Svazarm a také Štafeta přátelství a míru, kterou přes vesnici přenesli
žáci ZDŠ.
Jednou z nejhodnotnějších akcí bylo setkání BSP (brigád
socialistické práce), které organizoval ČSŽ.
Zpravodaj obce
V měsíci březnu 1977 bylo započato s vydáváním Zpravodaje obce
Dolní Němčí. První číslo tohoto časopisu bylo občanům předáno dne
25.3. 1977 a to v předvečer Národní směny. MNV přistoupil
k vydávání Zpravodaje z toho důvodu, aby občané mohli být lépe

informování o závažných událostech, usneseních MNV, kulturních,
společenských i ostatních akcích. Časopis byl v roce 1977 vydán 4x.
Na jeho stránkách našly své místo složky NF i místní závody a
organizace, aby mohly všem občanům říci o výsledcích své práce a
rovněž úkolech, které tyto organizace budou zajišťovat.
Skládka smetí
Stálí i náhodní návštěvníci – občané jiných obcí se shodují v tom,
že Dolní Němčí je obec velmi hezká, upravená. Projdeme-li však obcí
mimo hlavní ulice, vidíme, že mnozí občané si pletou potok se
smetištěm či skládkou kovového odpadu, sypou popel a odpadky na
místa kam nepatří. Také mnozí stavebníci, kteří dokončili výstavbu
domu i před několika lety, ponechávají písek, cihly před domy a na
veřejných prostranstvích. Povolené skládky jsou zatím na těchto
místech:
Pod zdravotním střediskem, sypání odpadu je povoleno
z dolní strany.
Za prodejnou obuvi – sypání je povoleno z polní cesty
(směr Losky), skládka je omezena a bude co nevidět zaplněna.
Ve žlebě v trati Úlehla (nad hájkem).
U provozovny Svit je skládka pro hlínu a zbourané zdivo.
U všech skládek je nutno po vysypání odpadu upravit skládku
uhrnutím odpadu do prostoru skládky a není dovoleno sypat odpad do
upravených a uhrnutých ploch.

Svit
Provoz 4 200 – Svit Dolní Němčí je zaměřen na výrobu pánské
obuvi, vyrábění ve větších sériích. Převážná část vyrobené obuvi jde
na export. Největším odběratelem je SSSR. V provozovně je
v současné době zaměstnáno 428 zaměstnanců. Do 4 šicích a 4
konfekčních dílen byly od počátku dodávány polotovary
z obuvnického, gumárenského a plastikářského závodu
v Gottwaldově. Od 1. dubna dochází k postupnému zásobování
vrchovými polotovary z vlastní manipulace. Tato se začala rozšiřovat
a v průběhu roku vysekávala pro jednu od 3. čtvrtletí pro dvě a od 4

čtvrtletí pro 3 šicí dílny. Manipulace je uzpůsobena vysekáváním
z přírodních materiálů. V průběhu roku došlo k postupnému
osamostatnění po stránce organizační. Nebyly však dořešeny některé
zásadní věci, zejména osamostatnění údržby, zřízení skladu náhr. dílů,
osamostatnění kádrové a personální činnosti a funkce bezpečnostního
technika a referenta.
V současné době je v závodě 6 kolektivů zapojených do hnutí BSP,
ve kterých je 100 zaměstnanců. Dva kolektivy jsou nositeli
bronzového odznaku, 3 členky těchto kolektivů byly na podnikovém
aktivu odměněny stříbrnými odznaky. Další dva kolektivy o tento
hrdý titul BSP usilují. U příležitosti MDŽ byl kolektivu soutěžícímu o
titul BSP na odd. 4 201 spodková, vedoucí kolektivu s. Anežka
Zimčíková, udělen čestný název „Kolektiv XV. sjezdu KSČ“. Jako
jednotlivec byla vyhodnocena Věra Ježková z odd. 4 204 za
mimořádné výsledky pracovní iniciativy dosažené v roce 1976.
Dále je soutěž organizována na úsecích, které mají rozhodující vliv
na kvalitu a konečnou úpravu obuvi. V těchto soutěžích se nejlépe
umístila dílna 4 202, vedoucí s. Baroň a s. Kadlčková. Jako nejlepší
pracovník provozu byla vyhodnocena s. Javorová z dílny 4 204 a
Kadlčková H. z oddělení 4 201. Důležitým činitelem v každém závodě
je zlepšovatelské hnutí. Za celý rok byly podány 4 ND, jejichž
celková hodnota úspor činí 133 684Kčs, čímž byl plán překročeno
34 584Kčs.

JZD – Javořina
Od sloučení družstva v roce 1976 je zaváděna na úseku živočišné
výroby specializace dle jednotlivých farem a současně na základě
technicko – organizačních opatření dochází ke všestrannému
zlepšování podmínek výrobních i sociálních. Bylo docíleno
soustředění některých prvotelek do centrální stáje ve Slavkově. Zde
jsou také nejužitkovější dojnice, především matky pro produkci býčků
do inseminačních stanic. Žír skotu je zajišťován výhradně na farmě
v Horním Němčí. Odchov jalovic a telat se v současné době řeší.
Nejpozději do 1.5. 1979 je počítáno s uvedením do provozu
centrálního teletníku ve Slavkově a pak bude zahájena výstavba pro
odchov jalovic v Horním Němčí. Po vyřešení centrálního ustájení telat

a jalovic, budou veškeré dojnice v počtu 700 kusů soustředěny na
farmu v Dolním Němčí.
S výrobou mléka se družstvo vypořádalo stejně dobře jako v roce
1976, kdy bylo krajským vyzyvatelem za maximální zvýšení výroby
mléka při současném snižování spotřeby jaderných krmiv na 1 l
mléka.
Od počátku roku bylo dosahováno průměrné dojivosti na každou
dojnici 10,56 l mléka a úkol tržní produkce byl překročen o 131 897 l
mléka.
Výroba masa byla v souladu s plánem. Úkol tržní produkce je
překročen (na plán 3 285q bylo dodáno 3 300q masa). V selat na plán
650 kusů bylo nabídnuto ZNZP v Uh. Hradišti 850 kusů selat.
Podařilo se zlepšit odchov selat na prasnici a to na 13,07 kusů.
V živočišné výrobě jsou 4 BSP, které mezi sebou soutěží. Měsíčně
jsou vyhodnocovány výsledky a čtvrtletně nejlepší odměněni. Z těchto
kolektivů si nejlépe vede kolektiv čtyřřadového kravína v Dolním
Němčí.
Rovněž dobré výsledky žní svědčí o dobré práci sloučeného JZD
Javořina. V tomto roce bylo oseto 1 000 ha obilovinami. Z toho 730
ha pšenice ozimé a 270 ha jarního ječmene.
Průměrný výnos: u pšenice
45,50 q po ha
u ječmene
34,05 q po ha
Celkový výnos
42,50 q po ha
Nejlepšího výnosu bylo docíleno na honu Stará hora na ploše 61 ha,
kde bylo dosaženo výnosu 66 q po ha.
Žně byly zvládnuty za 10 pracovních dnů.

ZVS – Sušárna
Zemědělské výrobní sdružení – závod 03 uzavřel k 60. výročí
VŘSR socialistický závazek, který byl předán na celopodnikové
konferenci dne 5.3. 1977 podnikovému řediteli s. ing. Mlejnskému.
Při kontrole plnění tohoto socialistického závazku bylo zjištěno, že:
Výkony byly překročeny o 900 000Kčs, tj. splněny na 104,8%, zisk na
112%, tj. vyšší o 150 000Kčs.
U krmných směsí byl plán překročen o 156 vagónů.

Plán úsušků byl splněn již 15.12. 1977 a další produkce do konce
roku byla vyrobena nad plán.
Stejně úspěšně byly splněny další části závazku, tj. úspora
pohonných hmot, sníženy plánované ztráty při výrobě krmných směsí.
Zaměstnanci ZVS – 03 zpřesnili svůj social. závazek na veřejné
stranické schůzi dne 7.10. 1977, kde mimo dalšího překročení výkonů
se zavázali k urychlenému uvedení mobilní sušárny Taarup do
provozu, dále vypomoci závodu 06 Kunovice při podzimních pracích.
Významným pomocníkem při plnění těchto náročných úkolů je
socialistická soutěž. V kolektivech BSP je zapojeno 55% pracovníků,
z toho o titul soutěží 1 kolektiv, 2 kolektivům byl titul BSP udělen.
Jako důležité součásti iniciativy pracujících, byla věnována
pozornost zlepšovatelskému hnutí. Ze 6 zlepšovacích návrhů závod
v současné době využívá 2 a 4 návrhy jsou v řízení.
Závod kladl vysokou pozornost na sociálně – ekonomický program
a zavedl dopravu pracovníků na směny ve dnech pracovního klidu,
umožnil teplá jídla v nočních směnách a ve dnech pracovního klidu,
umožnil dvěma pracovníkům poskytnutí bezúročné půjčky ve výši 16
tisíc Kčs. Bylo provedeno 11 soudružských návštěv v době nemoci
zaměstnanců, zástupci závodu se zúčastnili 7 vítání do života mladých
občánků aj.
Stejně tak nebylo zapomínáno na kulturní vyžití pracujících. Bylo
uskutečněno 6 zájezdů, zaměstnanci se zúčastnili soutěže „Slovácký
koštéř“, vystoupili s programem na setkání BSP. V závodě byla
instalována výstavka dovednosti pracovníků (výšivky, úplety, kresby
ap.)
V soutěži výzdoby k 60. výročí VŘSR byla nástěnka ZVS – 03 ze
124 zařazených do okresního kola ohodnocena jako 8.

ZDŠ 1976 – 77
Příprava nového školního roku si vyžádala během hlavních
prázdnin přítomnosti některých řemeslníků. Hlavní práce se
soustředila na úpravu teplovodního systému. Všechny stupačky
v pavilónu učeben byly opatřeny ventily, aby v případě poruchy
nebylo nutno vypouštět všechnu vodu. Kromě toho byl oddělen jih
budovy od severu, takže je nyní možno úsporněji topit.

Nejvyšší patro budovy školy bylo vymalováno. Uklizečky zvládly
všechny úklidové práce včas a kvalitně, takže školní rok mohl být
zahájen bez potíží.
Ředitel: Vlastimil Novák
Zástupce ředitele: Miroslav Pazlar
1. – 5. postupný ročník
I.A
Jarmila Valíčková
I.B
Marie Ingrová
II.A
Olga Pavlicová
II.B
Vojtěch Bída
III.
Petr Staník
IV.A Josef Valíček
IV.B Vladimír Zálešák (přeložen ze ZDŠ Slavkov)
V.A
Kliment Ingr (od 1.1. 1977 Zdeňka Zelíková)
V.B
Jiřina Dufková
6. – 9. postupný ročník
VI.A Zdeňka Hájková
VI.B Jiřina Běťáková
VII.A Vlasta Ondrová
VII.B Jan Nemrava
VIII.A Anna Stašková
VIII.B Marie Bukvicová
VIII.C Anna Mahelová
IX.A Marie Šajdlerová (od 1.1. 1977 Marie Jančová)
IX.B Josef Bartoš
IX.C Ivan Jurčička
Bez třídnictví:
Marie Jančová
Jana Kalivodová (přeložena ze ZDŠ Šumice)
Josef Kučera (přeložen ze ZDŠ Kunovice)
Helena Leblochová (od 15.10. 1976 do 15.4. 1977 na MD)
Emilie Motyčková
Marie Pospíšková

Třída
I.A
I.B
II.A
II.B
III
IV.A
IV.B
V.A
V.B
VI.A
VI.B
VII.A
VII.B
VIII.A
VIII.B
VIII.C
IX.A
IX.B
IX.C

Chlapci
12
13
12
11
16
14
12
17
16
20
18
22
22
13
12
12
15
12
15
284

Dívky
11
11
13
12
18
10
13
16
18
18
20
16
15
15
18
17
11
13
13
278

Celkem
23
24
25
23
34
24
25
33
34
38
38
38
37
28
30
29
26
25
28
562

Slavnostní zahájení nového školního roku bylo provedeno 1.9.
1976 na školním dvoře. Stejně jako v minulých letech byla slavnost
zahájena československou státní hymnou. Ředitel školy přivítal hosty,
zástupce MNV, závodů a organizací a žáky školy.
Prvňáčky přivedli na školní dvůr nejstarší žáci – deváťáci. Po
slavnostním projevu ředitele školy přivítal nejmladší žáky s. učitel
Ivan Jurčička jako učitel 9. třídy. Potom patroni – deváťáci odevzdali
svým chráněncům drobné dárky, k nimž za SOZ připojila s. Válková
plnicí pero. Po kulturním programu a Písni práce se žáci rozešli do
svých tříd.
Patronátní družba žáků devátých tříd pokračovala i během školního
roku. Deváťáci připravili pro prvňáky dvě zábavná odpoledne,
pomáhali vést oddíly jisker, v kroužku VV namalovali svým malým
svěřencům pohádkový obraz, na jaře připravili záhon a zasadili
každému prvňáčkovi před školou jeden keř růží, doprovodili jiskry a

zazpívali jim na Ploštině při slavnostním skládání jiskerského slibu.
Prvňáci oplatili tuto péči deváťákům v červnu při předávání
občanských průkazů blahopřáním, básní a předáním malého dárku,
který sami vyrobili. Také na konci roku se s vycházejícími žáky
rozloučili věnováním kytiček.
Ve funkci skupinové vedoucí PO SSM zůstala i v tomto školním
roce s. Ladislava Menšíková, přestože byla přeložena na pionýrský
dům do Hluku. Zpravidla dvakrát i třikrát týdně přijížděla a věnovala
se práci s pionýrskou organizací. Dobře podchytila činnost skupinové
rady. Ta se scházela naprosto pravidelně jednou týdně a plnila úkoly
které jí byly svěřeny. Největší potíže byly se získáváním dospělých
oddílových vedoucích. Proto některé pionýrské kroužky vedli učitelé.
V letošním roce pracovalo na škole celkem 19 oddílů s 325 pionýry.
Nově složilo pionýrský slib v Bratislavě na Slavíně 30 jisker,
jiskerský slib na Ploštině 46 dětí prvních tříd. Oba sliby se konaly ve
spolupráci s družební školou v Nemšové, okr. Trenčín.
Pionýrská organizace zorganizovala kromě jiného také sběr
léčivých rostlin, sběr pomerančové kůry, dále sběr papíru, hader a
skla. Největší potíže vznikly s odvozem materiálu do sběrny. Peníze
za sběr posloužily PO k další činnosti organizace.
Za zmínku stojí také letní činnost pionýrské skupiny. Pionýři
pomohli brigádně JZD v česneku a při kontrole ztrát při odvozu obilí.
S. Leblochová zorganizovala týdenní putovní tábor v Sulovských
skalách. Celkem 40 pionýrů prožilo krásné prázdniny v táboře u
Černého moře v Bulharsku. Organizaci zajistila opět s. Leblochová
s manželem a sestrou. S učitelů se zúčastnil ještě s. Bartoš.
Národní podnik Svit uzavřel opět patronátní smlouvu se školou ve
stejném znění jako loni. Ke změně došlo ve vztahu školy a JZD. Byly
navázány užší kontakty. Družstvo požádalo, aby národopisný kroužek
pracoval pod hlavičkou JZD. Za to slíbilo, že finančně zajistí ušití
krojů pro děti, svým autobusem bude dopravovat děti k plánovaným
vystoupením, zaveze žáky školy do Beskyd na lyžařský výcvik. Škola
zajistí kulturní programy ke všem akcím pořádaným JZD, nacvičí
program národopisného kroužku a postará se o jeho odborné vedení,
pomůže brigádně při ošetření česneku. Dohoda byla sepsána a došlo
tak k dalšímu patronátnímu spojení. Odborné vedení kroužku bylo
svěřeno s. učitelce Motyčkové.

Sbor pro občanské záležitosti opět provedl slavnostní předání
občanských průkazů patnáctiletým žákům. K akci byly natištěny
pozvánky.
Slavnost se konala v sále JKK. Program zajistila škola.
Také ostatní společenské organizace zajišťovaly dobrou činnost.
Místní zahrádkáři se rozhodli zbudovat u školy skalku. Spolu s MNV,
který zakoupil kámen, provedli usazení kamenů a provedli základní
ošetření půdy.
Dosavadní předseda SRPŠ s. Roušar požádal o zproštění funkce.
Na jeho místo byl výborem navržen a na plenárním zasedání zvolen s.
Zdeněk Stojaspal. Do vedení SRPŠ se velmi rychle zapracoval.
Pravidelně jednou měsíčně byla svolávána schůzka hlavního výboru.
Plenární schůze byla svolána dvakrát v roce. Třídní schůzky 4x.
Návštěvnost plenárních i třídních schůzek byla dobrá. Průměrná účast
rodičů dosáhla 67,6%.
Z kulturních akcí je nutno jmenovat společenský ples. Polonézu
s žáky devátých tříd nacvičily s. Hájková a Jančová. Další významnou
akcí byl dvoudenní zájezd nejagilnějších členů SRPŠ do jižních Čech.
Práce školy byla po celý školní rok ovlivňována modernizačními
snahami. Učitelé se na práci písemně připravovali, kvalita příprav byla
na dobré úrovni. Díky tomu i prospěch žáků je dobrý.
Rozborové tabulky ukázaly, že klasifikace je prováděna
zodpovědně. Nad průměr vynikly obě páté třídy, pod průměrem školy
zůstaly třídy 7.A a 9.B. V obou těchto třídách je oproti jiným výrazně
horší prospěch v přírodopise.
Vyznamenání získalo v pátých třídách celkem 26 žáků, v 6. – 9. p.r.
57 žáků. V 1.- 5. p. ročníků neprospěli celkem 3 žáci, kteří obdrželi 2
nedostatečné v jaz. českém a 2 v matematice. Na vyšším stupni byli
nedostatečnou ohodnoceni 3 žáci. Všichni neprospěli z přírodopisu.
Opravné zkoušky byly provedeny na konci prázdnin. Ke dni 30.6.
bylo nedostatečnou hodnoceno 1,06% všech žáků.
Kázeň byla u zdrcující většiny v normě a ani z veřejnosti
nedocházelo ke stížnostem. Pouze jeden žák ze 7.třídy byl za
opakované neuposlechnutí příkazu učitele a za hrubé chování
potrestán dvojkou z chování. Čtyři žáci devátých tříd vytvořili partu a
opakovaně kradli v dívčích šatnách v době tělocviku spolužačkám
stravenky a peníze. Případ byl vyšetřován ve škole učiteli, později
příslušníky VB. Pedagogická rada rozhodla snížit všem čtyřem žákům

známu z chování na dvojku. Další čtyři žáci byli potrestáni za menší
přestupky důtkou třídního učitele.
Školu během školního roku navštívil velký počet vzácných hostu:
5.8. portugalští zemědělci
12.8. sovětští turisté
24.8. sovětští turisté
1.9. předseda ONV s. Zlatník, místopředseda ONV s. Májíček,
a další
2.9. ženy z Quinee – Bisau
3.9. SRPŠ z Vlčnova
6.10. zástupci Č9LA
7.10. krajský kabinet teorie a praxe řízení
13.10. sovětští hosté
14.10. ZDŠ Moravský písek
28.10. ZDŠ Protivanov o. Prostějov
16.11. kapitán Brigády Jana Žižky Fran. Molo
3.12. umělci Janáčkova divadla z Brna – výchovný koncert
7.1. ideologický tajemník OV KSČ s. Čtvrtníček a s. Marta
Aronová
10.1. ZDŠ Štítná – Popov o. Gottwaldov
18.2. LM Autopal, s. F. Šťastný z Hluku, s. oši Šmatelková, s. F.
Janků řed. ZDŠ Bílovice
5.4. gymnázium Uh. Hradiště – 4. roč. – pedagogická větev
s hospitací ved. s. dr. M. Baxa a s. prof. Vídeňská
25.3. sovětská škola Olomouc
20.5. sovětští turisté – Burjatská ASSR
30.6. zástupci místních závodů – závěr školního roku
Během školního roku odešel pro zranění nohy do plného
invalidního důchodu s. Josef Stojaspal, který zastával funkci školníka,
byl předsedou ZV ROH a vedl BSP správních zaměstnanců. I za nové
vedoucí, s. A. Zimčíkové pokračoval kolektiv v plnění přijatých
závazků a dokázal udržet školu ve vzorném pořádku a čistotě.
Protože od rozhodnutí utvořit kolektiv soutěžící o titul BSP
uplynulo více než dva roky, byla podána přihláška o udělení titulu
BSP I. stupně. Ke slavnostnímu předání titulu, legitimací a
bronzových odznaků došlo dne 1. dubna 1977. Předání provedl
předseda OVOSu s. Karel Holub. Kolektiv se při této příležitosti

rozhodl, že od dalšího soutěžení neustoupí, ale bude i nadále hledat
nové formy práce, aby naše škola vždy zastávala přední místo mezi
školami okresu.
Také kolektiv pracovnic školní jídelny pokračuje úspěšně v plnění
přijatých úkolů.
Ke Dni učitelů 1977 udělil na návrh OŠ ONV v Uherském Hradišti
ministr školství ČSR s. M. Vondruška řediteli školy Vlastimilu
Novákovi za příkladné plnění úkolů s socialistické výchovné a
vzdělávací práci a za obětavou veřejnou činnost čestný titul Vzorný
učitel.

MŠ I. 1976 – 1977
V tomto školním roce bylo v MŠ I. 31 dětí předškolního roku –
věku. Školní rok byl zahájen za přítomnosti předsedy školské a
kulturní komise s. Mikošky.
Obsazení:
ředitelka – Zdena Vidrmanová
učitelka – Magda Straková
školnice – Anna Martišová
kuchařka – Marie Štefaniková
Během roku odešla školnice a s. Štefaniková nastoupila mat.
dovolenou.
Spolupráce patronátního závodu s MŠ opět pokračuje. Kolektiv
BSP zhotovil pro děti pomůcky ze zbytků kůže, které se využívají
k rozvíjení matematických představ.
Dohlížecí výbor věnoval MŠ 200.-Kčs na zakoupení stavebnice.
V tomto roce v předvolebním období se pedagogické pracovnice
MŠ zapojily do přípravy voleb. S. Vidrmanová pracovala v agitačním
středisku a s. Straková přispěla recitací na předvolební schůzi v Hluku
ke zpestření programu.
Děti v den voleb přednesly pásmo básní a písní v místním rozhlase.
V agitačním středisku byl vystaven panel s pracemi dětí z MŠ I.
Spolupráce MŠ a ZDŠ byla v tomto roce velmi dobrá. Opět byly
uskutečněny vzájemné hospitace a ukázka vyuč. hodiny pro rodiče
dětí budoucích školáků.

MŠ II. 1976 – 77
1.9. 1976 byl započat již třetí rok provozu naší opravené MŠ –
zbudované v budově bývalé ZDŠ. Byly otevřeny 2 třídy. Do první
třídy bylo přijato 28 dětí ve věku od 3 do 4,5 roku. Do druhé třídy
bylo přijato 30 dětí ve věku od 4,5 do 6 let. Během roku se však
obsazení i stav dětí měnil. Do první třídy byly přijaty 2 děti, takže se
stav zvýšil na 30 dětí.
Obsazení:
V mladším oddělení byly s. učitelky Jaroslava Dobešová –
začínající učitelka, a Zdeňka Libosvárová – provdaná Hlaváčová –
nekvalifikovaná učitelka – studující PŠ v Přerově.
Ve starším oddělení s. ředitelka Marie Jurčičková a
nekvalifikovaná učitelka Jiřina Bídová.
Funkci školnice zastává i nadále s. Anežka Kadlčková a funkci
pomocné kuchařky, která vozí hotová jídla z jídelny ZDŠ a ve školce
pouze připraví ke stolování s. Jarmila Matůšová.
Během roku došlo v obsazení k několika změnám. S. Libosvárová
byla často nemocná, čerpala si pro nemoc později řádnou dovolenou a
po provdání odešla na mateřskou dovolenou. Na její místo nastoupila
důchodkyně uč. ZDŠ s. Josefa Staníková.
Na podzim odešla také pomocná kuchařka s. Matůšová a na její
místo přišla Jarmila Stojaspalová. V únoru odešla na mateř. dovolenou
ředitelka s. M. Jurčičková, kterou vystřídala učitelka Radka Kupcová
z Hluku. V červenci odešla na mateřskou dovolenou s. Jiřina Bídová.
U příležitosti vánočních svátků se konala v MŠ besídka, z které se
radovaly děti i rodiče. Rovněž u příležitosti MDŽ se konalo slavnostní
setkání maminek i pracovnic z patronátního JZD s dětmi. Děti si
připravily pro maminky dárečky i líbivý program.
Ředitelství MŠ spolu se SRPŠ a patronátním závodem – JZD
připravilo pro děti jednodenní výlet na Babí horu. Děti poznaly blízké
okolí a také se vydováděly na čerstvém vzduchu.
Svůj svátek – MDD oslavily děti veselým karnevalem. Byl pro ně
připraven program se spoustou závodivých her, pohádek a vyprávění a
maminky jim připravily i něco pro mlsný jazýček.
Spolupráce se ZDŠ, která je beze sporu nutná byla i v letošním
školním roce dobrá. Učitelky 1. tříd navštívily spolu se s. ředitelem
ZDŠ MŠ. Zajímaly se především o výuku dětí v předškolním

oddělení. Práce se jim líbila a jsou ochotny předávat si zkušenosti
s učitelkami MŠ.
Také děvčata z IX. tříd spolu se soudružkou učitelkou, v rámci
výuky péče o dítě navštívily MŠ. Také děti z MŠ jsou vedeny k zájmu
o práci v ZDŠ. Prohlédly si budovu ZDŠ a zúčastnily se i vyučování
v 1. třídě a mnohé z nich se již těší na to, jak i ony brzy zasednou do
školních lavic a stanou se opravdovými školáky.

JKK
Kino, které v obci máme a které není po stránce technické
v uspokojivém stavu bylo MNV předáno pod OB v roce 1974, když
bylo předtím několik let uzavřeno pro závady. Při zřízení klubu, přešlo
pod správu JKK. Promítá se nepravidelně a to především pro mládež.
V naší obci bylo kinem JKK odehráno v roce 1977 64 filmových
představení.
Kulturní dům byl dostavěn na podzim roku 1975 a náklady činily
5,5 miliónů Kčs.
K slavnostnímu otevření došlo 8. listopadu téhož roku. V té době
stál MNV před úkolem, aby zabezpečil po dostavbě a předání kult.
domu do užívání jeho plné kulturně společenské využití. To
vyžadovalo zřízení orgánu, který by se staral o KD, dořešil celou řadu
drobných technických a provozních dodělků současně vedle toho
zajišťoval koordinaci požadavků i potřeb občanů, společenských
organizací v místě a závodu Svit, Sušky a JZD z hlediska kulturně
společenského a politicko výchovného.
Školská a kulturní komise – jejímž předsedou byl v té době s. Jan
Mikoška – byla pověřena radou MNV přípravou orgánu pro řízení a
správu kulturního domu. Schází se již v září přípravná komise ve
složení: s. Mikoška, Šula, Šohaj, Moštěk, Ježek Štěpán a Roušar
Rudolf, aby zajistili:
a) zrušení stávajícího OB (osvětová beseda)
b) navrhli nový typ klubového zařízení, který ponese název JKK
(jednotný kulturní klub)
c) postarali se o vhodné kádrové složení výboru klubu
d) zpracovali předpoklad nákladů na činnost
e) zajistili vhodné zástupce místních podniků ve výboru klubu

f) zpracovali návrh Statutu této kulturní instituce
Se všemi těmito úkoly se komise MNV dobře vyrovnala a nově
ustavený výbor byl radou MNV schválen a každý člen dostal
jmenovací dekret.
Ve výboru klubu bylo 13 dobrovolných pracovníků:
z řad dělníků a družstevníků – 8
z řad technické inteligence – 2
učitelé – 2
Složení výboru: Petr Moštěk
Stanislav Šula
František Šohaj
Josef Valíček
Božena Tinková
Antonín Fibichr 86
Antonín Fibichr 122
Antonín Dítko
Ludmila Daňková
František Přikryl
Ladislav Bahulík
Miroslav Krystýn
Marie Chovancová
Z uvedených 13-ti členů výboru klubu, který se scházel v průměru
1x za 5 – 6 týdnů bylo ještě vytvořeno tak zvané předsednictvo JKK,
které se scházelo 1x za 14 dní a někdy i častěji.
Složení předsednictva:
Šohaj František – předseda JKK
Šula Stanislav - tajemník
Tinková Božena - pokladní
Valíček Josef - propagační
Fibichr 122 - hospodář
Hlavní starostí výboru a hlavně předsednictva bylo:
1. zajistit finanční prostředky na provoz KD
2. sestavit plán kulturních akcí a provádět kulturu ve smyslu
platných směrnic a nařízení MK, OK ONV a OKS s pohledem
na místní problematiku a potřeby

3. vytvářet podmínky pro poskytování kulturních služeb formou
propůjčování sálu, přísálí a suterénu společenským organizacím,
institucím, závodům a občanům za poplatek stanovený
sazebníkem, který schválil MNV.
Finanční prostředky k 1.1. 1976 – 15.348;71
příjmy za rok 1976
155.097;61
příjmy celkem
170.446;32
výdaje celkem
133.806;10
Zůstatek finančních prostředků k 31.12. 1976
na účtě
35.098,07Kčs
v pokladně
1.542,15Kčs
celkem
36.640,22Kčs
Rozpis příjmů:
vstupné – kino
vstupné – akce JKK
nájem KD
odvod 8% dech. hud.
odvod 8% skup. Stíny
kurz na kytaru
sdruž. prostř. JZD
Sušárna
Svit n.p.
příspěvek MNV
celkem

14.004.24.949.33.560.3.350.60
564.3.670.12.600.5.000.27.400.30.000.155.097.60

Rozpis výdajů:
mzdy JKK
kino
kurz na kytaru
mzdy celkem
cestovné
zesilovač pro Stíny
stojany ――״
zesilovač pro dechovku
hudební nástroje
pohoštění + ceny – koštéř

12.785.10.056.2.703.25.544.1.685.5.300.1.290.5.300.49.074.1.728.-

odměna hudbě Kunovjanka 2.400.P. Novák – koncert
5.401.pořad – Holzman
3.219.odměna – Stíny
2.000.Slov. divadlo – představení 2.000.podlahový stroj
6.840.uhlí
1.010.psací stroj
2.870.gramorádio
2.000.půjčovné za filmy
7.500.čistící prostředky
2.637.předplatné novin
340.nákup vstupenek – Koštéř 400.ostatní materiál
4.033.stolař. práce – kino
984.celkem
133.806.10
Pronajímatelé KD platí půjčovné podle těchto hledisek:
a) půjčovné za sál
základní poplatek
250.-Kčs
+ za každou hodinu
70.-Kčs
b) půjčovné za přísálí – do 8 hodin
300.-Kčs
přes 8 hodin za každou další hodinu 50.-Kčs
Nájemné neplatí společenské organizace NF za akce politického
rázu (přednášky, státně pol. akce, oslavy státních výročí, schůze spol.
organizací NF). Dále pak členové klubu, kteří dávají roční vklad do
rozpočtu JKK (pokud ovšem nevybírají na akci vstupné). Jsou to
místní závody: Svit, Suška, JZD.
Do rozpočtu JKK tyto závody totiž přispívají dohodnutou a
smluvně zajištěnou finanční částkou a to:
Svit
15.000.-Kčs
JZD
12.600.-Kčs
Suška
5.000.-Kčs
ročně.

Závody tedy přispívají na provoz KD a činnost klubu celkovou
částkou 32.600.-Kč.
MNV poskytuje příspěvek ve výši 30.000.-Kčs. Na vstupném
z akcí, které pořádá klub včetně vstupného z kina je roční příjem
kolem 30 tisíc a za pronájem KD také tolik.
Za uplynulé dva roky má tedy klub vytvořené jisté zázemí po
stránce finanční k zabezpečení provozu KD a činnosti JKK.
V roce 1976 bylo uskutečněno 12 přednášek s průměrnou účastí 24
osob.
V roce 1977 14 přednášek s průměrnou návštěvností 43 osob na 1
přednášce.
Již druhý rok běží v klubu kurz hudební výchovy – jde o hru na
kytaru. Do kurzu se přihlásilo 18 dětí v roce 1976 a v roce 1977 15
dětí.
Významné kulturně společenské akce, které klub pořádal jako
vlastní činnost:
V roce 1976 – koncert Pavla Nováka se skup. Vox
- pořad Felixe Holzman + Fr. Budín s dech.
Hradišťanka
- představení Slov. divadla
- Slovácký koštéř I. ročník
- oslavy 100 let dechové hudby ve spolupráci
s OKS – KKS
- krajská přehlídka folklor. skupin
- přehrávka dechových hudeb
- Moravanka
V roce 1977: to byly akce pořádané na počest 60. výročí VŘSR
- II. ročník soutěže – Slovácký koštéř
- Strouhalova sedmička s lidovými vypravěči
- Kolotoč kouzel – pro děti
- Eden – pražské varieté
- veřejná nahrávka Silvestra 1977 s brněnským
rozhlasem a souborem Broln
- výstava obrazů Aleše Černého pod názvem
„Lidové tance a zvyky na Slovácku“
- Humoriáda Rudy Stolaře a brněn. skupina se
zpěvač. Jar. Veselou

- druhé vystoupení Strouhalovy 7 – Všichni se
ptají, komu to hrají
Další částí v oblasti kulturně výchovné práce je ZUČ – zájmová
umělecká činnost.
V klubu jsou 3 zájmové kolektivy z oblasti LUT – lidová umělecká
tvořivosti.
Je to za
1. dechová hudba, která v roce 1976 oslavila 100 let svého
trvání, a je za své dlouhodobé činnosti známa v širokém okolí
Moravy i záp. Slovenska
2. je to mladá věkem hudebníků i délkou trvání, hudební skupina
(jak se říká beatová) Stíny.
3. národopisný kroužek Dolněmčan, který v roce 1975 oslavil 10
let svého trvání.
Dechová hudba má 24 členů. Vedoucím je Antonín Fibichr, v roce
1976 – před oslavami 100 let DH v Dolním Němčí, získala tato hudba
90% kvalifikace. JKK zakoupil pro soubor nové dechové nástroje,
takže dnes stojí místní dechovka na úrovni všeobecně zažitého a
používaného ladění. To také vedlo i ke zkvalitnění úrovně hudby jako
celku.
V loňském roce – tj. 1977 odehrála 56 vystoupení. Z toho hrála 7x
brigádně. Za honorář odehrála 49 vystoupení, kde činil hrubý příjem
60.082.-Kčs. Z této částky odvedli zřizovateli - JKK 8% - tj.
4.369,60Kčs. V průměru činí honorář 2,5 tisíc na člena ročně.
Hudební skupina Stíny v roce 1976 přestoupila pod JKK. Je to
soubor malý, čítající 5 členů, ale s velmi náročnou a drahou technikou
cca 100.000.-Kčs.
Existence souboru je podmíněna především zkouškovými
možnostmi. Tyto podmínky jsou ze strany JKK plněny. Soubor
nacvičuje 1 – 2x týdně. Toto úsilí je dobře znát na úrovni skupiny, což
nejlépe dokazuje zájem veřejnosti. Potvrzuje to i ta skutečnost, že nyní
hrají Stíny pravidelně ve středu – pátek a sobotu v kavárně Javořina
v Uh. Brodě. V roce 1977 měla skupina celkem 36 vystoupení. Z toho
4 brigádně a to: dětský karneval, besedu s mládeží, taneční večer k 60.
výročí VŘSR a soutěž „Hledáme nové talenty“.

Národopisný kroužek Dolněmčan v uplynulém období prodělával
změny jak uvnitř kroužku, tak i ve vedení kroužku. Řešily se
organizační, materielní, vnitřní i jiné problémy. Kroužek má nyní svou
stálou klubovnu v suterénu KD. Kroužek v roce 1977 nacvičil pořad
„Hody s právem“. Akce byla dobře připraveny, ale krátce po začátku,
když se odbývaly národopisné zvyky v obci, spustil se silný lijavec a
celá akce byla zhacena.
V roce 1977 vystoupil soubor při oslavách Vítězného února a
v kulturním pásmu pro sov. delegaci. K 60. výročí VŘSR připravil
besedu u cimbálu s ukázkou starobylého zvyku „Vaření trnek“.
Když se k akcím, které pořádal JKK, přičtou ještě i kulturní akce,
které pořádaly některé spol. organizace NF – jako např. zahrádkáři,
požárníci, TJ, SSM, ČSŽ, Myslivci a závody, pozorujeme zvýšenou
kulturní aktivitu v naší obci:
a) politicko – výchovná činnost
9 akcí – účast 400
b) zdravotní osvěta, pedagogika, historie
5 akcí – účast 420 lidí
c) kurzy zájmové a ostatní
2 – účast 30
V zájmové umělecké činnosti:
2 divadelní představení
3 vystoupení LPT
2 vystoupení pěvec. souboru
2 hudební koncerty
1 výstava
tanečních zábav bylo – 37
večery u cimbálu – 2 (Lipovjan, Šabla)
vystoupení prof. umělců – 8
vlastní akce většího rozsahu – 5
filmových představení – 62
přednášek – 15
jiných akcí – 120 (patří sem agitace ve skříňkách, relace a činnost
organ. NF)
Celkem bylo v kult. domě JKK uskutečněno 105 akcí. Účast na
nich byla v průměru 150 osob. A tak to činí přes 15 tisíc návštěvníků.
Otázka návštěvnosti se stala v roce 1977 problémem. Jestli-že v roce

1976 byly akce k KD většinou přeplněny, pak v roce 1977 dochází
k postupnému zeslabování zájmů u občanů a akce nebyly mnohdy
rentabilní, tak např.: Humoriáda R. Stolaře s Jarmilou Veselou – účast
na ní byla jen v počtu 180 osob, bylo vybráno 1 800.-Kčs a akce stála
5.827.-Kčs. Nebo vystoupení Strouhalovy 7. Účast byla 110 lidí;
vybráno bylo 1.530.-Kčs, stála 5.748.-Kčs. Ztráta tedy činila
4.218.-Kčs.
Ani na tak atraktivní akci jako byla veřejná nahrávka Silvestra
brněnského rozhlasu s lidovými vypravěči Jožkou Šífarem a Milanem
Mastným a lidovou cimbálovou muzikou Broln nebyla dobrá účast.
Byla na ní polovina sálu prázdná. Také výstava obrazů Aleše Černého
nebyla navštívena tak jak se očekávalo vzhledem k tomu, že na této
výstavě byly vystaveny poprvé obrazy malované malířem v naší obci.
Z Hluku, z Uh. Brodu i jiných obcí se přijel podívat větší počet
zájemců než z Dol. Němčí.
I účast na plesových zábavách byla v roce 1977 slabší než v roce
1976. Na plese svitovců bylo v roce 1976 600 lidí a v roce 1977 400
lidí. Tento zeslabený zájem je těžko vysvětlit.

BSP
Dne 19.11. 1977 se konalo v kulturním domě I. setkání brigád soc.
práce naší obce. Organizátorem byl ČSŽ. Setkání bylo po všech
stránkách dobře připraveno, návštěvnost byla velmi dobrá a také
odezva ve vesnici na tuto akci byla pěkná. Spokojeni byli účastníci i
organizátoři – ČSŽ. Setkalo se celkem 18 kolektivů soutěžících o hrdý
titul BSP – 2 kolektivy ZDŠ, 1 ze zdrav. střediska, 8 ze závodu Svit, 4
z JZD, 3 ze Sušárny.
Večer byl zahájen přednesem básně, následoval krátký úvod
předsedkyně ČSŽ s. Valíčkové. Dále vedoucí kolektivů BSP za své
závody, pracoviště seznámili přítomné s hnutím brigád na svých
pracovištích. Pak následoval program, který si připravili sami členové
brigád. Byly to písně, scénky apod. Následoval kvíz – soutěž, které se
zúčastnili za každou brigádu 3 zástupci (závod). Soutěž připravil
učitel ZDŠ s. Ingr. Porotu, která soutěž hodnotila byla složena z těchto
soudruhů. Za ZDŠ s. Stašková, za závod Svit s. Zapletal, za Sušárnu s.
Kučera a za JZD s. ing. Mahdal. V soutěži zvítězilo družstvo ZDŠ, na

druhém místě se umístilo družstvo Sušárny, třetí bylo družstvo JZD a
na posledním místě zůstalo družstvo Svitu. Zdravotníci se soutěže
nezúčastnili. Po soutěži ještě následovala taneční zábava.
Rozvoj hnutí BSP v provozovně n.p. Svit Dolní Němčí začal v roce
1972, kdy se do této formy socialistické soutěže přihlásily dva
kolektivy, které jsou od roku 1974 nositeli titulu BSP I. stupně
s bronzovým odznakem a dvě členky od roku 1976 nositelkami
stříbrného odznaku. Pak se do této soutěže postupně přihlásilo dalších
6 kolektivů.
Dvěma kolektivům byl předán titul BSP 3. prosince a brigáda se tak
stala nositelem bronzového odznaku a čtyři členky převzaly stříbrný
odznak.
Kolektivy provádí pravidelně 1x za měsíc hodnocení své činnosti
se kterou jsou na vývěsní tabuli seznamováni všichni pracující. Počet
v kolektivech se pohybuje od 10 do 27 členů. Věkový rozdíl členů je
značný a pohybuje se od 18 do 50 let.
Práce kolektivů je zaměřena hlavně na kvalitu výrobků a
rovnoměrné plnění plánu. BSP jsou hlavní oporou provozu a jejich
členové se zapojují do všech akcí jako je výpomoc za nemocné
pracovníky, dodržování technologie výroby, bezpečnost práce aj.
Ve škole jsou 2 soutěžící kolektivy. Kolektiv správních
zaměstnanců má 16 členů, byl ustanoven v říjnu 1974 na počest 57.
výročí VŘSR. Vedoucím kolektivu je Anna Zimčíková. V letošním
roce 60. výročí VŘSR byl po přehodnocení práce kolektivu přiznán
titul BSP a uděleny 12 členům bronzové odznaky.
Druhý kolektiv vedený Marií Kadlčkovou je ustaven ve školní
jídelně a soutěží zde 8 pracovnic. Tento kolektiv obdržel titul BSP
v prosinci a členkám byly předány bronzové odznaky.
V JZD pracují 4 kolektivy BSP, jeden na farmě v Horním Němčí,
druhý ve Slavkově a na farmě v Dolním Němčí další dva kolektivy a
to kolektivy dojiček. Kolektivy pracují dobře. Všechny závazky se
plní na 100%. V loňském roce byly kolektivy dojiček krajskými
vyzyvateli ve výrobě mléka a v tomto roce si vytyčily ještě náročnější
úkol, nadojit ve 4 řadovém kravíně o 17 000 l více proti loňské
skutečnosti. Za 10 měsíců tohoto roku se nadojilo navíc již 25 728 l,
což je velký úspěch a patří zaň dík všem ošetřovatelkám dojnic i
vedení družstva.

Socialistické soutěžení na závodě Sušárna doznalo v letošním roce
určitý vzestup a rozšířilo se prakticky na všechny pracovníky závodu.
Od počátku roku probíhá soutěžení po dvou líniích:
1. soutěž kolektivů BSP
2. soutěž jednotlivců, která je hodnocena absolutně, vyhodnoceno
je vždy 5 nejlepších pracovníků středisek
Do brigád social. práce je zapojeno 55% pracovníků z celkového
počtu pracovníků na závodě. Podkladem pro práci těchto kolektivů
byly počátkem roku zpracované plány aktivity, jejichž součástí byly
závazky kolektivů uzavřené k 60. výročí VŘSR a na počest 9.
všeodborového sjezdu.
Brigády BSP na závodě jsou tři:
- BSP střediska výrobny tvarovaných krmiv a skladového
hospodářství vedená s. Soukeníkem
- BSP střediska Sušárny vedená s. Vaculíkem
- BSP střediska mechanizace vedená s. A. Kadlčkem.
Jako nejlepší kolektiv za výsledky dosažené v letošním roce byla na
celopodnikové konferenci vyhodnocena BSP vedená s. Soukeníkem.
Kolektiv byl založen v roce 1972 a titul BSP mu byl propůjčen v roce
1974. Kolektiv je třináctičlenný a zahrnuje pracovníky střediska
výrobny tvarovaných krmiv a skladového hospodářství. Počátkem
letošního roku byly 9 – ti členům tohoto kolektivu uděleny odznaky
BSP I. stupně – bronzové.
Brigáda střediska sušárny vedená s. Vaculíkem byla založena
v roce 1973. Titul BSP získala v květnu letošního roku. Kolektiv je
osmičlenný a zahrnuje pracovníky zajišťující sušárenskou činnost –
obsluhu bubnové sušárny BS – 18. Rozvoj vnitřního života kolektivu
má nepříznivé podmínky v době sezóny vyplývající z nepřetržitého
provozu a cyklického střídání čtyř dvoučlenných směn. Členové
kolektivu podali tři závazky, které závod využívá.
Soutěžící kolektiv o titul BSP střediska mechanizace byl založen
v roce 1975. Vyvíjí úsilí o získání titulu a to nejpozději v prvním
čtvrtletí roku 1978. V současné době je kolektiv desetičlenný a je
složen z řidičů, traktoristů a opravářů. Svou činností se podílí na
sklizni a dopravě plodin pro sušení, rozvozu krmiv, provádění oprav.

Všechny brigády mají ve svých řadách čestné dárce krve, podílí se
na politických akcích na závodě a řada členů je aktivně zapojena do
veřejného života a pracuje ve funkcích na závodě a v místě svého
bydliště. Brigády vedou své kroniky, pečují o nástěnky a úpravu
pracovišť.

TJ
Nejmasovější složkou v místě je TJ. Postupně byly vytvořeny
velmi dobré podmínky, aby mládež měla možnost sportovního vyžití.
Pod pojmem TJ má převážná většina občanů na mysli je jeden druh
sportu a to kopanou. Účast v krajské soutěži v tomto sportu je jistě
chloubou obce, poněvadž mnoho měst v našem kraji nedosahuje této
výše. Je však nutné zajišťovat i další druhy sportu, především atletiku,
odbíjenou, stolní tenis a jiné sporty, aby co nejvíce především
mladých lidí mělo možnost vyžití v organizaci TJ. Dobrá spolupráce
je se ZDŠ, kde členové TJ cvičí v tělocvičnách. Komise pro mládež a
tělovýchovu se dala za úkol zajistit vybudování 3 dětských hřišť a to
pod zdravotním střediskem, u mateřské školy I. a za prodejnou obuvi.
V současné době je již připravena plocha pro dětské hřiště za
prodejnou obuvi a postupně bude budováno zařízení na tuto plochu.
Jde o branky na kopanou, sloupy na síť pro odbíjenou a dále lavičky,
kde by si občané mohli odpočinout.

SSM
MNV poskytl pro klubovnu SSM místnost v budově bývalé ZDŠ a
mladí lidé si zde vybudovali pěknou klubovnu. SSM začal dobře
pracovat v oblasti společenské výchovy. V poslední době však činnost
SSM doznává stagnaci a prakticky mimo schůzek několika členů SSM
v klubovně není vidět žádnou činnost.

MS
Kromě mysliveckého plesu neprováděli členové MS žádnou
kulturní akci. Na stavbě hospodářské budovy v roce 1977 odpracovali
jen 492 hodin a tak ani nesplnili svůj závazek. Někteří členové se

prací vůbec nezúčastňovali. Na výstavbě vodovodu bylo odpracováno
30 brigádnických hodin. 2 členové jsou čestnými dárci krve. Plán
odstřelu zajíců byl splněn pouze na 10%. Z plánovaných 34 kusů
chycených zajíců bylo chyceno jen 30. Zvyšující se mechanizace
v zemědělství snižuje neustále stavy pernaté i srstnaté zvěře. Škody by
se snad daly zmírnit spoluprací s JZD a se Sušárenským sdružením.
Bažantí zvěře bylo uloveno 241 kusů a přesto zůstal ještě značně
vysoký stav živé zvěře. U srnčí zvěře se stavy zvyšují, proto i odstřel
byl zvýšen. 2 kusy byly odevzdány na státní nákup Jednotě, 1 kus JZD
a 1 kus TJ za pomoc při odchytu zajíců. Přikrmování zvěře není
v současné době příliš dobré. Je třeba opravit 12 zásypů pro bažanty.
Celkový stav finančních prostředků MS činí 14 064,90Kčs.
Složení nového výboru MS:
předseda – Antonín Dítko
místopř. – Miroslav Pazlar
mysl. hosp. – Jaroslav Kadlček ml.
finanční – František Horák
kult. ref. – Josef Juřenčák
jednatel – Zdeněk Juřena
člen výboru – Josef Hejda
Revizní komise: předseda – Jaroslav Kadlček st., členové – Jan
Juřenčák, Jaroslav Pěrka.

Svazarm
Organizace Svazarmu uskutečnila v roce 1977 tyto akce: V únoru
bylo provedeno školení řidičů, které bylo navštíveno ve velkém počtu.
V květnu byl zahájen kurz MM – malých motocyklů, který vedl
aktivista Svazarmu s. Bukvic. Tento kurs absolvovalo 22 posluchačů.
V září byl uskutečněn druhý ročník střelecké soutěže o nejlepšího
střelce Dolního Němčí. Tato soutěž byla uspokojivě navštívena. Ve
spolupráci s TJ se uskutečnil další ročník DZBZ. V říjnu členové
Svazarmu pomáhali místní organizaci PO při zajišťování okresního
kola soutěže žákovských družstev požárníků. Ve staré škole Na
záhumení byla zbudována prozatímní střelnice pro vzduchovky, která
je hojně využívána. Měla se zde budovat ještě svépomocná dílna,
tento záměr se však nezdařil, neboť na tomto pozemku bude brzy

zahájena stavba nové MŠ a tím je budova odsouzena k demolici.
Výborové schůze organizace se konaly pravidelně, nedá se to říci i o
členských schůzích.

SOZ
V současné době má SOZ v naší obci 12 členů, z toho 3 členové
jsou poslanci MNV. Předsedou je s. Rudolf Roušar, člen rady MNV.
V roce 1977 zajišťoval Sbor 33 svatebních obřadů, vítání do života
bylo provedeno u 46 občánků, smuteční projevy při 24 pohřbech.
V měsíci únoru byla uspořádána beseda s důchodci, které se
zúčastnilo 180 důchodců a na programu se podílel ČSŽ, ZDŠ, TJ a
důchodcům zahrála k poslechu i tanci naše dechová hudba.
Členové SOZ navštívili v lednu nejstaršího občana Metoděje
Kadlčka č. 362, který se dožil 92 let a v listopadu nejstarší občanku
Kateřinu Stojaspalovou, která dovršila 90 let života. Blahopřáli dále
v září ke zlaté svatbě a provedli další 2 návštěvy občanů při jejich
životním jubileu. Dále ve spolupráci s ČSŽ navštívili členové SOZ
přestárlé ženy (nad 75 let) a předali jim k MDŽ dárkové balíčky.
Dne 31.7. 1977 se uskutečnilo v obřadní síni MNV setkání rodáků
při příležitosti oslav 50. narozenin.
Dále se členové SOZ zúčastnili zahájení školního roku a přivítání
žáků prvních tříd, kterým předali plnicí pera a drobné upomínky.
Činnost SOZ je zaměřena rovněž na předmanželské poradenství a
besedy s novomanžely. Letošní besedě byli účastni Dr. Červinka, Dr.
Burian a Dr. Skulová.
SOZ se podílel na mnoha dalších akcích jako např. účast na slibu
pionýrů v Bratislavě, jisker na Ploštině, slavností předání občanských
průkazů patnáctiletým žákům ZDŠ, besedě s branci apod.
Téměř ze všech akcí byly pořízeny fotografie, které byly pravidelně
vystavovány ve skříňce SOZ na náměstí.
V letošním roce se zvýšil počet obřadů neopakovaných v kostele
oproti minulým letům, tj. 4 svatby a 9 dětí. Podařilo se zajistit, aby se
vítání dětí zúčastňovali zástupci místních závodů jako JZD, Svit, ZVS
a také některých závodů mimo obec – Let Kunovice, Mesit Uh.
Hradiště, Vlčnovjan Vlčnov.

Je třeba podotknout, že se velmi dobře osvědčila spolupráce SOZ a
ČSŽ, která se stále prohlubuje a rozšiřuje a je velmi důležitá hlavně
při větších akcích, jako beseda s důchodci, předávání občanských
průkazů ap.

Pohyb obyvatel
K 1. lednu 1977 bylo v obci 2 587 obyvatel.
narodilo se
46
zemřelo
24
přistěhovalo se
49
odstěhovalo se
42
přírůstek – 95
úbytek – 66

Zapsala: O. Pavlicová

Zimčík
-----------------------předseda MNV

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

Pachola Zdeněk
----------------------------------------------předseda školské a kul. komise

1978
Úvod
Rok 1978 byl pro náš lid, pro naši vlast dalším dobrým rokem.
Vzrostlo materiální i duchovní bohatství země. V souladu se záměry
plánu se dále rozvíjelo naše národní hospodářství. Vzrostla
průmyslová, stavební a zemědělská výroby. Na řadě úseků bylo
dosaženo výrazného pokroku. Objem průmyslové výroby vzrostl na
dvojnásobek objemu z roku 1976. Byla též sklizena dosud nejvyšší
úroda zrnin v dějinách naší země, téměř 11 miliónů tun. Do užívání
byly dány nové významné stavby v průmyslu, druhá trasa pražského
metra, nové úseky dálnic, více než 130 tisíc nových moderních bytů,
velký počet nových školských, dětských, zdravotnických, kulturních,
obchodních a dalších objektů, které slouží pracujícím. Dále se
upevňovala a zvyšovala životní úroveň našeho lidu. Například nákupy
na vnitřním trhu loňského roku (1978) dosáhly ve srovnatelných
cenách už dvojnásobku úrovně roku 1966. V tom se odráží i růst
příjmů obyvatelstva. Úspěchy, kterých bylo dosaženo si vyžádaly
nemálo úsilí a překonávání mnohých překážek. Hodně obětavosti a
každodenního hrdinství prokázali pracující na nejrůznějších úsecích
národního hospodářství, v továrnách, na polích, na stavbách,
v dopravě, ve vědeckých ústavech, nemocnicích, ve školách,
v obchodech – na všech pracovištích, aby splnili stanovené úkoly.

MNV
Celoroční rozpočet MNV, který byl schválen na plenárním
zasedání v únoru stanovil částku 1 457 600.-Kčs bez finančních
příspěvků na akci Z. Avšak ve skutečnosti celkové příjmy za rok 1978
představují částku ve výši 3 368 267,63Kčs. K překročení přišlo
z toho důvodu, že na základě požadavků MNV převedl ONV částku

287 200.-Kčs. Dále bylo převedeno 471 770.-Kčs z fondu rozvoje a
rezerv ONV.
Také ze státního fondu vodního hospodářství byla přidělena obci
částka ve výši 835 729.-Kčs a to na výstavbu vodovodu. Celková
částka včetně schváleného rozpočtu MNV činí tedy ty
3 368 267,63Kčs.
Akce na něž bylo využito výše uvedených fin. prostředků:
Výstavba 3. etapy vodovodu
přístavba čističky k plav. učebně
výstavba komunikací k 10 byt.
jednotkám, včetně točny pro ZDŠ
splátka půjčky na vodovod a úroky
výkup rod. domků
instalace ústř. topení v MŠ I.
instalace el. topení MNV
opravy v JKK
výměna kotle ústř. topení – byty MNV
zahájení výstavby MŠ
zvýšené náklady na el. proud
u čerpací stanice
dovoz vody z počátku roku
geolog. průzkum pro stavbu MŠ
odměny funkc. MNV
výkup pozemků pro výstavbu MŠ

826 053.-Kčs
178 595 .-Kčs
140 410.-Kčs
227 812.-Kčs
165 762.-Kčs
82 000.-Kčs
73 000.-Kčs
60 000.-Kčs
17 000.-Kčs
46 872.-Kčs
30 000.-Kčs
12 000.-Kčs
48 000.-Kčs
23 000.-Kčs
13 000.-Kčs

Nedílnou součástí hospodaření MNV je i hospodaření drobné
provozovny. MNV vlastní 2 nákladní auta a 1 hon. Výsledky této
drobné provozovny za rok 1978 jsou následující:
S5T – zisk
hon – zisk
T111 – ztráta

30 222.75Kčs
22 662.66Kčs
132.95Kčs

Lze říci, že i u drobné provozovny jsou plánované záměry plněny.
Zmíněné dopravní prostředky slouží při akcích pro MNV a také
obyvatelům obce.

Stavební komise
Další významnou oblastí v práci MNV je oblast stavební. Stavební
komise, které je svěřen tento úkol se aktivně podílela na dosažených
výsledcích budování naší obce. Dohlížela na všechny stavební akce,
zabývala se povolováním drobných staveb, vodovodních přípojek
a výkonem stavebního dohledu. V naší obci je k 31.12. 1978 651
popisných čísel. Bylo povoleno ONV 7 jednobytovek a jedna
nádstavba, u 5 domů byla provedena demolice, bylo zkolaudováno 13
bytových jednotek. Komise vydala 20 povolení pro drobné stavby a
další úpravy.
Komise OVP
V souvislosti s dalším zvyšováním životní úrovně pracujícího lidu i
zvyšováním významné úlohy národních výborů a uplatňováním
výrazných tendencí směřujícími k důslednému dodržování
socialistické zákonnosti se stalo nezbytným ochraňovat a zajišťovat
socialistický pořádek. Komise OVP pravidelně projednává podaná
oznámení o přestupcích proti socialistickému soužití, drobné
výtržnictví, poškozování majetku v socialistickém nebo osobním
vlastnictví atd. Zpravidla se jedná o drobnou protispolečenskou
činnost, která nenaplňuje skutkovou podstatu trestního činu, ani
přečinu. Především dochází k porušování §19, tj. slovní nebo fyzické
napadení.
V roce 1978 řešila komise 9 přestupků. Přestupky jsou řádně
vedeny v evidenci KOVP. Nedobrým jevem je nadměrné požívání
alkoholických nápojů. Stává se, že někteří občané se dostanou do
konfliktu se zákonem vinou nadměrného požití alkoholických nápojů
a dopouštějí se narušování veřejného pořádku, občanského soužití,
poškozování majetku atd.
Zdrav. komise
Sociální a zdravotní komise má 7 členů. Z toho 4 jsou poslanci
MNV. Průměrná účast na schůzích komise činí 73%. Důvodem
neúčasti některých členů je práce na směny.

K 1. lednu 1978 měla naše obec 450 důchodců, t. j. 17,3% obyvatel
naší obce a odpočítáme-li školní mládež a děti předškolního věku,
přibližně 25% dospělého obyvatelstva v obci. Tito důchodci pobírají
měsíčně 394 161.-Kčs důchodu. V minulém roce bylo vyplaceno
našim občanům na starobních, invalidních a sociálních důchodech
téměř 4 800 000.-Kčs a průměrný měsíční důchod činí 866.-Kčs.
Jako další součást sociální politiky je doplňková péče. Rozpočet na
rok 1978 činil 17 000.-Kčs. Bylo zakoupeno uhlí 12 občanům
v hodnotě 4 401.-Kčs, tj. průměrně 367.-Kčs na 1 důchodce, dále byly
poskytnuty 25 občanům jednorázové příspěvky v celkové částce
6 800.-Kčs, tj. průměrně 272.-Kčs.
Pokud se týká zdravotní péče, dnešní zařízení zdravotního střediska
je nevyhovující. Jak vyplývá z volebního programu je uvažováno a
počítáno s dostavbou zdrav. střediska v hodnotě 1 mil. Kčs, z toho 300
tisíc Kčs by se mělo prostavět v této pětiletce.
Částečně se situace zlepšila zřízením zdrav. střediska ve Slavkově.
Denně ubylo asi 20 pacientů.
Kulturní komise
Další významnou činností MNV je oblast školství a kultury. Na
tomto úseku sleduje komise činnost ZDŠ, obou MŠ, jednotného
kulturního klubu a koordinuje kulturně vzdělávací činnost
společenských organizací NF. Prvořadou otázkou bylo umístění dětí
do MŠ. V minulém roce nebylo možno umístit v MŠ více než 40 dětí.
Toto vysoké číslo vedlo radu MNV k tomu, aby se snažila získat
povolení ke stavbě nové MŠ i přes to, že tato stavba nebyla do
volebního programu zařazena. Povolení se podařilo získat. Stavba
bude provedena v akci „Z“ a záleží tedy na všech občanech jak brzy
bude nová budova uvedena do provozu.
Dalším problémem v naší obci je otázka provozu kina. V současné
době je toto zařízení ve správě JKK. Stávající sál je zařazen do
asanace, to znamená že nelze vynakládat žádné prostředky na zlepšení
prostředí, či zařízení. Návštěvnost dospělých na filmových
představeních je velmi nízká, jen děti pořádaná představení navštěvují,
navzdory opravdu neestetickému prostředí sálu. Uvažuje se nad tím,
že se provoz kina přemístí do budovy JKK, čímž by se jistě podstatně
zvýšila návštěvnost filmů a také by se zvýšilo využití budovy JKK.

Komise pro mládež a těl.
Úzkou návaznost na oblast školství a kultury má komise pro
mládež a tělovýchovu. I když jde o komisi z činnosti ost. komisí NV
nejmladší, její rozsah a působení je dalekosáhlé. U této komise nastala
v průběhu volebního období změna v obsazení. Jejím novým
předsedou se stal J. Říha. V posledním období se úspěšně rozvíjí
oblast sportu a to zejména vznikla široká základna žákovské kopané,
stolních tenistů, šachistů a také ZRTV – Základní rekreační tělesná
výchova.

Zásobování obyv.
Zásobování běžnými životními potřebami bylo plynulé a rovněž
pro náročné zvýšení nákupů v období vánoc bylo zboží dostatek.
Nedostatek se projevil u některých druhů jižního ovoce jako datlů,
fíků, zavařenin a konzerv z dovozu a některých druhů neslaných
sušenek.
Rovněž kakao je stále nedostatkovým sortimentem a mělo by být
ponecháno především jako základní potravina pro děti. V období
vánoc bylo však dodáno do naší obce asi 100kg kakaa a dále 30 kg
kakaa Instant.
V textilní prodejně se projevoval nedostatek bavlněného dětského
zboží od velikosti 90 do velikosti 150, zejména punčochové zboží,
prádlo, pyžama. Tato situace byla ovlivněna dočasným snížením
dovozu bavlny.
U masa se projevoval nedostatek dražších druhů salámu.
Vážná situace v zásobování uhlím se upravila. Uhelné sklady
obdržely zvýšené dodávky, nestačily však s rozvozem. Přesto je však
nutno uhlím i nadále šetřit. Domácnosti s ústředním topením mají
nárok na příděl 40q uhlí. Vyšší spotřebu je třeba pokrývat volnými
druhy topení – tj. kaly a kladenským prachem.
Tato situace v oblasti vnitřního obchodu byla do značné míry
ovlivněna mezinárodní situací. Přechodný nedostatek některých druhů
zboží nemá vliv na výživu obyvatelstva a jeho životní úroveň. Úroveň
bydlení, vnitřního vybavení domácností a rovněž jídelní lístek naopak
nasvědčují tomu, že naše obyvatelstvo má vysokou životní úroveň.

Nová MŠ
Po vydání povolení ke stavbě a po registraci na min. výstavby dala
banka souhlas k financování. V letošním roce se uvažuje o nákupu
materiálu v částce 100 000.-Kčs. V příštím roce se má proinvestovat
2 700 000.-Kčs a v roce 1980 další 2 700 000.-Kčs a zbytek v roce
1981. Hodnota díla bude 5 995 000.-Kčs. Investiční náklady budou
činit 4 200 000.-Kčs, další 1 070 000.-Kčs ostatní náklady jako je
projekce, výkupy domu, vnitřní vybavení, titulní zařízení staveniště,
inženýrská činnost apod.
Poslanci ve svých obvodech projednali závazky občanů na rok
1979 se zvláštním zaměřením na výstavbu MŠ, aby tak byla zajištěna
plynulá výstavba tohoto objektu.

JZD
Rok 1978 představuje ukončení třetího roku šesté pětiletky a
současně završuje třetí rok společného hospodaření sloučeného JZD
Javořina.
Výsledky rozhodujících ukazatelů za tři roky šesté pětiletky jsou
vesměs příznivé, s výjimkou cukrovky, kde došlo k podstatnému
snížení osevní plochy ve prospěch česneku. Zvláště je třeba vysoko
hodnotit vzestup výroby obilovin, vysoké překračování dodávek
mléka a masa celkem. Není plněno maso hovězí – 96,3%. Ani výhled
do konce pětiletky nedává záruku pro splnění tohoto ukazatele
v důsledku nedostatku kapacit.
Rostlinná výroba je jeden z rozhodujících úseků hospodaření. Měl
k dispozici 2 431 ha zemědělské půdy, z toho 1 898 ha orné půdy. To
znamená, že 20,4% z celkové zemědělské půdy jsou louky a pastviny,
kde výtěžnost z 1 ha činila v průměru 30 q sena.
V roce 1978 byly pěstovány tyto druhy hlavních plodin:
pšenice ozimá
800 ha
ječmen jarní
200 ha
bob
60 ha
kukuřice na siláž
330 ha
mrkev + krm. řepa
15 ha

vojtěška
jetel
cukrovka
česnek
louky + pastviny

159 ha
119 ha
110 ha
75 ha
527 ha

V roce 1978 bylo dosaženo jak vynikajících výsledků, tak i na
druhé straně méně uspokojivých, hlavně u krmných plodin, které
nejvíce postihlo sucho.
Největšího úspěchu bylo dosaženo při pěstování obilovin, kde se
plánovaný výnos 45 q překročil.
Odrůdová skladba ozimé pšenice:
Sovětské odrůdy
Sáva
Solaris
Bu – 10
Grana
Různá novošlechtění

640ha
87ha
30ha
19ha
20ha
4ha

47,06 q/ha
56,- q/ha
66,7 q/ha
66,3 q/ha
54,3 q/ha
70,- q/ha

Sovětské odrůdy byly na polovině ploch seté jako druhá obilovina,
takže jejich výnos byl snížen faktorem špatné předplodiny. Ostatní
odrůdy byly pěstovány na menší ploše v důsledku nedostatku osiva.
Tyto odrůdy byly ve vyšším stupni množení a jsou pro příští rok
vlastním zdrojem osiva.
Včasná agrotechnika a správně provedená ochrana proti houbovým
chorobám, hlavně stéblolamu sehrála svoji roli na konečném výnosu.
U jarního ječmene byl průměrný výnos 50 q/ha.
Odrůdová skladba:
Rapid 133 ha 46,1 q/ha
Favorit 37 ha 50,3 q/ha
Spartan 30 ha 67,6 q/ha

Cukrovka byla pěstována na ploše 110 ha. Této plodině byla
věnována patřičná pozornost a to již v období po žních. Byl proveden
postřik proti pýru, vyhnojeno chlévskou mrvou a provedeno zásobní
hnojení. Velká pozornost byla věnována jednocení, aby byl zachován
patřičný počet jedinců na 1 ha. Toto bylo dodrženo a průměrný počet
jedinců činil 84 tisíc jedinců. I přes tento vysoký počet jedinců
nakonec nebyl splněn plánovaný hektarový výnos 390 q/ha, skutečný
výnos činil 377 q/ha. Toto nesplnění bylo zapříčiněno především
suchem během vegetačního období a částečným poškozením plochy,
která byla (10 ha) znovu přeseta. Při mechanizované sklizni byly i
dost vysoké ztráty, ve kterých je určitá výrobní rezerva, která bude
muset být v příštím roce omezena na minimum. Po přeorávce byl
proveden sběr cukrovky, který přinesl patřičný efekt.
Kukuřice na siláž byla sklízena na ploše 330 ha a měla průměrný
výnos 292 q/ha. Tento výnos by byl vyšší, ovšem byla sklízena
kukuřice určená na zrno, která má zcela zákonitě menší počet jedinců
a v důsledku toho byl i výnos nižší.
Velmi dobrých výsledků bylo dosaženo u pozdních hybridů, kde se
výnos pohyboval kolem 400 q/ha. Velmi dobře se osvědčil nově
upravený stroj Sex 48 na kukuřici, který seje semeno do patřičné
hloubky, čímž je dán základní předpoklad pro vzejití.
U víceletých pícnin byly výnosy nižší v důsledku nedostatečných
srážek a silného výskytu hraboše polního. Výnos pícnin na orné půdě
byl 278 ha 63,5 q/ha. Podobné snížení produkce bylo i na lukách, kde
v důsledku suchého počasí nebyla prováděna druhá seč. Výnos na
ploše 527 ha luk a pastvin byl 30 q sena/ha, i přestože na dostupných
plochách byla provedena všechna opatření.
Značný výpadek produkce byl u jetelovin na semeno, když původní
plocha 30 ha byla snížena na 10 ha s výnosem 70 kg/ha. Rovněž i zde
bylo silné napadení hrabošem polním.
Česnek byl v roce 1978 rozhodující plodinou v rostlinné výrobě,
která rozhodla nejen o úspěšných výsledcích RV, ale i celého
družstva. Svědčí o tom nárůst výroby, která se od roku 1976 zvýšila
4,5x.
Sklizeň česneku je největší pracovní špička v JZD. Již částka
vyplácená na mzdy 550 000.-Kčs hovoří za všechno. 75 ha se musí
sklidit během 30 – 40 dnů, denně vyžaduje nástup 250 – 300
pracovníků na sklizeň.

V roce 1978 dosáhla velmi dobrých výsledků živočišná výroba a to
na všech úsecích a střediscích. Přestože se celý rok nevyvíjel příliš
optimisticky, zvláště v zásobení objemnými krmivy a nakonec i
krmnými směskami, podařilo se celému kolektivu pracovníků
zvýšeným úsilím v každodenní práci splnit a někde i překročit
plánované úkoly.
Výroba mléka, chov dojnic
plán 78
celková výroba mléka 2 732 000
dodávka mléka
2 590 000
vysáto mléka
142 000
dojivost na kus a den 10,44
roční dojivost
3 810
natalita na 100 ks krav 98,74

skutečnost
2 770 329
2 611 129
159 200
10,29
3 757
108,08

plnění v %
101,4
100,8
112,1
98,5
98,6
109,4

Velmi dobře se úkolu v tomto roce zhostil kolektiv pracovníků
v Hor. Němčí. Zde je třeba vidět snahu všech dojiček, stájníků,
přísunářů, ale i cílevědomou zootechnickou práci s. Svobody, který
dopodrobna zná svěřené dojnice a citlivě brakuje co do stáda nepatří a
naopak se snaží zachránit ty nejvýkonnější matky. Dá se říci, že tato
farma se rozhodnou měrou zasloužila na splnění a překročení úkolů
dodávky mléka.
Výroba a dodávka hovězího, vepřového, skopového masa, vlny.
plán 1978
maso hovězí
3 123
maso vepřové
1 510
maso skopové
50
maso celkem
4 683
prodej selat ks/kg 1 050/174
dodávka vlny
20

skutečnost
3 065,73
1 594,69
55,19
4 715
1 040/211,73
24,11

% z plánu
98,5
105,3
110.101,1
121,6
120

Plnění výroby masa
plán 1978 skutečnost % z plánu
maso hovězí 3 380
3 585
106.maso vepřové 1 839
2 046
111,2
Ve výrobě vepřového masa již 2 roky přetrvává ztráta vepřů
úhynem. V roce 1978 uhynulo v žíru 103 kusů prasat. Příčina je
v průjmovém onemocnění vepřů o váze 30 – 40 kg. Veterinární
pomoc je někdy málo účinná a často nepomůže vůbec.
Výroba selat: tento úsek výrobní činnosti se jevil od sloučení jako
nejslabší článek ŽV vůbec. Vedení navrhlo organizační opatření a
podpořilo iniciativu ošetřovatelů prasnic formou mimořádných prémií
při docílení odchovu 19 kusů selat na 1 prasnici. A výsledek se
dostavil.
Výroba selat
farma
Dolní Němčí
Slavkov
Horní Němčí
celkem

plán 1978
18,3
18,3
18,3
18,3

skutečnost
19,17
15,35
19,93
19,02

celkem
788
284
1 315
2 383

Chov ovcí: Za rok 1978 se narodilo 186 ks jehňat. Ovce i jehňata
byly po celý rok v dobrém kondičním stavu, projevilo se to nejen na
množství a kvalitě vlny, které se nastříhalo letos rekordní množství
24q. Beránci byli prodáváni jako brojleři za 23.-Kčs za 1 kg v A třídě,
kde dosahovali 36 – 40 kg.
Chov koní: JZD Javořina bylo vybráno společně s JZD Bánov, aby
na okrese Uherské Hradiště provozovalo chov teplokrevných koní.
V republice každoročně klesají stavy klisen, tzv. zemského chovu.
Bylo proto nutno vypracovat opatření k záchraně chovu koní vůbec.
V roce 1978 dosáhlo v JZD Javořina základní stádo počtu 8 kusů
klisen a byl přiznán charakter rozmnožovacího chovu koní s nárokem
subvence 4 500.-Kčs na každé narozené hříbě. Hodnota chovaných
koní v současné době představuje částku 490 000,-Kčs. JZD má snahu

založit jezdecký oddíl a zvýšit tak zájem dětí a mladých lidí o práci
v zemědělství.
V průběhu roku 1978 pracovalo na úseku mechanizace, tj.
traktoristů, řidičů aut a opravářů kolem 60 pracovníků. Tento stav
pracovníků již plně zajišťoval maximální využití stávajících strojů a
též včasnou připravenost techniky na jednotlivé etapy prací. Toto se
též příznivě projevilo i v celém průběhu roku, neboť veškeré polní
mechanizované práce byly provedeny v agrochemických termínech
s dobrou kvalitou.
V průběhu roku byly nakoupeny 4 kolové traktory řady 69 a 1
výkonný pásový traktor T – 4 – A o celkovém výkonu 120K. Dále to
byla sušička obilí, samosběrací vůz NTVS – 4, rozmetadlo hnojiv
RCW – 3, traktorový přívěs, 2 kusy kombajnů E 512 a STS a jiné
nářadí na přípravu půdy a celková hodnota nakoupených strojů činí
cca 2 300 000.-Kčs.
V roce 1978 bylo podáno celkem 14 zlepšovacích návrhů, jejichž
společenský prospěch činí 251 204.-Kčs. Autorům jednotlivých
zlepšovatelských návrhů bylo vyplaceno 4 050.-Kčs. Z celkové výše
plyne, že zlepšovatelské hnutí tvoří nezanedbatelnou částku při řešení
veškerých výrobních problémů. Cílem zlepšovatelského hnutí byla
maximální mechanizace při všech pracích spojených s pěstováním
česneku. Tento úkol byl splněn výrobou řemenové třídičky česneku,
třídícího a překlápěče palet. Mezi nejlepší zlepšovatele patří kolektiv
opravářů pod vedením vedoucího dílen s. Jaroslava Kadlčka.

Svit
Plán provozovny Svit Dolní Němčí stanovil vyrobit v roce 1978
1 385 400 párů obuvi tj. o 13 050 párů více jako dosažená skutečnost
v roce 1977. Dosažená skutečnost 1 311 800 párů znamená splnění
daného úkolu na 100,49%.

odběratel
SSSR
Bulharsko
Polsko
NDR
KS
Tuzemsko

plán
1 136 000
38 750
65 000
5 000
60 650

skutečnost
1 126 500
38 750
65 000
20 000
5 000
56 550

Plán výroby byl po celý rok plněn rovnoměrně. K odchylkám dle
jednotlivých odběratelů došlo v důsledku mimořádného zařazení
výroby 20 000 párů pro NDR. Pokrácena byla výroba pro SSSR a
Tuzemsko.
Pro zajištění tohoto úkolu a proto, aby výroba byla plněna
rovnoměrně, bylo nutno přijat některá mimořádná opatření. Zejména
to bylo rozepsání výroby na soboty a zajišťování denní přesčasové
práce v důsledku nedostatku pracovních sil.
Pro rok 1978 bylo provozu Dolní Němčí rozepsáno 16
osmihodinových sobotních směn. Na tyto směny bylo rozepsáno
80 500 párů obuvi. Šicí dílny ušily o sobotních směnách 48 100 párů
svršků tzn. 69,75% z původního plánu, spodkové dílny vyrobily
63 575 párů obuvi tzn. 78,97% z plánovaných párů na sobotu. Ostatní
páry obuvi byly ušity a vyrobeny v denních přesčasech.
Nutno vyzvednout zvýšenou iniciativu všech pracovních kolektivů
při zajišťování těchto náročných úkolů. Pokud došlo ke zpoždění bylo
zpravidla vyrovnáno během kritického měsíce.
Výroba obuvi v SVC se v roce 1978 proti roku 1977 zvýšila o
4 372 954.-Kčs. Výroba zboží byla splněna na 100,72% a dosažená
skutečnost představuje částku ve výši 108 937 338.-Kčs.
Dosažený průměrný měsíční výdělek na pracovníka v roce 1978
činí 2 318.-Kčs. Průměrný výdělek je proti plánu vyššího o 104.-Kčs.
Na toto má vliv mimo jiné rovněž přesčasová práce.
V roce 1978 bylo propuštěno 69 pracovníků. Z toho 24 studentů po
letní výpomoci, 11 pracovníků ukončilo výpomoc sjednanou na
určitou dobu, 1 pracovník odešel ve zkušební době, 2 pracovníci ze
zdravotních důvodů, 2 pracovníci z důvodu stěhování, 1 pracovník
z důvodu přemístění organizace, 3 pracovníci vzájemnou dohodou, 1

pracovník odešel do invalidního důchodu, 3 pracovníci do starobního
důchodu, 1 pracovník na organizovaný nábor 1 pracovník z bytových
důvodů, 5 pracovnic z důvodu péče o děti, 10 pracovnic po mateřské
dovolené a 4 pracovníci z ostatních důvodů.
Průměrný počet pracovních sil v roce 1978 činil 454 pracovníků.
Největší stav byl v měsíci červenci – 464; nejnižší počet pracovníků –
440, byl v měsíci červnu.
V roce 1978 byly do plánu ozdravných opatření navrhnuty 4 akce.
Podnikovými orgány byly přijaty do plánu jen 2 akce. Tyto byly
vcelku splněny. Jednalo se o tyto akce:
1. Rekonstrukce sociálního zařízení v administrativní budově
2. Vypracovat projekt pro odvětrání výrobní budovy 001.
Plán na tyto akce na rok 1978 byl celkem 24 000.-Kčs. Bylo
vyčerpáno 23 000.-Kčs, tj. 95%. Dále byla provedena akce v rámci
provozu pro zlepšení pracovního prostředí a to zlepšení odsávání
škodlivin z oddělení konfekční dílny 4 203 – 4. Byla provedena
výměna ventilátoru pro centrální odsávání a montáž dostatečného
množství odsávacích trychtýřů. Nyní je odsávání dostačující a
nedochází k dalším stížnostem ze strany zaměstnanců z tohoto
pracovního úseku.
V současné době pracuje v provozu 11 kolektivů BSP. Z toho jsou
4 kolektivy s titulem BSP a 7 kolektivů o tento titul soutěží. Celkový
počet členů je 184. Z toho počtu je 56 členů s bronzovým odznakem a
6 členů se stříbrným.

ZVS
Hospodářské výsledky závodu ZVS – sušárna v Dolním Němčí za
rok 1978.
Plnění ukazatelů výrobně finančního plánu závodu:

výkony
materiál. a jiné náklady
mzdové nákl.
zisk

plán
22 200 000
17 718 000
2 070 000
1 400 000

plnění
22 295 397
17 660 158
2 034 142
1 422 182

%
100,43
99,67
98,26
101,57

počet pracovníků
produktivita
průměrná mzda
rentabilita
výroba úsušků v tunách
výroba doplň. krm. směsí
tukování vojtěšky

71
312 700
2 510
6,73
7 350
5 760
200

69
323 100
2 526
6,69
8 190
6 437
187

97,18
103,33
100,64
99,41
111,43
111,75
93,65

Závod splnil v roce 1978 všechny plánované ukazatele a to jak
finanční tak i výrobní, jejich splnění však nebylo snadnou záležitostí.
Na okrese Uherské Hradiště byly uvedeny do provozu nové
sušárenské kapacity, čímž vznikali problémy se zajišťováním potřební
hmoty k sušení. Rovněž klimatické podmínky nebyly příliš příznivé.
Dále to bylo opatření k šetření energií, zákaz sušení materiálu, který
měl sušinu nižší než 15%. Ve IV. čtvrtletí roku byl vydán zákaz sušení
cukrovarských řízků v sušárnách n LTO (olej). Všechny tyto okolnosti
nepříznivě ovlivnily výrobu závodu. V květnu 1978 byla uvedena do
provozu sušárna v Topolné, která je součástí závodu 03 v Dolním
Němčí. Tato sušárna je postavena na plyna tak v době zákazu sušení
cukr. řízků doháněla plnění celého závodu.
Ke splnění plánovaných ukazatelů přispěla nemalou měrou také
socialistická soutěž pracujících. V současné době jsou na závodě 3
brigády socialistické práce a 2 kolektivy soutěží o získání titulu BSP.
V roce 1978 odpracovali zaměstnanci závodu bezplatně 568 hodin
na úpravě pracovního prostředí závodu.
6 pracovníků darovalo v průběhu roku zdarma krev.
Rovněž zlepšovatelské hnutí na závodě je na dobré úrovni. Bylo
podáno celkem 8 zlepšovacích návrhů, z toho 6 bylo přijato a 5
v průběhu roku realizováno.

ZDŠ 77/78
Příprava na nový školní rok byla usnadněna celoroční poctivou
prací správních zaměstnanců. Celá BSP I. stupně svědomitě plnila
úkoly vyplývající z pracovního řádu. Navíc dokázaly uklizečky a
pracovnice školní jídelny natřít podokenní plechy, aby škola i zvenčí
vypadala pěkně. O její pěkný vzhled se v době prázdnin postarali i

natěrači OKP v Hluku obnovením nátěrů oken a dřevěných obložení
školy v poschodí. Přízemí natřeli brigádně žáci. Také SRPŠ –
především hlavní výbor, věnovalo hodně hodin obnově nátěrů
kovových konstrukcí bazénu a spojovacího krčku. Podobně si
počínala i BSP s. Labovské ze závodu Svit. Ve volných chvílích
provedla nátěry na vstupní budově.
OKP v Hluku provedl opravu malby v I. patře hlavního pavilónu a
prostoru u menší tělocvičny.
Uklízečky dokázaly včas připravit školu k zahájení nového
školního roku. Všechny prostory školy byly opět čisté. Učitelé
s pozvanými žáky vyzdobili třídy i nástěnky vhodným materiálem,
aby vstup do nového školního roku byl důstojný.
Obsazení školy:
ředitel – Vlastimil Novák
zástupce ředitele – Miroslav Pazlar
1. – 5. postupný ročník
1.A
Jarmila Valíčková
1.B
Olga Pavlicová
2.A
Marie Ingrová
2.B
Vojtěch Bída
3.A
Kliment Ingr
3.B
Petr Staník
4.A
Marie Pospíšková
4.B
Vladimír Zálešák
5.A
Josef Valíček
5.B
Jiřina Dufková
6. – 9. postupný ročník
6.A
Ivan Jurčička
6.B
Helena Leblochová
7.A
Zdeňka Hájková
7.B
Jiřina Běťáková
8.A
Vlasta Ondrová
8.B
Jan Nemrava
9.A
Anna Stašková
9.B
Marie Bukvicová
9.C
Anna Mahelová

Bez třídnictví:
Josef Bartoš, Marie Jančová, Josef Kučera, Emilie Motyčková.
Školní družina: Lenka Hurná
Během školního roku došlo v obsazení školy k několika změnám.
K 1.9. 1977 byla na žádost rodičů dojíždějících žáků z Boršic u
Blatnice zřízena na škole družina mládeže. Umístěna byla v čítárně
v budově mimoškolní výchovy. Místnost byla vybavena novým
nábytkem a potřebným inventářem.
První vychovatelkou byla jmenována s. Lenka Hurná z Hluku,
absolventka gymnázia v Uh. Hradišti. Zájem o zařazení do DM byl
vysoký. Průměrný stav přítomných dětí neklesl během roku pod 30,
často však možnosti pobytu využilo i 50 dětí.
Počet dětí v jednotlivých třídách:
třída chlapci dívky celkem
I.A
12
10
22
I.B
11
11
22
II.A
13
12
25
II.B
12
12
24
III.A 14
15
29
III.B 13
15
28
4.A
14
15
29
4.B
15
14
29
5.A
23
14
37
5.B
22
16
38
1. – 5. 149
134
283
6.A
19
15
34
6.B
17
18
35
7.A
21
18
39
7.B
17
20
37
8.A
20
16
36
8.B
22
15
37
9.A
11
13
24
9.B
10
17
27
9.C
11
15
26
6. – 9. 148
147
295
1. – 9. 297
281
578

Docházka dle bydliště:
1. – 9. D.N. Slavkov H.N. Boršice
371 53
72
82
%
64,2 9,1
12,4 14,3
Z Boršic navštěvují naši školu žáci již od 3. třídy, ze Slavkova a
z Hor. Němčí převážně až od 5. třídy.
PO SSM: soudružka Menšíková požádala o zproštění z výkonu
funkce skupinové vedoucí PO SSM na škole a OŠ její žádosti
vyhověl. Ředitel školy proto navrhl na uvolněné místo vychovatelku
DM s. Lenku Hurnou. Protože však uvedená soudružka nemá zatím
dostatek vlastních zkušeností, klesla úroveň práce ve srovnání
s dřívějšími lety. Projevilo se to především v nepravidelné schůzovací
činnosti skupinové rady a v nedostatečné organizační činnosti práce
jednotlivých oddílů.
Stav organizovanosti se udržel přibližně na stejné úrovni.
Z nejdůležitější činnosti je nutno jmenovat slavnostní sliby pionýrů
v Trenčíně – Brezině a jisker na Ploštině. Obě akce byly provedeny ve
spolupráci s družební školou v Trenčíně – Kubre.
Letní činnost se vyvíjela stejně jako v předešlém roce. Bulharské
černomořské pobřeží navštívilo 40 žáků pod vedením učitelů ss.
Leblochové, Bartoše a Ondrové. Týdenní putování s pionýry své třídy
zajistila s. uč. Leblochová. Hodně dětí prožilo prázdniny v letních
pionýrských táborech.
Spolupráce s veřejností:
Spolupráce s n.p. Svit a JZD Dolní Němčí se v letošním školním
roce prohloubila. S oběma podniky má škola uzavřenou písemnou
dohodu o úpravě vzájemných vztahů. Svit poskytuje škole ročně
1 000.-Kčs na nákup pomůcek, škola se revanžuje kulturním
vystoupením žáků podle potřeb závodu. JZD poskytovalo škole
bezplatnou dopravu žáků na lyžařský zájezd do Beskyd, na dvě
divadelní přestavení do Brna a na různá vystoupení národopisného
souboru. Škola zajistila nácvik nového programu uvedeného kroužku,
který vystupoval podle dohody pod hlavičkou JZD. Z mnoha
vystoupení v obci i mimo ni byla nejzdařilejší účast na mírových

slavnostech v Brně – Líšni a prázdninový zájezd do Prahy, kde soubor
vystoupil na otevřené scéně na Staroměstském náměstí v rámci
programu Pražského kulturního léta. Program ke všem těmto
vystoupením nacvičila s. Emilie Motyčková, vydatnými pomocníky jí
byli ss. Zimčíková A. a Frant. Kadlček.
Také spolupráce se Sborem pro občanské záležitosti se vyvíjela
úspěšně. Obzvláště příchod žáků prvních tříd do školy, předávání
občanských průkazů a slavnostní ukončení školního roku měly
vysokou úroveň.
ZDŠ spolu s MNV se zaměřily na zlepšení vzhledu nejbližšího
okolí školy. Před učebnami bylo vysazeno stromořadí bříz, které má
v budoucnu tlumit účinek slunečního záření. Skalka v prostoru před
školní jídelnou byla osázena 47 dřevinami a prostor před ní byl osázen
listnatými stromy, aby žáci v nejbližším okolí viděli dřeviny, o nichž
se učí.
Po mnoha jednáních s OŠ ONV, Pozemními stavbami Gottwaldov
a Sigmou Hranice bylo dosaženo dohody o výstavbě budovy pro
umístění čistírny vody pro bazén. MNV zařadil stavbu do akce Z a
v závěru roku ji v hrubé stavbě ukončil. Podle písemné dohody se
Sigmou budou přístroje dodány a instalovány tak, aby k 1.2. 1980
sloužilo zařízení svému účelu.
Spolu s MNV dosáhla také škola zapojení areálu na veřejný
vodovod.
Také sušárna poskytla škole svou pomoc především finančním
příspěvkem na knižní odměny vybraným žákům na konci školního
roku.
Kroužky pracovaly ve větším rozsahu než v dřívějších letech. Bylo
to dáno hlavně tím, že nepovinné předměty byly vedeny jako zájmové
kroužky. Jejich vedení zajišťovali především učitelé.
Ze společenských organizací se této práci věnovaly tyto organizace:
Svaz zahrádkářů – 1 kroužek – s. Jaroslav Umlauf
TJ Dolní Němčí – 6 kroužků – ZRTV
požárníci – soutěž Plamen 78 – s. Ant. Kadlček
Učitelé vedli především takové kroužky, které nemohli z různých
důvodů obsadit rodiče. V letošním roce se prvně osvědčily kroužky
intenzivní výuky plavání s žáky 1. a 2. tříd ze všech přiškolených
obcí.

SRPŠ:
Hlavní výbor SRPŠ pokračoval v úspěšné práci z loňského roku.
Dá se konstatovat, že schůzky byly pravidelné, činnost škole
prospěšná. Obzvláště po materiální stránce uměli rodiče škole
vypomoci, v ideových otázkách však zůstávali stranou.
Složení výboru:
Zdeněk Stojaspal – předseda
Ludmila Světinská – místopř.
Anna Zimčíková – jednatelka
Božena Andrlová – pokladní
Členové výboru: Ludmila Kadlčková, Josef Tinka, Jaroslav Matůš,
Antonín Srnec, Stanislav Dufka, Marie Chovancová, Antonín Macků,
ing. Vlad. Hubáček.
Třídní schůzky se uskutečnily 5x, účast na nich byla dobrá. Roční
průměr činil 63,8%. Plenární schůze byla jedna, hlavní referát
přednesl ředitel školy.
V zimním období se opět konal rodiči velmi navštěvovaný
společenský ples, který uváděli žáci devátých tříd polonézou o její
nácvik se zasloužila s. uč. Marie Bukvicová.
Zimní lyžařský výcvik, na nějž SRPŠ výrazně přispívá, utrpěl letos
nedostatkem sněhu. Výbor vyvinul značnou iniciativu při zajištění
nového místa v Jeseníkách, kde údajně vždy sníh je.
Přípravě na vyučování věnovali učitelé dostatečnou péči. Systém
doučovacích kroužků se osvědčil a žáci prokázali různými zkouškami
znalosti odpovídající klasifikaci. Nejvíce nedostatků bylo zjištěno ve
znalostech z Čj, z něhož tři žáci neuspěli u přijímacích zkoušek na
školy II. cyklu.
Závěrečná konference zhodnotila výsledky učebně výchovné práce
a konstatovala, že
97 žáků 5. – 9. tříd prospívá s vyznamenáním 5 žáků z celé školy je
ohodnoceno nedostatečnou (0,8%) a bude na konci prázdnin skládat
opravnou zkoušku.
Za kázeňské přestupky bylo 6 žáků potrestáno známkou druhého
stupně z chování, 3 žáci obdrželi ředitelskou důtku a 7 žáků důtku
třídního učitele.
Pochvalu za vzorný přístup k vyučování obdrželo 79 žáků, knižní
odměnu 38.

Vyfotografováním před skupinovou vlajkou PO SSM byl za
vzornou práci v PO, za slušné chování, za kvalitní školní práci poctěn
Milan Martiš, žák 9.B tř.
Socialistické hnutí:
BSP I. (uklizečky) přijaly podobné závazky jako v letech
předešlých. Všechny prostory školy byly udržovány ve vzorné čistotě.
BSP II. (školní jídelna) získala v podzimním období titul BSP I.
stupně. I tento kolektiv se rozhodl pokračovat v soutěžení a pokusit se
získat stříbrné odznaky.
Za kvalitní práci obdržely ke Dni učitelů 1978 vyznamenání s.
Anna Stašková – dopis vedoucího OŠ a s. Olga Pavlicová diplom za
rozvoj pracovní iniciativy.

MŠ I. 77/78
Školní rok 1977/78 byl v MŠ I. slavnostně zahájen za přítomnosti
předsedy ŠKK při MNV Dolní Němčí Z. Pacholy a členek BSP
patronátního závodu Svit Dolní Němčí s. M. Zimčíkové, J. Kadlčkové
a ing. Zatloukala. MŠ I. je opět jednotřídní s počtem 31 dětí
předškolního věku.
Obsazení školy na začátku roku:
ředitelka – Z. Vidrmanová
neapr. učitelka – Magda Straková
kuchařka – Marie Šimčíková
školnice – Marie Pitnerová
Během roku došlo ke změně v obsazení učitelky. K 1.11. 1977
nastoupila Květoslava Pudelková učitelka 1. – 5. ročníku. S. Magda
Straková odešla na půlroční MD a nastoupila opět 17.5. 1978.
S. Marie Šimčíková – kuchařka, dálkově studovala školu veřejného
stravování v Brně. Po dobu její nepřítomnosti ji zastupovala s. Marie
Kročilová.
Na rok 1977/78 byla opět uzavřena hospodářská smlouva a
oboustranná dohoda. V den oslav MDD navštívili děti zástupci
z patronátního závodu Svit Dolní Němčí. Byl to vedoucí ing. Jiří
Zatloukal, zástupkyně BSP s. Zimčíková, předseda ZO KSČ s.

Zelinka a ved. oddělení s. Baroň. Zaměstnanci Svitu předali dětem
dárky, za odměnu jim děti zazpívaly a zarecitovaly.
Před vánocemi připravily děti svým rodičům besídku s pásmem
písní, básní a dramatizací se zimní tématikou. Také k MDŽ předvedly
děti pro maminky program a předaly jim připravené dárečky.
U příležitosti oslav 30. výročí Vítězného února proběhla
v kulturním domě výstavka dětských prací s názvem „Barevný svět“.
Práce dětí se líbily a byly odměněny diplomem.
Spolupráce MŠ a ZDŠ je velmi dobrá. Během roku se uskutečnily
vzájemné hospitace. Na jedné z nich byla přítomna i oši s.
Klimentová, řed. školy s. Vlastimil Novák a učitelky prvních tříd ss.
Olga Pavlicová a Jarmila Valíčková. Hospitace byla hodnocena
kladně zejména s. Klimentovou.

JKK
Jednotný kulturní klub zaměřil svoji činnost v roce 1978 k hlavním
politickým výročím roku, jako např. 30. výročí Vítězného února, 60.
výročí vzniku ČSR a 61. výročí VŘSR. V souladu s volebním
programem NF, kladl JKK hlavní důraz na ideovou činnost všech
pořádaných akcí. Snahou bylo zapojení co největšího počtu lidí
z vesnice do tvůrčí zájmové a politicko – výchovné práce.
Práce JKK by se dala rozdělit do 4 oblastí činnosti. Mimoškolská
výchova a vzdělávání, zájmově umělecká činnost, kulturně politická a
služby občanům Dol. Němčí.
Za 1: V mimoškolské výchově a vzdělávání bylo 23 přednášek. Tři
z toho měla ZDŠ pro své žáky, 17 JKK zajistil přes socialistickou
akademii v Uh. Hradišti pro všechny složky NF. Pro 3 přednášky bylo
využito schopností učitelů místní ZDŠ.
Účast na přednáškách byla v průměru 43 osob. Oproti loňskému
roku, kdy účast byla 26 osob na jednu přednášku, je to podstatné
zlepšení. Na úseku této práce jsou i rezervy a to hlavně v aktivnějším
zapojení všech složek NF.
1.9. 1978 došlo k zahájení výuky hry na klavír. Kurs navštěvovalo
11 žáků, 8 v oddělení pro začátečníky, 3 pro pokročilé.
Další kroužek ustavený JKK je fotokroužek. Vedoucím kroužku je
člen JKK s. Miroslav Koníček.

Za 2: Zájmově umělecká činnost.
K 30. výročí Vítězného února byla uspořádána výstavka prací dětí
ze ZDŠ a MŠ, pod názvem „Barevný svět dětí“. Slavnostního zahájení
výstavy se zúčastnila řada představitelů obce. Výstava trvala 3 dny a
prohlédlo si ji 280 občanů. Práce dětí byly hodnoceny porotou a
odměněny diplomy.
Další zdařilou akci uspořádal JKK k MDD. Bylo to malování na
chodníku a závody na koloběžkách. Zájem dětí a účast na tomto
odpoledni byla veliká. Pro velkou radost a pěkné práce, musely být
ceny rozšířeny z plánovaných 3 na 5 míst. Celá akce proběhla pod
patronátem předsedy MNV.
V oblasti zájmově umělecké činnosti byla zorganizována soutěž
zpěváků amatérů „O Slovácký koštéř“ v pořadí již třetí ročník.
Soutěže se zúčastnilo 13 zpěváků a vítěz postoupil do okresního kola
v Uh. Hradišti.
K 60. výročí vzniku Československé republiky byl uspořádán
slavnostní večer se souborem Olšava z Uh. Brodu. Jako host tohoto
večera vystoupil populární ostravský herec J. Kobr. Dechová hudba
měla k tomuto výročí pořad s nedělním promenádním koncertem.
JKK je zřizovatelem souboru Dolněmčan, dechové hudby a
skupiny Stíny. Soubor Dolněmčan ve svých vystoupeních převážně
čerpá ze starých lidových zvyků a tradicí. Ze svým programem, ve
kterém předvádí jeden starý zvyk „Vaření trnek na Slovácku“ sklidil
úspěch nejen při vystoupení v JKK, ale i na Otevřené scéně
Staroměstského náměstí v Praze. O práci kroužku se v pochvalném
dopise, zaslaném JKK vyjádřil režisér pořadu s. Michajlov. Soubor
Dolněmčan svým vystoupením zpestřuje téměř všechny oslavy v obci.
Kroužek se zúčastnil na slavnostech ve Strážnici pořadu „Půlnoční
nokturno“ a na jízdě králů jak ve Vlčnově, tak i v Hluku.
Soubor dechové hudby vystoupil za uplynulý rok 48x. V tomto
počtu je zahrnuto vystoupení na politicko – společenských akcích, 30.
výročí Února, 1. máj, 9. květen, oslavy 61. výročí VŘSR, účast na
hudebním festivalu dechových hudeb v Uh. Hradišti, odkud si soubor
přivezl čestné uznání a věcnou cenu a koncert v sále JKK a také
vystoupení na ukončení měsíce československo – sovětského
přátelství. Mimo obec vystoupila dechová hudba 9x a to vždy úspěšně.
Vystoupení zvláštního charakteru bylo v Chomutově na počest 33.
výročí osvobození Chomutova a okolí. Dechová hudba svými

vystoupeními napomáhá i práci Sboru pro občanské záležitosti.
Soubor dechové hudby má 21 hudebníků a 1 zpěváka.
Skupina Stíny měla v roce 1978 také dobrou činnost. V I. čtvrtletí
vystupovala 3x týdně v kavárně Javořina v Uh. Brodě. Pak se nějaký
čas skupina odmlčela, protože vznikly problémy s aparaturou. Nyní
hraje z části na aparaturu svoji a z části na vypůjčenou. JKK
v současné době jedná o zakoupení nové aparatury. Po 3 měsících
začala skupina opět vystupovat.
Skupina měla 35 vystoupení, z toho 5x hrála brigádně. (dětský
karneval, hledáme nové talenty, koncert k 60. výročí osvobození ČSR,
k 30. výročí Února a k 61. výročí VŘSR). 15x vystupovala tato
skupina mimo okres. Mezi mladými lidmi je řazena jako druhá
nejlepší skupina v okrese. Má 5 členů a 1 technika.
Za 3: Kulturně politická činnost.
JKK zajistil přes KPFKE Brno vystoupení sourozenců
Ulrychových, pod názvem „Nikola Šohaj – loupežník“, jako součást
oslav 30. výročí Vítězného února v obci. Pořad měl velmi dobrou
úroveň jak po stránce ideové, tak po stránce zábavné.
Kulturním pořadem pro děti „Červená, stát“, který proběhl v dubnu,
v měsíci bezpečnosti, přispěl JKK k výchově dětí po stránce
správného chování na silnici. Zábavnou a poutavou formou byly děti
seznámeny s bezpečností silničního provozu a zhlédlo jej přes 500
žáků místní ZDŠ.
Za 4: Služby občanům.
V roce 1978 proběhlo v kulturním domě celkem 153 akcí. Z toho 2
kursy šití, 23 přednášek, 2 výstavy, 23 oslav – MDŽ, ročníků,
seminářů, 46 výročních schůzí, členských schůzí a konferencí, 4
estrádní vystoupení, 35 zábav a z toho 5 plesů, 18 svateb.
To znamená 3,2 akce na týden.
Důkazem toho, že práce a veškerá činnost JKK je dobrá svědčí
udělení diplomu a peněžní odměny, které JKK získal za III. místo
v soutěži klubových zařízení na okrese Uh. Hradiště, od Okresního
národního výboru – odboru kultury a Okresního kulturního střediska.

ČSŽ
Z práce ČSŽ je třeba vyzvednout zejména to, že získal ze svého
středu 7 členek pro soustavnou práci s dětmi. Tyto členky vedly
oddíly PO SSM. Do vedení dětí v ZRTV se zapojilo 5 členek.
V květnu a červnu se uskutečnil slib jisker na Ploštině a slib pionýrů
v Trenčíně. Obou slibů se zúčastnily členky ČSŽ a organizace přispěla
na tyto akce částkou 400.-Kčs.
Spolu se SOZ se členky ČSŽ podílely na organizování „Slibu
občanské věrnosti“ 15letých žáků při předávání občanských průkazů.
Žákům byly zakoupeny a předány knihy.
Společně s JKK byl zajištěn kurs šití pro mladé ženy. Kurs proběhl
ve dvou bězích a zúčastnilo se ho celkem 40 žen. Úspěšný byl dětský
karneval, který je pořádán každoročně v zimním období. Rovněž
zájezd členek ČSŽ s dětmi do Bojnice a Piešťan byl úspěšný.

Požárníci
Jedním z významných úkolů organizace je důsledně rozvíjet
preventivní činnost, směřující ke snížení požárovosti, vychovávat
občany k dodržování zásad požární bezpečnosti i v oblasti školení
obyvatelstva v civilní obraně.
Na úseku prevence byly provedeny prohlídky všech provozoven
v obci.
Po skončení zimního období započala příprava k okrskové soutěži,
která se uskutečnila v květnu. V rámci spolupráce se školou bylo
v červnu provedeno školení pro učitele, žáky a zaměstnance závodů
v místě. Toto školení bylo provedeno pod zdravotním střediskem za
použití všech druhů hasících přístrojů. Účast i s žáky byla kolem 500
osob. Bylo provedeno 1 námětové cvičení vlastním sborem, 1 cvičení
okrsku. Zasahovalo se 1x při hoření stohu slámy.
Velká pozornost byla věnována výchově mladých požárníků. Toto
družstvo se umístilo v soutěži „Plamen“ na I. místě v okrese
Uh.Hradiště a bylo vybráno jako reprezentant okresu do krajské
soutěže na Vranovské přehradě. I tady mladí nezklamali a obsadili 7
místo. Účastníků – družstev bylo celkem 15.

V další soutěži – branném závodě, který se konal ve Véskách
21. října se mladí požárníci umístili z 29 družstev na 2. místě.
Branného závodu se zúčastnilo i družstvo děvčat, které se umístilo na
8. místě.
Za dobré pracovní i reprezentační výsledky bylo družstvo mladých
požárníků odměněno několika denním tábořením mimo obec.
ČČK
Organizace ČČK se ve své práci zaměřila především na plnění
závazků uzavřených na počest 30. výročí Vítězného února:
1. Bylo odpracováno 800 hodin při akcích za zlepšení životního
prostředí, úprava chodníků, udržování květinových záhonů.
2. Ve zdravotní činnosti bylo odpracováno 1 000 hodin. Bylo
ošetřeno 398 drobných poranění.
3. Při jarním úklidu odpracovali členové 600 hodin. Především
na úpravě okolí zdravotního střediska. Park před zdravotním
střediskem je soustavně udržován po celý rok.
4. V akci „Z“ při budování vodovodu bylo odpracováno 400
hodin.
5. 400 hodin bylo odpracováno na úseku pomoci zemědělství a
to při sběru česneku, částečně při pracích v řepě. Závazek na
tomto úseku byl překročen o 200 hodin.
6. Do ČČK bylo získáno nových 15 členů a to ve věku do 30 let.
Celkem má organizace 158 členů.
7. 10 členů se stalo čestnými dárci krve.
8. Uskutečnily se dvě zdravotnické přednášky s filmem na téma
„První rok života“ a „Kritická léta ženy“. Ve spolupráci se
Svazem žen byla uspořádána přednáška Dr. Buriána z Uh.
Hradiště „Boj proti strachu a pověrám u dětí“. Dále bylo
provedeno školení a praktické ukázky v rámci CO s názvem
„Poskytování první pomoci při hromadných úrazech.
9. Tělovýchovné jednotě – oddílu kopané zajišťovali určení
členové zdravotní službu při všech sportovních utkáních a
branném závodu.

Na světový festival mládeže byla poskytnuta částka 100.-Kčs.
Na úseku práce s mládeží a dorostem se uskutečnila přednáška pro
žáky 9. tříd s názvem „Dospívání a výchova k rodičovství“ a pro žáky
II. stupně ZDŠ školení „První pomoc při úrazech“.
SOZ
Sbor pro občanské záležitosti má 11 členů, z toho 3 členové jsou
poslanci MNV. S. Bída se pro onemocnění nemohl zúčastňovat schůzí
a činnosti SOZ, proto by měl být uvolněn z této funkce.
V roce 1978 zajišťoval SOZ 27 svatebních obřadů, vítání dětí do
života (bylo uvítáno 51 dětí) a smuteční projevy na 21 pohřbech. Při
vítání dětí do života v kulturním programu vystupují pionýrky z ZDŠ
a program připravuje s. Pavlicová, která rovněž provádí zápisy do
pamětní knihy. Z každého vítání pořizují členové SOZ ss. Koníček,
Macků nebo Slaník fotografie.
Při svatebních obřadech vystupuje dívčí sbor, na harmonium hraje
s. ing. Zimčík.
Dále zajišťoval SOZ tyto akce:
Dne 22.1. se uskutečnila beseda s důchodci, která byla
organizována ve spolupráci s ČSŽ.
V březnu byla provedena návštěva tří důchodkyň v domově
důchodců v Buchlovicích. Těmto byly předány dárkové balíčky.
Jednalo se o občanky Zapletalovou, Cmolovou a Tinkovou.
Zástupci SOZ se zúčastnili slibu pionýrů v Trenčíně a slibu jisker
na Ploštině.
Dne 9.6. se uskutečnil v sále JKK slib občanské věrnosti a předání
občanských průkazů patnáctiletým žákům. Kulturní program zajistila
ZDŠ Dolní Němčí.
Předseda SOZ a matrikářka se zúčastnili slavnostního zasedání
SOZ okresu Uh. Hradiště, které se konalo u příležitosti 25. výročí
vzniku sborů pro občanské záležitosti v sále JKK Dolní Němčí dne
6.7. 1978.
Slavnostní setkání padesátníků se uskutečnilo v srpnu v obřadní
síni MNV. Na toto setkání byl připraven hodnotný kulturní program a
celá slavnost měla velmi dobrou úroveň.
V září u příležitosti zahájení nového školního roku se zúčastnil
SOZ vítání prvňáčků v ZDŠ a předal jim plnicí pera.

15.12. byla v sále JKK uspořádána přednáška pro mládež na téma:
Příprava na manželství a rodičovství a vztahy mezi mladými lidmi.
Přednášel Dr. Peřina, bylo přítomno 30 mladých občanů.
Dále provedl SOZ 4 návštěvy u jubilantů:
nejstarší občan
93 let
Kadlček Metoděj
nejstarší občanka 91 let
Stojaspalová Kat.
členka SOZ
65 let
předseda komise MH 50 let

362
105

O práci SOZ byly uveřejněny 4 články v týdeníku „Jiskra“ a 1
článek ve „Zpravodaji“ OKS Uh. Hradiště.
Schůze se konaly pravidelně každý měsíc a účast na nich byla
velmi dobrá.

Svazarm
Organizace má celkem 57 členů rozdělených do 2 klubů,
střeleckého a motoristického. Výbor je desetičlenný a měl v roce 1978
10 schůzí. V průměru docházelo do výborových schůzí 6 členů.
V průběhu roku byly uskutečněny tyto akce:
Ve spolupráci s MNV bylo v březnu provedeno školení řidičů
s účastí 190 řidičů z naší obce.
13. a 14. dubna se uskutečnilo v Březolupech okresní kolo
střeleckých závodů ze vzduchových zbraní pro žáky a dorost. Těchto
závodů se zúčastnilo 1 družstvo žáků (4 členové) a 1 družstvo dorostu
(4 členové). Žáci obsadili 5. místo mezi 19 družstvy, což lze
považovat za úspěch. Příprava těchto družstev byla prováděna ve staré
škole za Záhumenicích 1x týdně.
Dále autoškola uspořádala v naší obci 2 kurzy řidičů osobních
automobilů a to v zasedací místnosti MNV.
V říjnu se konaly střelecké závody ve střelbě ze vzduchovky, které
organizovala ZO (místní) Svazarmu na hřišti. Zúčastnilo se 49
závodníků. Zvítězili Kadlček, Vrága a Hrdina v kategorii žáků a
Dufka, Karafiát nad 15 let.
Dále se organizace podílela na uskutečnění III. ročníku Dukelského
závodu, který organizuje společně s TJ.

Přes některé úspěšně akce se však těžko zajišťují členské schůze.
Mají se konat 1x za čtvrt roku. V roce 1978 byly svolány 2, prakticky
se jich však zúčastnil jen výbor a několik členů.
ČSL
Na úseku politicko – výchovné činnosti zařazuje ČSL do schůzí
přednášky dle vytyčených témat ÚV ČSL.
Členské schůze se konaly 5x ročně, včetně výroční schůze, na které
byl přítomen zástupce OV ČSL a MN NF. Přednášky v tomto roce
byly předneseny na téma: Ekonomická základna social. společnosti,
Společenský problém životního prostředí, Výročí 60. let ČSR a ČSL a
její místo v soc. společnosti.
V rámci plnění volebního programu odpracovali členové ČSL brig.
hodiny v hodnotě 2 194.-Kčs.
V oblasti kulturní bylo uspořádáno několik zájezdů do sousedních
zemí i po naší vlasti.
Členové strany se rovněž zúčastňovali všech veřejných oslav,
kulturních i politických akcí pořádaných NF nebo MNV.

Setkání BSP
V měsíci listopadu se konalo společné II. setkání všech BSP v obci.
Zúčastnila se ho převážná většina členů BSP ze závodu Svit, JZD,
sušárny, ZDŠ i zdravotního střediska.
Toto setkání mělo opět vysokou úroveň a zúčastnění občané
projevili zájem o uspořádání dalšího setkání v příštím roce.
Organizátorem byl ČSŽ.
V úvodu seznámili zástupci jednotlivých závodů přítomné
s činností BSP na jednotlivých pracovištích. Pak následoval
dvouhodinový pestrý program, který si připravili sami členové BSP.
V další části byla provedena soutěž mezi zástupci BSP, kterou
připravil s. uč. Ingr z místní ZDŠ. V soutěži se na I. místě umístili
zástupci BSP z JZD, II. místo obsadili zástupci BSP ze sušárny, na III.
místě se umístili zástupci BSP z místní ZDŠ a na IV. členové družstva
BSP ze závodu Svit. Soutěž měla pestrý program a přitažlivou formu a
pobavili se při ní jak sami soutěžící, tak i přihlížející obecenstvo. Dále

následovala taneční zábava. Pořadatelky – členky ČSŽ byly za svou
námahu odměněny tím, že účastníci setkání odcházeli domů spokojeni
a s přáním dalšího uskutečnění setkání v příštím roce.
BSP - JZD
S. Přikrylová zhodnotila krátce práci kolektivů BSP na JZD
Javořina. V družstvu jsou 4 kolektivy BSP. Jeden na farmě v Horním
Němčí, druhý ve Slavkově a v Dolním Němčí pracují kolektivy dva a
to dojiček. Jeden z nich je desetičlenný, druhý devatenáctičlenný.
Kolektivy pracují dobře. Všechny závazky plní. Loňský rok byly
krajskými vyzyvateli ve výrobě mléka a v tomto roce si daly ještě
náročnější úkol a to že nadojí ve 4 řadovém kravíně o 17 000 l mléka
více oproti loňské skutečnosti. Za 10 prošlých měsíce nadojili navíc
25 728 l, což je velký úspěch a patří za to dík všem ošetřovatelkám i
celému vedení družstva.
BSP – Sušárna
Soc. soutěžení na závodě sušárna doznalo v letošním roce určitý
vzestup a je rozšířeno prakticky na všechny pracovníky závodu. Od
počátku roku probíhalo soutěžení po dvou liniích:
1. Soutěž kolektivů BSP
2. Soutěž jednotlivců, která je hodnocena absolutně. Vyhodnoceno
je vždy 5 nejlepších pracovníků středisek.
Do brigád je zapojeno 55% pracovníků z celkového počtu
pracovníků na závodě. Všechny kolektivy se přihlásily k uplatnění
Basoxovy metody.
Brigády BSP na závodě jsou tři:
- BSP střediska výrobny tvarovaných krmiv a skladového
hospodářství vedená s. Soukeníkem
- BSP střediska sušárny vedená s. Vaculíkem
- BSP střediska mechanizace vedený s. A. Kadlčkem
Jako nejlepší kolektiv za dosažené výsledky letoš. roku byla na
celopodnikové konferenci vyhodnocena BSP vedená s. Soukeníkem.

Kolektiv je třináctičlenný a zahrnuje pracovníky střediska výrobny
tvarovaných krmiv a skladového hospodářství. Počátkem roku byly
9 – ti členům tohoto kolektivu uděleny odznaky BSP I. stupně –
bronzové.
Brigáda střediska sušárny vedená s. Vaculíkem získala titul BSP
v květnu. Kolektiv je osmičlenný a zahrnuje pracovníky zajišťující
sušárenskou činnost – obsluhu bubnové sušárny BS – 18. Členové
kolektivu podali 3 zlepšovací návrhy, které závod využívá.
Soutěžící kolektiv o titul BSP střediska mechanizace je v současné
době desetičlenný a je složen z řidičů, traktoristů a opravářů. Svojí
činností se podílí na sklizni a dopravě plodin pro sušení, rozvozu
krmných směsí a provádění oprav.
Všechny brigády mají ve svých řadách čestné dárce krve, podílí se
na politických akcích na závodě a řada členů je zapojena do veřejného
života a pracuje ve funkcích na závodě i v místě bydliště.
BSP – Svit
Rozvoj hnutí v provozovně n.p. Svit začal v roce 1972, kdy se do
této soutěže přihlásily 2 kolektivy, které jsou od roku 1974 nositeli
titulu BSP I. stupně s bronzovým odznakem a dvě členky od roku
1976 nositelkami stříbrného odznaku. Pak se do této soutěže postupně
přihlásilo dalších 6 kolektivů. Dvěma kolektivům byl předán titul BSP
v prosinci tohoto roku a čtyři členky převzaly stříbrný odznak. Počet
členů v kolektivech se pohybuje od 10 do 27 členů. Práce kolektivů je
zaměřena hlavně na dodržování kvality výrobků a rovnoměrné plnění
plánu. BSP jsou hlavní oporou TV provozu a její členové se zapojují
do všech akcí jako je výpomoc za nemocné pracovníky, dodržování
technologie výroby, bezpečnost práce aj.
BSP při ZDŠ
Na škole jsou 2 soutěžící kolektivy. Kolektiv správních
zaměstnanců má 16 členů, byl ustanoven v říjnu 1974 na počest 57.
výročí VŘSR. Vedoucím kolektivu je Anna Zimčíková. Druhý
kolektiv vedený Marií Kadlčkovou je ustanoven ve školní jídelně a
soutěží zde 8 pracovnic.

Požáry
11.3. 1978 hořela na farmě Slavkov patřící JZD Javořina
ocelokůlna. Orgány VB bylo jednoznačně stanoveno, že jediná příčina
požáru je úlet jiskry z komína šatny, která je součástí kravína. Kravín
je od ocelokůlny vzdálen 28 m. V době požáru vál silný vítr.
Vzniklá škoda: zásoba sena v množství 3 440 q – 70.520.-Kčs
dosoušecí rošty a el. ventilátory – 17.734.-Kčs
Zetor 50 – kolový traktor - \
nakladač NUHZ 500 73 242.-Kčs
samosběrací vůz Horal - ∕
Náhradu škody likviduje česká státní pojišťovna Uh. Brod na
základě pojištění – pojistné smlouvy JZD Dolní Němčí.
Požár stohu ječmenné krmné slámy vznikl dne 6.4. 1978 asi
v 15.30 hod. na honu Babí hora.
Bylo prošetřeno orgány VB, že požár byl založen nezletilým M.
Růžičkou nar. 1969 a J. Kočím nar. 1969 – žáky 3. tříd z Dol. Němčí.
Vzniklá škoda: 2 190 q krmné slámy v hodnotě 78.156.-Kčs.
Protože nezletilí školáci byli pojištěni, byla úhrada škody postoupena
České státní pojišťovně, která tuto škodu likviduje.

Pohyb obyvatel
K 1.lednu 1978 bylo v obci 2 616 obyvatel.
narodilo se
50
zemřelo
21
přistěhovalo se
58
odstěhovalo se
51
přírůstek
108
úbytek
Na konci roku 1978 žije tedy v obci 2 652 obyvatel.
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Zapsala: O. Pavlicová
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