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Úvod 
 

Všichni, kdo u nás přikládají ruku k dílu, mohou s uspokojením 
říci, že uplynulý rok nebyl špatný. Leccos se podařilo, víme, kde nás 
bota tlačí, ale víme i co dělat, aby i výsledky v příštím období plně 
odpovídaly našim možnostem. Je a bude jen ku prospěchu 
hospodářství, jeho úměrnému růstu, byť i za obtížnějších podmínek, 
nasadit úpornější tempo v práci i v myšlení.  

Rok 1983 byl jedním z velice úspěšných zemědělských roků. Na 
kontě pětiletky bylo zaznamenáno přes 11 miliónů tun obilí a 
průměrný hektarový výnos 4,35 tuny zrna z hektaru, je dobrým 
příslibem i pro další roky.  

Dělníci, rolníci a příslušníci inteligence, pracovníci všech odvětví 
průmyslu, stavebnictví, dopravy a spojů, obchodu, služeb a dalších 
úseků vykonali mnoho obětavé práce. Jejich zásluhou se podařilo 
nejen splnit, ale v hlavních směrech i překročit úkoly státního plánu, 
urychlit hospodářský rozvoj a udělat důležitý krok ke splnění 7. 
pětiletky.  

Byla vybudována řada nových významných výrobních kapacit, 
postaveno tisíce nových bytů, stovky škol, nemocnic a dalších 
sociálních, kulturních a sportovních zařízení. Upevnila se vnitřní a 
vnější rovnováha naší ekonomiky. To všechno umožnilo, aby lidé 
mohli slušně, spokojeně žít bez obav o zítřek.  

 
 
 
 
 
 
 
 



MNV 
 
Rok 1983 byl již třetím rokem plnění volebního programu NF 

v naší obci. Úkoly vyplývající z volebního programu NF pro období 
1981 – 85 jsou blíže rozpracovány NV na jednotlivá léta volebního 
období.  

Převážná část vytýčených úkolů byla splněna. Nejvíc práce se 
uskutečnilo při budování místních komunikací. Byly zpevněny 
komunikace v délce 1 300 bm a 5 070 m2, živičný koberec byl 
položen v délce 500 bm a 4 000 m2.  

Ve velmi krátké době byla vedena do provozu nová obřadní síň, 
rovněž sběrna surovin, upravena skládka domovního odpadu, izolace 
střechy v JKK, byly provedeny dokončovací práce na terénních 
úpravách v MŠ II., bylo zabezpečeno napojení studní pro účely ZŠ, 
zhruba byla provedena příprava přemístění chemické čistírny. Nebyl 
zabezpečen úkol zahájení výstavby nákupního střediska a to z důvodu 
opožděného předání potřebné dokumentace na nákupní středisko a 
tento úkol přechází do roku 1984. Ostatní stanovené úkoly mají 
dlouhodobější charakter a přecházejí do dalších let 1984 – 1985. 

Rozpočet MNV 
 Rozpočet na rok 1983 představoval částku ve výši 1 440 000.-Kčs, 

avšak v průběhu roku došlo několikrát k jeho zvýšení a konečná 
částka byla 2 692 452.-Kčs.  

Příjmy byly překročeny o 36 573.-Kčs, a to v oblasti daní a 
poplatků a rovněž vodního hospodářství. Výdaje byly překročeny o 
částku 39 000.-Kčs v základní škole, a to z toho důvodu, že byly 
provedeny některé neplánované akce, např. přívod vody z veřejných 
studní nákladem 10 000.-Kčs, dodávka sušáků pro plaveckou učebnu, 
které byly objednány již 3 roky a byly dodány až v měsíci listopadu 
nákladem 27 000.-Kčs a nákup umakartu pro ZŠ. 

MNV obdržel od ONV finanční prostředky na investice, a to 
153 700.-Kčs na zakoupení zemního stroje a 99 400.-Kčs na výkup 
domu č. 305. Hospodaření MNV bylo téměř na všech úsecích 
v souladu se stanoveným nebo upraveným rozpočtem.  

Výsledky drobné provozovny 
Drobná provozovna má 3 nákladní auta, jedno zemní rypadlo, 

Škodu 1202 – jako technologické vozidlo a mandlovnu prádla. 



Celkové příjmy drobné provozovny za rok 1983 jsou 290 230.-Kčs, 
čisté příjmy činí 73 814.-Kčs.  

Celkový čistý příjem byl o něco snížen, protože z něho byly 
hrazeny náklady vynaložené na vybudování sociálního zařízení 
v garážích.  

Činnost mandlu má klesající tendenci. Zatím co byla v roce 1981 
tržba 1 250.-Kčs, v roce 1982 již činila 744.-Kčs a v roce 1983 jen 
438.-Kčs.  

Komise 
Velmi významnou úlohu v činnosti NV sehrávají komise MNV. 

Schází se pravidelně 1x měsíčně a řeší úkoly vycházející z plánu 
činnosti a zejména pak ze situací patřících do jejich působnosti.  

Finanční a plánovací komise řešila na svých schůzích čerpání 
rozpočtu, výsledky hospodaření drobné provozovny, placení všech 
druhů daní a řadu dalších otázek souvisejících s finanční politikou 
MNV a jeho zařízení.  

Náročnost na tomto úseku se neustále zvyšuje a vyžaduje aktivnější 
přístup k řešení současných problémů. Půjde například o to, jak se 
bude v praxi uplatňovat připravovaná vyhláška NV o čistotě a 
pořádku, která by měla napomáhat celkovému vzhledu obce. Dále je 
třeba provádět rozborovou činnost finančního hospodaření JKK a 
aktivní pomoc při výstavbě nákupního střediska z hlediska finančního 
hospodaření na této stavbě.  

Komise místního hospodářství a obchodu se z převážné části ve své 
činnosti zaobírala službami v naší obci. ONV uložil národnímu 
výboru na sklonku roku 1982 zabezpečení 15 základních služeb 
v obci, a to ve spolupráci s OKP, Jakosem a Službami města Uh. 
Brod. Není dosud zabezpečena pokryvačská činnost. Občané však 
mají připomínky ke službám kominickým, k nepravidelnému odvozu 
domovního odpadu, výkupu králičích kožek a také k nepravidelnému 
výkupu sběrných surovin. V minulém roce byla ustanovena 
spotřebitelská rada, která by komisi měla pomáhat při řešení otázek 
v obchodní činnosti. Avšak nezodpovědným přístupem při výběru 
jejich členů jednotlivými společenskými organizacemi NF, je práce 
rady na nízké úrovni. Drobné služby pro občany provádí od tohoto 
roku na základě zásad 154/82 36 řemeslníků v 16 různých oborech a 
je možnost získat i další.  

 



Oblast školství a kultury 
ŠKK se zabývala v průběhu roku plněním plánu kulturně výchovné 

činnosti. Značná část akcí byla splněna. Jsou však organizace, které 
mají v plánu hodnotné akce, avšak neuskuteční je.  

ŠKK do svých schůzí zve zástupce, kteří patří do oboru školství a 
kultury. Do komise byla přizvána místní kronikářka, komise se 
zabývala činností SRPŠ na ZŠ za účasti jejího předsedy s. Chovance 
s cílem zvýšení přednáškové činnosti v SRPŠ se zaměřením na 
spolupráci rodiny se školou. Jednání se zúčastnily i ředitelky obou 
MŠ. Třikrát ročně je zván ředitel ZŠ a to k zahájení školního roku, 
v prvním a v druhém pololetí.  

O činnosti JKK je komise informována pravidelně.  
Kladně je hodnocena činnost místní lidové knihovny. Má 7 100 

svazků, počet čtenářů v roce 1983 dosáhl čísla 451. Největší skupinu 
tvoří děti a mládež do 14 let – 298, 153 čtenářů tvoří občané 
v produktivním věku a pouze 5 důchodců. Za celý rok 1983 navštívilo 
knihovnu 3 123 čtenářů, kteří si vypůjčili celkem 8 632 svazků knih. 
Zvýšil se počet výpůjček v oblasti naučné literatury o 269. Knihovna 
je v provozu 2x týdně a to celodenně. Místnosti vyčleněné v bývalé 
škole jsou prostorné, vzhledově upravené a udržované, knihy 
přehledně uspořádané na policích. Výběr literatury je naprosto 
dostačující.  

Zdravotnictví a sociální politika 
Komise provádí kontrolu ve všech místních provozovnách po 

stránce hygienické. Řeší z doplňkové péče pomoc starým potřebným 
občanům. V roce 1983 to byla pomoc věcnými předměty, a to u 70 
občanů. Posuzuje poskytování příspěvků na obědy. Problém, který 
zůstává nevyřešen je zabezpečení pečovatelské služby pro nemohoucí 
občany. Dosud tuto péči zajišťovali rodinní příslušníci, vyskytují se 
však případy, že rodinní příslušníci nebydlí v místě a tím začínají 
vznikat problémy s péčí o tyto občany.  

Komise pro mládež a tělovýchovu 
Komise se zaměřila na péči o mládež v naší obci, na její zapojení 

do sportování a možnosti budování dětských hřišť.  
Přesto, že máme organizace, které mají ve svém středu mládež, 

jako TJ, Svazarm, SPO, ZŠ – PO, není využívána možnost pro plné 
zapojení do provozování sportu. V obci schází dostatečný počet 
dětských hřišť. Je třeba vyřešit jejich vybudování formou brigádnické 



činnosti. Děti si hrají zatím na ulicích a to nepřispívá k jejich 
bezpečnosti.  

Komise výstavby 
Komise zaměřila svoji činnost především na řešení individuální 

výstavby rodinných domků, na přístavby v rámci pravomoci MNV. 
V některých případech je povolování staveb velmi komplikované a 
nelze je ani v jednom roce uzavřít. Povolování brzdí požadavky 
sousedů. V roce 1983 mělo být provedeno přepracování plánů na 
výstavbu některých domků Na výsluní. Toto se nepodařilo uskutečnit 
a tím se pozastavilo další přidělování stavebních míst.  

Komise ochrany veřejného pořádku 
Hlavními úkoly této komise je pečovat o bezpečnost, protipožární 

ochranu, věnovat pozornost dopravním podmínkám v obci, 
zabezpečovat a udržovat socialistický pořádek a soužití občanů. 
Největší zlo, které dává podnět k přestupkům, je alkohol. To je vidět 
z toho, že nejčastější přestupky v naší obci jsou v pohostinství a 
restauračním zařízení a taktéž se objevují při tanečních zábavách. 
Pracovníky restauračního zařízení urážejí především osoby 
v podnapilém stavu, bylo by dobré nekompromisně posoudit do jaké 
míry je možno těmto osobám podávat alkoholické nápoje. Při 
omezeném podávání alkoholu by se možná situace zlepšila.  

Další komise patří radě MNV. Je to komise životního prostředí. Její 
činnost byla velmi slabá, to také vedlo k tomu, že na konci roku byla 
provedena změna ve funkci předsedy.  

Zato činnost SPOZ je bohatá. V měsíci říjnu byla uvedena do 
provozu nová obřadní síň, která je prostornější a dává předpoklady 
k vyšší úrovni všech akcí, které zde budou prováděny.  

V naší obci bylo v tomto roce přivítáno 48 nových občánků, ale jen 
7 z nich bylo vítáno jen na MNV, ostatní i v kostele. Ze 12 svatebních 
obřadů byly jen dva svatební obřady občanské. Počet pohřbů byl 24 a 
všechny s církevním obřadem. Tento přehled ukazuje kam se musí 
zaměřit pozornost všech členů sboru v příštím období.  

V naší obci oslavuje SPOZ v tomto roce 25. let svého trvání. Za 
tuto dobu si postupně získal přízeň občanů a stal se neoddělitelnou 
součástí všech významných okamžiků v životě našich občanů. Při této 
příležitosti poděkoval předseda SPOZ za obětavou a náročnou práci 
nejzasloužilejším členům sboru a jménem rady MNV jim předseda 
MNV s. Ježek předal diplom a knihu. Ocenění obdrželi tito členové 



sboru: Filomena Kozelková, Válková Anežka, Roušar Rudolf, 
Pavlicová Olga a Kliment Ingr.  

Další komisí rady MNV je branná komise. Tato komise je vůbec 
nejslabším článkem činnosti NV. 

Činnost MNV koordinuje a usměrňuje rada MNV. Tato se schází 
ke svým jednáním pravidelně 1x za 14 dnů. Pracuje podle 
schváleného pololetního programu a řeší operativní úkoly NV 
v období mezi plenárními zasedáními.  

Radě jsou předkládány podklady pro jednání jednak předsedy 
komisí NV, zástupci JZD, SPO, JKK a dalšími orgány a především 
uvolněnými funkcionáři MNV. Přijatá opatření při jednání rady dosud 
realizují z převážné části jen uvolnění funkcionáři a jen velmi 
nepatrně ostatní členové.  

Pravidelně čtvrtletně se konají porady uvolněných funkcionářů 
s předsedy komisí a v budoucnu se budou konat společná jednání rady 
s předsedy komisí s cílem širší účasti.  

 
JZD 
 
Výsledky plnění úkolů za tři roky 7. pětiletky ukazují na dobrý 

hospodářský rozvoj družstva, který byl zvláště výrazný v roce 1983. 
Byly zaznamenány zcela mimořádné výsledky ve výrobě obilovin, 
česneku, mléka, masa i na úseku ostatních pomocných a přidružených 
výrob, což se příznivě projevilo i v konečné finanční bilanci družstva. 
Zisk je v porovnání před sloučením trojnásobný, což umožňuje 
neustálou vysokou modernizaci a rozvoj družstva při trvalém vzestupu 
odměn a sociálních vymožeností. Dosažené výsledky na druhé straně 
zavazují k vysoké náročnosti na pracovní přístup každého člena 
družstva v dalším období.  

 
ukazatel úkoly plánu 

1981 - 83 
plnění 

1981 - 83 
překročení 

7. PL 
výroba obilovin t 13 330 15 208 + 1 878 
výroba česneku t 1 200 1 440 + 240 
výroba cukrovky t 11 060 12 325 + 1 265 
dodávka mléka 9 085 10 271 + 1 186 
dodávka masa 1 369 1 472 + 103 



výkony – tis. Kčs 220 271 241 101 + 20 830 
zisk – tis. Kčs 24 543 37 696 + 13 153 

  
Rostlinná výroba 
Výsledky rostlinné výroby za rok 1983 byly na jedné straně 

nejlepší v historii hospodaření JZD a to především u obilovin a 
česneku, ale na druhé straně průměrné z pohledu krmivové základny, 
protože pícniny byly velmi poškozeny suchem v druhé polovině roku. 
Přesto, že byla věnována maximální péče krmivové základně, nebyl 
splněn plán výroby objemné píce.  

 
Obilniny:  
Obiloviny zaujímají největší osetou plochu – 920ha.  
pšenice ozimá – 800ha s plánovaným výnosem 5,12 t, skutečný 

výnos byl 6,8 t/ha 
ječmen jarní – 105ha s plánovaným výnosem 4,5 t, což bylo 

dosaženo 
oves – 15ha s plánovaným výnosem 3 t, skutečnost 3 t 
 
Vlastní sklizeň obilovin probíhala velmi rychle a kvalitně 

s minimálními ztrátami za ideálního počasí. Zrní nebylo nutno vůbec 
sušit.  

V tomto roce byl znovu pěstován hrách setý na ploše 50ha 
s plánovaným výnosem 2,5 t/ha. Bylo dosaženo 3,05 t/ha.  

 
Cukrovka 
Byla oseta na ploše 90ha s plánovaným výnosem 400 q/ha. 

Sklizňová plocha cukrovky byla 84ha, protože 6ha bylo zaoráno 
v důvodu značného výskytu maločlence a dřepčíka, kteří zlikvidovali 
uvedenou plochu. Za cukrovku byla náhradně naseta silážní kukuřice. 
Skutečně dosažený výnos bulev byl 343 q/ha. Přesto se i s tímto 
výnosem JZD umístilo na 4. místě v rámci okresu.  

Největším problémem v technologii pěstování cukrovky je sklizeň, 
která značně ovlivňuje konečný výnos a výši ztrát při sklizni.  

 
 
 



Víceleté pícniny 
Víceleté pícniny jako základní ozdravující faktor půdy a 

zlepšovatel půdní úrodnosti byly pěstovány na výměře 276ha, což 
představuje 15% orné půdy.  

Z víceletých pícnin byla pěstována vojtěška na výměře 102ha a 
jetel červený na výměře 174ha. Plánovaná výroba víceletých pícnin 
byla 87 q v seně. Skutečně bylo dosaženo 91,9 q sena /ha, což je 
mírné překročení výroby pícnin.  

Zelená hmota víceletých pícnin byla z větší části zkrmena pro skot 
a jen část byla použita na výrobu úsušků v množství 290 tun a zbytek 
na výrobu sena v celkovém množství 710 tun. 

Část ploch jetele a vojtěšky o celkové výměře 70ha byla ponechána 
na semeno a bylo sklizeno 110 q semene jetele červeného a jen velmi 
málo vojtěškového semene, které se v našich podmínkách nedaří.  

Podsevy založené v tomto roce byly velmi prořídlé z důvodu 
značného výskytu hraboše polního, který částečně zlikvidoval některé 
plochy.  

Silážní kukuřice a ostatní pícniny 
Kukuřičná siláž je základem krmivové základny pro skot jak 

částečně v letním, tak hlavně v zimním období. Proto je porostům 
kukuřice věnována maximální péče od zasetí až po sklizeň.  

Bylo oseto 304ha silážní kukuřice v různých odrůdách, aby byla 
založena sklizeň s patřičnou sušinou. Plánovaný výnos byl 335 q/ha, 
ovšem skutečnost byla podstatně nižší a to 253 q/ha, ovšem s vysokou 
sušinou rostlin. Hlavní důvod nízkého výnosu bylo značné sucho 
během vegetace silážní kukuřice.  

Trvalé travní porosty jsou základem výroby sena, pastvy jalovic a 
ovcí. Zaujímají výměru 590ha s plánovanou výrobou 43 q v seně na 
1ha, což bylo i v letošním suchém roce splněno.  

Porostům luk a pastvin je věnována značná pozornost, a to jak 
z pohledu rekultivace, tak i obnovy travního porostu. V tomto roce 
byla dokončena rekultivace těchto ploch v celkové hodnotě    
500 000.-Kčs. 

V intenzitě výroby píce z luk částečně brání to, že část těchto ploch 
se nachází v chráněné krajinné oblasti Bílé Karpaty, kde je velmi 
omezeno hnojení a ostatní intenzifikační faktory.  

 
 



Výroba česneku  
Družstvo pěstovalo česnek na celkové výměře 105ha, z toho zimní 

na 75ha a jarní na ploše 30ha.  
Sortiment odrůd byl následující: Záhorský nepaličák 69ha, na 

zbývajících 6ha byl pěstován paličák v sortimentu Moravan, 
Bzenecký a Znojemský. Z jarních odrůd převažovala klasická odrůda 
Japo, pouze na 1ha se zkoušela nová odrůda Prim.  

Příprava sadby bývala jednou z nejnáročnějších etap výroby 
česneku. Použitím dvou stroučkovaček a kojternerového způsobu 
moření se tato práce nejen zjednodušila, ale i zrychlila, nehledě 
k velké úspoře pracovních sil. Vyvinutím stroužkovače se zvýšila 
produktivita práce 8x a mořením česneku v boxpaletách se ušetří 7 
pracovních sil. Pro obsluhu zařízení v mořírně nyní postačí dva 
pracovníci. Takto namořený česnek se v těchto kontejnerech zároveň i 
aktivně dosouší.  

Nejnáročnější fází z celé technologie pěstování česneku je sklizeň. I 
přes značnou pozornost, kterou družstvo věnuje vývoji mechanizace 
pro sklizeň česneku, se tato doposud provádí prakticky ručně tak, že 
se česnek podorá a pak se ručně vytahuje a ořezává. Na poli pracuje 
300 – 400 lidí, což je značný nápor na organizaci práce. Na sklizni se 
podílí jednak členové družstva a pak brigádníci z obcí sloučeného 
JZD, ale i z dalších okolních obcí, odkud jsou sváženi autobusy. 
Sklizeň česneku je vítaným zdrojem výdělku pro studenty i školní 
mládež. V horkých dnech je po celou pracovní dobu zajištěno 
občerstvení.  

Vlastní sklizeň byla započata vzhledem k urychlenému zrání již  
24. června a skončena 1. srpna. Klimatické podmínky pro sklizeň byly 
mimořádně příznivé, takže proto proběhla v krátkém čase. Celá plocha 
byla 2x přesbírána a nasbíralo se celkem 48 tun česneku.  

Celkem bylo sklizeno 
zimní česnek  782,3 t = 10,43 t/ha 
jarní česnek  120,7 t = 4,02 t/ha 
 
hrubá sklizeň 903,0 t 
srážky   - 288,0 t 
čistá sklizeň  615,0 tun suchého česneku, což je o 150 tun 

více než ukládá plán.  



Tato nadúroda ovšem s sebou zároveň nesla i nebývalé problémy 
s odbytem. Vzhledem k tomu, že se urodilo hodně česneku i 
v soukromém sektoru, došlo k tomu, že trh byl nasycen a pro česnek 
navíc se nenašel odbyt. Proto družstvo uvítalo možnost vývozu 
česneku do Rumunska a to v objemu 60 tun. Dalších 30 tun česneku 
odebrala Fruta Lednice ve formě holých stroučků. Odpad, který vznikl 
při loupání a nestandardní česnek byl přepálen na česnekovou silici.  

Živočišná výroba 
Úkoly postavené před kolektiv pracovníků ŽV pro rok 1983 byly 

poměrně náročné a vzhledem k počasí vyžadovaly po většinu roku 
maximální úsilí.  

Na úseku chovu skotu jsou dosahované výsledky již několik let na 
vysoké úrovni a tak nelze očekávat výrazné zlepšování.  

Velmi dobrá mléčná užitkovost zařadila naše JZD na druhé místo 
v kraji za Slušovicemi a v celé ČSR. Vezme – li se v úvahu, že se 
jedná o materiál vlastní, bez jakéhokoliv importu, je tento úspěch o to 
cennější. Dobré výsledky jsou i v chovu ovcí.  

Výroba mléka 
Dosažená rekordní mléčná užitkovost 5 263 l na dojnici je odrazem 

dlouhodobé a cílevědomé pozornosti, kterou JZD tomuto problému 
soustavně věnuje. Dosažený nárůst 389 litrů při tak vysoké dojivosti 
nasvědčuje tomu, že rostlinná výroba stačí zabezpečovat kvalitní 
objemné krmivo v předstihu, že se prováděla správně dlouholetá 
plemenářská práce, že se věnuje patřičná pozornost reprodukci stáda a 
že většina zootechnických kádrů a ošetřovatelů dojnic pracovala 
kvalitně a dobře.  

 
plnění plánu skuteč. 1982 plán 1983 skuteč. 83 + - 

farma Dol. Němčí     
výroba mléka 1 676 986 1 590 000 1 751 470 + 161 470 
výroba na kus a den 13,03 12,25 13,56 + 1,31 
výroba na dojnici 4 755 4 471 4 949 + 478 
dodávka mléka 1 608 186 1 520 950 1 682 470 + 161 520 

 
Z celkového počtu 740 ks dojnic je 71 matek a to je téměř 10% ze 

stavu. V šlechtitelském chovu je z počtu 90 dojnic celkem 50 krav 
z užitkovostí větší jak 6 000 l mléka, z toho 17 kusů nad 7 000 l a       



1 nad 8 000 l. Procento krav s užitkovostí vyšší jak 5 500 l na 
jednotlivých střediscích:  

   Slavkov – 30,4% 
   Dolní Němčí – 54,4% 
   Horní Němčí – 29,8% 
Plnění hovězího masa – přírůstky za rok 1983 
 

 skuteč. 1982 plán 1983 skuteč. 1983 + - 
celková výroba 6 989,46 6 390 7 153,28 + 763,28 
přírůstky     
fa Dol. Němčí 0,727 kg 0,680 kg 0,720 kg + 0,040 kg 

Za rok 1983 bylo dodáno 252 krav, z toho 42 kusů na nucenou 
porážku, 36 ks jalovic a 451 ks býků, z toho na nucenou porážku 32 
kusů. Průměrná porážková váha bez nucené porážky  

u krav činí 557 kg 
u býků 581 kg 

 
Chov ovcí 
Uplynulý rok v chovu ovcí lze hodnotit jako dobrý. Narodilo se 256 

jehňat, tj. o 27 ks více než loni a uhynulo 10 kusů. Bylo nastříháno 
více vlny o 100 kg více vlny než v roce 1982. Proti plánovaným  
2 100 kg to bylo 2 632,5 kg. 

Dostihový sport 
V roce 1983 proběhla již čtvrtá dostihová sezóna stáje JZD 

„Javořina“. Dnešní stav je 9 dostihových koní, kteří svým původem a 
výkonností skýtají záruku úspěšné reprezentace JZD. 3 koně na 
závodišti v Praze Chuchli absolvovali výkonnostní zkoušky.  

Koně se zúčastnili dostihů v Bratislavě, Novém Tekově, 
v Šuranech, Šamoríně a ve Slušovicích. Celkem absolvovali 30 startů. 
Z toho se umístili na finančně dotovaných místech takto:  

1. místo – 2x; 2. místo – 3x; 3. místo – 2x; 4. místo – 3x; 
5. místo – 4x. 
Na výhrách kromě věcných cen bylo získáno 63 500.-Kčs. Nejlépe 

si vedla klisna Brizanta, která sama naběhala 44 500.-Kčs.  
 
 
 



Kulturní a sociální péče 
V průběhu roku 1983 se vystřídalo v rekreačním zařízení v Čalově 

celkem 162 členů a rodinných příslušníků.  
V lázních Ostrožská Nová Ves byla zabezpečena lázeňská externí 

péče 25 členů.  
Domácí rekreace se zúčastnilo prostřednictvím SDR 59 členů a 

rodinných příslušníků.  
Pionýrské rekreace se zúčastnilo 51 dětí, z toho 11 dětí rekreace 

v Bulharsku.  
Na zahraniční rekreaci v Bulharsku bylo  31 členů 
          v Maďarsku  42 členů 
          v Jugoslávii  10 členů 
Na sociální příspěvky k důchodům bylo vyplaceno celkem 

130 000.-Kčs. 
Na příspěvky na úhradu nákladů na obědy bylo vynaloženo celkem 

85 000.-Kčs. 
Bylo vyřízeno 15 starobních důchodů s průměrným důchodem ve 

výši 1 572.-Kčs.   
Stavebně investiční činnost navazovala na dlouhodobou koncepci 

družstva na podkladě schválených studií jednotlivých farem a jejich 
specializaci.  

Na farmě Dolní Němčí byla zahájena stavba vrátnice s telefonní 
ústřednou. Do žní se provedlo úplné dokončení nově budovaného 
komplexu obilního hospodářství a jeho skladů. Dále bylo pokračováno 
ve stavbě skladu česneku, kde zbývá provést elektroinstalaci. 
Z drobnějších oprav bylo provedeno oplocení části farmy, betonáž 
podlahy a omítky ve skladě úsušků a různé odborné opravy a údržba, 
kterou vyžaduje provoz družstva.  

Stavební skupina měla v roce 1983 v průměru 24 pracovníků. 
Vytvořila hodnotu díla za 6,6 mil. Kčs.  

 
Svit 
 
Úsek výroby 
V roce 1983 byla vyráběna pánská obuv ve 28 vzorech se 22 

středními změnami po 900 – 1 000 párech. Proti roku 1982 se snížil 
počet vzorů o 7, změn bylo o 3 méně. Na každou dílnu připadlo 



průměrně 7 změn. Zvýšila se pracnost vyráběných vzorů a tím i 
vyplácení obtížnostních doplatků.  

Plán stanovil úkol vyrobit 1 240 000 párů obuvi. Čtvrtletními 
rozpisy však bylo rozepsáno 1 236 500 párů. Příčinou snížení plánu 
bylo zařazení náročných vzorů. Dosažená skutečnost 1 245 887 párů 
znamená splnění daného úkolu na 100,5%.  

Výroba dle odběratelů:  
SSSR   1 127 800 párů – 90,5% z roč. úk.  
Polsko   75 000 párů – 6% 
Tuzemsko   43 087 párů – 3,5% 
 
Průměrná denní kapacita byla 4 810 párů.  
Během roku bylo rozepsáno 9 sobotních směn. Na tyto směny byla 

rozepsána výroba ve výši 43 700 párů.  
K docílení dobrých výsledků přispěla iniciativa pracujících. Byly 

vyhlašovány soutěže zaměřené na zlepšení kvality a hospodárnosti 
v manipulaci a bylo tak dosaženo úspory na materiálu v částce 
1 776 514Kčs. Z dalších soutěží lze vyjmenovat soutěž o nejlepší 
dílnu provozu, o nejlepšího mistra, zlepšovatele, soutěž požárních 
hlídek aj.  

Na dobrých pracovních výsledcích oddělení se podílí kolektivy 
BSP. V současné době pracuje v závodě 11 kolektivů s 207 členy. 
Jejich iniciativa spočívá v pomoci při práci na jiných dílnách při 
nedostatku pracovních sil a vysoké nemocnosti. Spolupracují rovněž 
s kolektivy MŠ a ZŠ a scházejí se s žáky obou škol při různých 
akcích. Pomáhali rovněž při úklidu a úpravě okolí MŠ II.  

V rámci soutěže „Odboráři svým závodům a republice“ bylo 
odpracováno 2 000 hodin, z toho při úpravě pracovního prostředí 333 
hodin. Při rozvoji hnutí za dosažení 1,5 denní produkce z ušetřeného 
materiálu, paliv a energie, přijal provoz úkol ve výši 80 000.-Kčs, 
tento úkol byl splněn.  

Z rozpočtu FKSP (fond kulturních a soc. potřeb) byly zakoupeny 
vstupenky do Slov. divadla, přispívá se na knižní odměny pro žáky 
v ZŠ, SSM na akci s dětmi při táboráku, důstojné oslavy MDŽ, 
přednášky, byl zajištěn zájezd pro 120 dětí zaměstnanců do Bratislavy 
a vánoční akce pro děti.  



Na sportovním úseku byl uspořádán mezidílenský turnaj v kopané, 
přátelské utkání s OÚNZ, v ledním hokeji rovněž přátelské utkání 
s hráči Svitu Slavičín.  

Pro rok 1983 bylo závodu přiděleno 16 poukazů na lázeňskou 
léčbu, 5 pracovníků obdrželo pooperační lázně a 5 byla zajištěna 
ambulantní léčba v Ostrožské Nové Vsi.  

V pionýrských táborech se rekreovalo 15 dětí, 101 pracovníků 
využilo tuzemskou rekreaci, 46 zahraniční. Z fondu FKSP byl 
poskytnut příspěvek 15 000Kčs JKK Dolní Němčí, 7 000Kčs TJ Dolní 
Němčí a 46 pracovníkům byly poskytnuty bezúročné půjčky v celkové 
částce 479 000Kčs a to stavební nebo na zařízení domácnosti.  

 
Sušárna 
 
Hlavní výrobní úkoly ve výrobě úsušků splnil sušárenský závod 

takto: plán stanovil 6 050 t, bylo vyrobeno 8 247 tun úsušků.  
Středisko 355 – sušárna Topolná – vyrobila 5 123 t úsušků a plánu 

zůstala dlužná 927 tun. Příčiny nesplnění byly objektivního rázu, tj. 
vlivy počasí, zejména velké sucho v měsících červenci a srpnu a tím 
nebyla zajištěna zelená hmota na sušení. Nejvíce se to projevilo při 
sušení kukuřice. Z okresu Uherské Hradiště se nesušila prakticky 
žádná kukuřice. Tento výpadek se vyřešil spuštěním výroby na 
sušárně v Dolním Němčí, kde v prvních měsících sušení, v květnu a 
červenci se usušilo 2 800 t úsušků a ty pomohly splnit a překročit plán 
výroby za celý závod.  

V úzké spojitosti s výrobou úsušků je výroba krmných směsí. Plán 
stanovil výrobu 7 000 tun, vyrobeno bylo 8 030 tun.  

Problém činí skladování úsušků ve „Vítkovických věžích“. 
Zkušenosti za 10 let provozu ukazují, že skladování není tak ideální 
jak se předpokládalo. Vlivem povětrnostních podmínek dochází 
k zapařování, navlhnutí a v poslední době i k zahoření uskladněných 
úsušků. I když jsou ve věžích zabudovány teploměry, nepodaří se 
změřit teplotu u pláště věže. Z těchto důvodů bude nutno zahájit 
jednání o možnosti přestavby skladového hospodářství.  

 
 
 



ZŠ 
 
Školní rok 1982 – 83 byl jako vždy zahájen na školním dvoře za 

účasti zástupců politického a veřejného života obce. V plném počtu se 
dostavili též představitelé závodu Svit, JZD a Sušárenského sdružení. 
Nechyběli ani členové Sboru pro občanské záležitosti, Sdružení rodičů 
a přátel školy a Jednotného kulturního klubu. Po slavnostním zahájení 
si žáci ve třídách poslechli projev ministra školství s. Milana 
Vondrušky.  

Hosté setrvali ve škole téměř celé dopoledne. Zajímali se 
především o problémy, které během roku trápily všechny pracovníky 
školy. Téměř všechny se podařilo odstranit: 

Byla dokončena čistící stanice plavecké učebny a uvedena do 
provozu. Výuka plavání mohla být rozšířena i na žáky třetích tříd 
okolních škol. Plavecké středisko vedl s. Josef Kučera, dalšími 
vyučujícími byli ss. Valíčková, Pavlicová, Jankových, Kočárová, 
Leblochová, Bartoš a Hájková. Kromě dětí z Dolního Němčí, které 
měly jako dříve jednu hodinu tělesné výchovy v tělocvičně a druhou 
v bazénu, navštěvovaly plavecké středisko školy z Horního Němčí, 
Hluku, Nivnice, Korytné, Uh. Brodu, Suché Lozi a Bánova. Týdně se 
v bazénu vystřídalo asi 850 dětí. Čistota vody byla pravidelně 
kontrolována pracovníky OHES a nikdy nebyly shledány závady, 
které by ohrozily provoz plaveckého střediska. Dvacetihodinové kursy 
základního plaveckého výcviku téměř odstranily strach dětí z vody a 
na 80% žáků třetích tříd obdrželo „mokré vysvědčení“ s označením 
plavec.  

Pro dojíždějící žáky byla dokončena a dána do provozu čekárna. 
Autobusy ČSAD dojížděly na točnu a při odjezdu zajížděly až ke 
vchodu do čekárny. Výhoda nového zařízení se projevila především 
při špatném počasí. Zpočátku si v okolí bydlící lidé stěžovali na 
nevhodné chování dojíždějících žáků, brzy však problémy zmizely a 
situace se normalizovala.  

V budově školy byla instalována telefonní ústředna a bylo zde 
zabudováno 9 přípojek. 

Bylo vyčištěno a zbaveno trávy školní hřiště. Učitelé, žáci i ostatní 
zaměstnanci školy zde odpracovali množství brigádnických hodin. 



Škoda, že MNV pro nedostatek finančních prostředků nezajistil 
asfaltový povrch hřiště.  

Byl výrazně rozšířen a zabetonován prostor určený na skládání 
koksu.  

Velký úkol byl postaven před pracovníky školy rozhodnutím, že 
v době jarních prázdnin (21. – 24.2. 1983) budou na škole 
organizovány Dny pedagogické tvořivosti. Hlavním tématem byla 
výměna zkušeností při přechodu žáků z nižšího na vyšší stupeň školy. 
Akce byla organizačně značně náročná, vyžádala si několikaměsíční 
přípravu. Učitelé i zaměstnanci školy, stejně jako pracovnice školní 
jídelny, ochotně vykonali všechny práce, které jim byly svěřeny. Tuto 
činnost ocenili po ukončení vedoucí OŠ dr. Jiří Vosterský a vedoucí 
OPS s. Zdenka Šmatelková – oši.  

Oslavy významných státních a politických výročí byly 
organizovány stejně jako v minulých letech. Konaly se oslavy 65. 
výročí VŘSR, 35. výročí Února a 38. výročí osvobození. Výzdobu 
školy k uvedeným příležitostem i k jiným významným událostem 
zabezpečovala zást. ředitele s. Bukvicová, hesla nad hlavní vchod 
školy připravoval s. Valíček, o výzdobu skříněk PO na náměstí 
pečovaly s. Růžičková a Jeřábková. O výzdobu tříd se starali třídní 
učitelé s určeným aktivem žáků.  

U přijímacích zkoušek na střední školy si žáci počínali úspěšně, 
všichni bez opravných zkoušek tento úkol zvládli.  

Výsledky o rozmístění vycházejících žáků 
 
střední školy:     učební obory: 
gymnázium  9   hornictví  1 
stř. odb. školy 11   doprava  1 
stř. odb. učiliště 55   zemědělství  9 
voj. škola  1   dívky stroj. 2 
       nezařaz.   2 
 
V tomto roce promoval na vysoké vojenské škole první žák školy 

Antonín Fibichr jako letec – inženýr.  
 
 
 
 



Organizace školy:  
 

ředitel: Vlastimil Novák 
zástupce ředitele: Marie Bukvicová  
 

 chlapci dívky celkem třídní učitel 
1.A 14 15 29 Marie Ingrová 
1.B 14 15 29 Božena Nevyjelová 
1.C 17 8 25 Hedvika Sečkářová (Boršice) 
2.A 12 10 22 Jarmila Valíčková 
2.B 11 9 20 Olga Pavlicová 
3.A 16 19 35 Kliment Ingr 
3.B 13 21 34 Jarmila Jankových 
4.A 18 14 32 Květa Sváčková 
4.B 16 15 31 Josef Valíček 
5.A 13 14 27 Anna Stašková 
5.B 12 14 26 Helena Dobošová 
5.C 14 13 27 Zdeňka Fabiánová 
6.A 15 19 34 Anna Mahelová 
6.B 14 20 34 Vlasta Ondrová 
7.A 18 17 35 Jana Mitáčková 
7.B 20 18 38 Helena Leblochová 
8.A 15 12 27 Ivana Kočárová 
8.B 13 12 25 Zdeňka Hájková 
8.C 13 13 26 Stanislav Šula 
 278 278 556 Ø na třídu 29,2 

 
Ostatní učitelé: Josef Bartoš, Josef Kučera, Jiřina Dufková, Emilie 

Motyčková. 
Žáci podle bydliště: 
Dolní Němčí   388 
Horní Němčí   52 
Slavkov    33 
Boršice    80 
Hluk    3 
 
 



PO SSM 
Činnost pionýrské organizace je v posledních letech sledována 

pečlivěji nežli dříve. Došlo k výraznějšímu podílu práce třídních 
učitelů v pionýrském hnutí, k odpovědnějšímu přístupu oddílových 
vedoucích k práci. Bohužel poklesl počet dospělých oddílových 
vedoucích z 25 na 21. Velkým problémem zůstávají časté změny 
v obsazení místa stálé skupinové vedoucí. V březnu odešla na mateř. 
dovolenou s. Alena Růžičková a na její místo nastoupila s. Eva 
Jeřábková.  

počet jisker:    46 
počet mladších pionýrů: 246 
počet starších pionýrů:  144 
pionýrů celkem:  436 
 Počet oddílů se všeobecným zaměřením:  19 
 Počet oddílů zájmově zaměřených:   8 
Jsou to oddíly: přírodovědný, praktická dívka, šachový, turistický, 

turisticko – branný, požární, radioamatérský, džezgymnastika. 
Schůzky: 1x týdně  26 oddílů 
   1x za 14 dnů 1 oddíl 
 
Slavnostní slib jisker a pionýrů byl proveden 8. května 1983 v sále 

kulturního klubu v Dolním Němčí. Úroveň byla kvalitní. Přítomni byli 
zástupci politických i státních a veřejných činitelů. Program byl 
obdobný jako v minulých letech.  

Ukončení školního roku 
Školní rok byl slavnostně ukončen dne 30. června 1983 společným 

shromážděním žáků, učitelů a hostů. Žáci prvních tříd poděkovali 
vycházejícím žákům za patronát. Ti po ukončení slavnosti položili 
kytici k památníku padlých a rozloučili se se všemi učiteli.  

Stejně jako v jiných letech obdrželi vždy dva žáci ze třídy knižní 
odměnu, podobně jako úspěšní účastníci soutěží a olympiád. Po 
ukončení společného shromáždění odešli žáci s třídními učiteli do tříd, 
kde jim byla rozdána vysvědčení, byli poučeni o dodržování pravidel 
silničního provozu, o možnostech úrazu při koupání a jiné rekreační 
činnosti.  

 
 
 



MŠ I.  
 
V roce 1982 – 83 byl kladen důraz na systematické prohlubování 

světonázorové, vědeckoateistické a mravní výchovy dětí, na výchovu 
k soc. vlastenectví a prolet. internacionalismu. Byl kladen důraz na 
posilování socialistického charakteru školy a její političnost.  

V MŠ bylo zapsáno 25 dětí ve věku 3 – 5 let.  
Obsazení MŠ:  ředitelka – Alena Světinská  
     učitelka – Jarmila Vlková 
    školnice – Marie Pitnerová 
    dovoz jídla – Marie Tinková  
 
Úpravy: 
V prvních měsících školního roku byl na zahradě obnoven nátěr 

průlezek a zahradního nářadí. Bylo s pomocí JZD vyčištěno 
brouzdaliště a připraveno na letní použití. V jarních měsících bylo 
vymalováno celé zařízení MŠ. Rovněž byl obnoven nátěr soklu v celé 
budově MŠ. Poděkování patří patronátnímu závodu n.p. Svit a 
maminkám, které pomáhaly při úklidu budovy, stěhování nábytku a 
ostatních úklidových pracech.  

V tomto roce se konaly dvě přednášky pro rodiče dětí. První 
s ateistickým zaměřením s názvem „Socialistická společnost a 
náboženství“ a druhá „Význam správné výživy a pohybu pro zdraví“. 

Slavnosti 
V měsíci ČSSP si děti ve spolupráci s MŠ II. prohlédly výstavku 

sovětských knih a časopisů. Zhlédly několik filmových pohádek 
promítaných v místním kině. Žákyně osmých tříd připravily pro děti 
maňáskové divadlo, zahrály jim ruskou pohádku „O mocném carovi a 
zakleté princezně“. 

O vánocích pod stromečkem našly děti nadílku a vánoční 
dopoledne si zpestřily písněmi, básněmi a tanečky.  

U příležitosti MDŽ vyrobily děti pro své maminky a pracovnice 
patronátního závodu pěkné dárky a blahopřání. V odpoledních 
hodinách se konalo vystoupení dětí s pásmem říkanek, tanečků a písní 
pro maminky.  

MDD proběhl formou sportovního dopoledne. Děti za pěkné 
sportovní výkony obdržely sladkou odměnu.  



Výlet do ZOO Lešná se uskutečnil na konci školního roku společně 
s MŠ II.  

Spolupráce se SRPŠ 
Rodiče dětí se aktivně zapojili do prací při úpravě zahrady, 

odvážení smetí, čistění chodníků. Také pomáhali při úklidu místností 
MŠ po malování. V umývárně bylo provedeno obložení obkládačkami 
kolem umyvadel a oprava vodovodních uzávěrů. V průběhu roku 
rodiče pomáhali s opravou větších hraček, dřevěných aut a domečků 
na pískovitě, zahradního náčiní a nářadí.  

Spolupráce s patronátním závodem 
Patronátní závod JZD Javořina Dolní Němčí poskytl částku   

1 000.-Kčs na hračky a výchovné předměty. Brigáda socialistické 
práce pod vedením s. Jarmily Kadlčkové se zapojila do úklidu po 
malířích.  

 
MŠ II. 
 
Provoz MŠ II. pro rok 1982/83 byl po dovolené zahájen 1. září.  
Obsazení:  ředitelka – Marie Kocábová 
   kvalifikované učitelky – Vlasta Krhovská, Jitka 

Hodulíková, Marie Kadlčková, Libuše Složilová, Eva Válková, 
nekvalifikovaná uč. – Jiřina Bídová.  

 
Důležité události v životě školy 
 6. října navštívili mateřskou školu vojáci z posádky v Uherském 

Hradišti. Připravili dětem vhodným způsobem přednášku o své práci, 
ukázali jim samopaly, vzduchovky, podělili je odznaky. K velké 
radosti dětí se konala i vycházka s brannou tématikou, hrami na 
vojáky a opékáním špekáčků. Dětem se tento den velmi líbil a u 
příležitosti svátku vojákům jim předali vlastnoručně vyrobené album o 
vojácích a básní „Až já budu veliký“ … se s nimi rozloučily.  

Oslavy vánoc si děti opět chystaly samy za pomoci učitelek. Ve 
svých třídách si ozdobily stromeček, udělaly si besídku a potěšily se 
z dárky, které pro ně připravili rodiče pod vedením výboru SRPŠ.  

Úroveň tělesné výchovy na škole je vysoce hodnocena. V důsledku 
toho se konala v tělocvičně základní školy „tělovýchovná akademie“ 
pro rodiče a veřejnost. Děti I. třídy předvedly ukázku motivovaného 



ranního cvičení. II. třída ukázala, že se nebojí cvičit s nářadím jakou 
jsou tyče. III. třída cvičila na nářadí a IV. třída ukázala při cvičení 
s hudbou ladnost pohybů.  

Pro velkou nemocnost se v tomto roce nekonala besídka pro 
maminky u příležitosti MDŽ. Dárečky vyrobený ve školce však svým 
maminkám předaly děti doma. U příležitosti tohoto svátku děti 
navštívily ženy v patronátním závodě Svit, ženy zastávající v obci 
různé veřejné funkce a potěšily je pásmem básní a písní. Pro ženy 
pracující v závodě Sušárna předvedly děti krátké pásmo v sále JKK.  

5. května se konala na škole hospitace z jazykové výchovy v rámci 
proškolování učitelek mateřských škol. Práce dětí i učitelek IV. třídy 
byla ss. inspektorkami hodnocena kladně.  

1. června proběhlo na hřišti dětské dopoledne, kterého se zúčastnily 
děti všech tříd. Za pěkné sportovní výkony byly děti odměněny 
medailemi a sladkostmi.  

Nezapomenutelným zážitkem pro děti byl školní výlet. Starší děti 
navštívily ZOO v Lešné a mladší byly na návštěvě u vojáků 
v kasárnách v Uh. Hradišti.  

V předposledním dnu školního roku se kolektiv MŠ rozloučil 
s dětmi předškolního (roku) věku, které od září nastupují docházku 
v základní škole. Nebylo zapomenuto na kytičku a dáreček. Se strany 
SRPŠ obdržely děti krásnou pohádkovou knížku.  

Dne 1. srpna 1983 přebral oficiálně MŠ II. pod patronát n.p. Svit.  
Spolupráce se ZŠ 
Přínosem pro zkvalitnění připravenosti dětí pro vstup do základní 

školy byla úzká spolupráce učitelek ZŠ s učitelkami MŠ ve výchovné 
práci 5 – 6letých dětí. Četné návštěvy ze strany dětí v 1. třídách ZŠ 
přispěly k tomu, že se děti do školy těšily.  

 
Spolupráce s MŠ I.  
Pro dlouhodobou práci při úpravě školní zahrady nebylo dětem 

umožněno využívání tohoto prostoru a proto využívaly děti při 
vycházkách hříště a zahradu MŠ I. Dobré vztahy se vytvořily i při 
společném školním výletě.  

 
 
 
 



TJ 
 
Tělovýchovná jednota je nejmasovější organizací NF v místě. 

Prvořadým úkolem organizace je věnovat se masovému rozvoji 
tělesné výchovy. Jde zde o úsilí zapojit co největší počet občanů, 
zejména mládeže do tělovýchovného procesu. Byly pořádány různé 
náborové soutěže pro širokou veřejnost jako:  

 pouliční turnaj v odbíjené o pohár Vítězného února 
 pouliční turnaj žáků v kopané 
 vánoční turnaj ve stolním tenisu neregistrovaných 
 náborový turnaj v šachu 
 branný závod na počest VŘSR apod. 
  
Prostředkem k masovému rozvoji tělovýchovy bude i blížící se 

spartakiáda. Menšího úspěchu je dosahováno v plnění podmínek 
odznaku zdatnosti. Nedaří se prosadit, aby plnění podmínek odznaku 
se stalo nedílnou součástí tělovýchovného procesu ve všech oddílech.  

Vedle TJ má velkou úlohu v zabezpečování masového rozvoje 
tělesné výchovy NV a místní závody. Pokud jde o národní výbor je 
třeba ocenit co všechno pro rozvoj tělesné výchovy vykonal.  

S ředitelstvím místní základní školy tělovýchovná jednota 
každoročně uzavírá dohodu o využití tělocvičen školy sportovci TJ ve 
večerních hodinách, zejména v zimním období. Tělocvičnu využívá 
TJ 4x týdně pro činnost oddílů.  

 
Celkový stav členské základny je 365 členů 
  dospělí 202 
  dorost 63 
  žactvo 100 
 
TJ navázala družební styk s tělovýchovnou jednotou Medizin 

Wermsdorf z NDR. Byly prohloubeny družební styky a spolupráce 
s TJ ODEVA – Trenčín. Dvoustranné sportovní styky se vyznačují 
vysokou sportovní úrovní. Doprovází je atmosféra přátelství a 
socialistického internacionalismu.  

 
 



Ekonomické zabezpečení 
Společenskému postavení dobrovolné organizace musí odpovídat i 

materiální a finanční zabezpečení. Převážnou část nákladů kryla TJ 
z těchto příjmových zdrojů:  

 z příjmů z tělovýchovné činnosti 
 podílů z členských příspěvků 
 z kulturních a společenských akcí 
 poskytovaných dotací od OV ČSTV  
 z vedlejšího hospodářství 
Dále má TJ zakotven příspěvek = hospodářskou smlouvu 

s provozovnou Svit v Dolním Němčí.  
Finanční prostředky byly využívány na zabezpečení vlastní činnosti 

a zvelebování tělovýchovného zařízení a na vybudování garáží.  
Brigádnické a budovatelské hnutí je převážně směrováno na 

stadión, kde provádí pravidelnou sportovní činnost převážně oddíl 
kopané.  

V kabinách na stadiónu a v klubovně byla položena nová 
podlahovina a celé šatny byly vymalovány. Tím se výrazně zlepšilo 
prostředí šaten. Pracovalo se na výměně oplocení stadiónu a na opravě 
ochranných sítí za brankami. Množství práce při údržbě travnatého i 
škvárového hřiště je veliké. Byly postaveny garáže pro autobusy a 
traktory. Zbývá dokončit čelní stěnu oplechováním a zpevnit vjezd do 
garáží.  

Činnost oddílu kopané byla ve znamení oslav 50 – ti let 
organizované kopané. V rámci těchto oslav bylo uskutečněno několik 
hodnotných sportovních utkání:  

 s II. ligovou Slov. Slávií Uh. Hradiště 
 s družební TJ Medizin Wermsdorf z NDR 
 s družební TJ Odeva Trenčín včetně starých pánů 
 s klubem Kolumbia Vídeň ve Vídni i u nás 
 s reprezentačním družstvem ČSSR do 18 let 
a dále proběhla velmi zdařilá akce, beseda s ústředním trenérem 

mládeže ČSSR.  
Vyvrcholením oslav byla 17. listopadu slavnostní schůze k           

50 – ti letému výročí trvání kopané, na kterou byli pozváni všichni 
žijící hráči, kteří působili v Dolním Němčí. Byla to důstojná oslava 
činorodého sportovního úsilí stovek nadšených sportovců.  



I. družstvo je účastníkem krajského přeboru. V jarní sezóně 
skončilo soutěž na 13. místě. V podzimní části soutěže trenéra Jos. 
Tinku nahradil Josef Přikryl. Při reorganizaci soutěží byly utvořeny 2 
KP a po podzimní části bylo I. mužstvo na 4. místě.  

Dorostenecké družstvo soutěží rovněž v krajském přeboru. V jarní 
sezoně však skončilo na 16. místě a jenom dík reorganizaci 
nesestoupilo. I zde došlo k výměně trenéra. Ze zdravotních důvodů 
odešel Tomáš Sadílek a pod vedením trenéra Karla Ondry se družstvo 
snaží udržet v KP. V podzimním kole se umístili na 12. místě.  

Oddíl kopané má 2 mužstva žáků. Každým rokem se pořádá 
pouliční turnaj žáků za účelem náboru pro žákovská družstva. A 
družstvu žáků unikl postup do KP jen o vlásek, skončili na 2. místě 
v okresním přeboru. B družstvo vyhrálo okresní soutěž skupiny „D“. 
Jsou dobrou zásobárnou pro družstvo A žáků.  

B družstvo dospělých se umístilo na 10. místě v okresním přeboru.  
Oddíl šachu získal titul „Vzorný III. stupně“ a je již držitelem titulu 

„Vzorný II. stupně“ a má velmi dobré mladé hráče. Pravidelně obesílá 
mládežnické soutěže jednotlivců pořádané v rámci okresu i kraje. 
Šachový oddíl pořádává z pověření okresního šachového svazu 
okresní přebor jednotlivců v bleskové hře. Svoji činnost popularizuje 
na nástěnce ve svoji už stálé hrací místnosti ve staré škole.  

Oddíl stolního tenisu 
V tomto oddílu jsou v soutěžích zapojena čtyři družstva, z toho 3 

družstva dospělých a jedno žákovské. Všechna jsou zapojena 
v soutěžích v rámci okresu Uh. Hradiště a podávají dobré výsledky. 
Tréninky a mistrovská utkání se uskutečňují v tělocvičně ZŠ. Velká 
pozornost je věnována získávání a výchově mladých členů. Oddíl je 
držitelem titulu „Vzorný III. stupně“. Problém, který vznikal 
s dopravou k mistrovským utkáním odpadl, protože TJ zakoupila pro 
přepravu auto ŠKODA 1203, které si členové oddílu vzali do 
socialistické péče.  

Odbor ZRTV 
Sportovní činnost odboru se uskutečňovala ve cvičebních 

jednotkách mužů, žen a žactva. Přístup mužů ke cvičení není příliš 
dobrý. Z původně plánovaných dvou cvičebních jednotek se 
uskutečňovala pouze jedna – v pátek, a to ještě za malé účasti. V pátek 
se rovněž scházeli zájemci o odbíjenou, kteří jsou pořadateli dnes již 
tradičních turnajů v odbíjené na počest únorového vítězství a 



osvobození. Ženy se scházely 2x týdně v mnohem větším počtu než 
muži. Odbor ZRTV odvádí dobrou práci vždy v období spartakiád. Při 
přípravě a nácviku skladeb se vždy zvyšuje zájem o cvičení, potom 
zase aktivita upadá.  

Odbor ZRTV uspořádal III. ročník „Běhu rodičů s dětmi“ a byl 
spoluorganizátorem. „Branného závodu“ na počest VŘSR. Několik 
členů odboru se pravidelně zúčastňuje Chřibské 33. 

Odbor je držitelem titulu „Vzorný odbor III. stupně“. 
 
JKK 
 
Jednotnému kulturnímu klubu se podařilo rozšířit kroužky zájmově 

umělecké činnosti a tak se snažil čerpat pro kulturní a společenská 
vystoupení a oslavy významných výročí program z vlastních zdrojů. 
Jednalo se hlavně o vystoupení na oslavu výročí Vítězného února, na 
kterou klub zajistil celovečerní program a kde se poprvé představila se 
svým programem dětská dechová hudba. Večera se zúčastnilo na 600 
občanů Dolního Němčí a tak velká většina lidí oslavila důstojně toto 
slavné výročí. V dubnu u příležitosti osvobození naší obce Rudou 
armádou se konal další koncert, na kterém vystoupilo 85 účinkujících 
dětí a mládeže.  

Dobře začal pracovat i kroužek Dolněmčan, se kterým byly 
připraveny v květnu hody s právem (probíhají vždy po 3 letech).  

Děti které navštěvují kurs na klavír měly na ukončení školního roku 
vystoupení pro rodiče a příbuzné s pěkným programem.  

Z dalších zajímavých akcí se uskutečnilo zábavné divadélko pod 
názvem „Prázdniny šaška Nemotory“. Účast byla asi 200 dětí.  

Ve spolupráci se složkami NF bylo provedeno 24 přednášek a ve 
spolupráci s okresním kulturním střediskem volnou tribunu 
k ateistické výchově na téma „Člověk a náboženství“. Přednáška byla 
doplněna filmem „Kladivo na čarodějnice“. Této akce se zúčastnilo 
asi 170 lidí.  

V neděli 8.5. se mimo plán uskutečnilo divadelní představení 
„Dámy a husaři“, které sehráli ochotníci z Újezdce u Luhačovic. 
Veselohra se přítomným divákům líbila, bylo jich však pouze 70. 

Další akcí mimo plán byl koncert dechové hudby (dětské) před 
kulturním domem. A rovněž se podařilo zajistit divadélko strýčka 



Jedličky z Prahy pod názvem „Dům u veselé hvězdičky“. Toto 
poutavé představení sledovalo 400 dětí. V listopadu se konalo 
koncertní vystoupení Vítězslava Vávry, který nebyl navštíven podle 
očekávání (jen 200 lidí). O měsíc později vystoupení skupiny Katapult 
se neuskutečnilo vůbec pro malou návštěvnost (25 lidí). 

V měsíci Československo – sov. přátelství zajistil klub pro ženy 
kurs pečení ozdobného vizovického pečiva. Zúčastnilo se ho 90 žen, 
kterým mistryně umělecké výroby s. Kalivodová názorně předvedla 
přípravu těsta i samotné zdobení figurek.  

Už tradičně pořádá JKK ukončení měsíce ČSP. I v tomto roce 
zajistil besedu u cimbálu s cimbálovou muzikou „Dolňácko“ a hostem 
večera Jožkou Černým.  

Přehled akcí 
24 přednášek 
41 oslav, koncertů a divadel 
82 schůzí a konferencí 
38 tanečních zábav a diskoték 
6 plesů 
52 soukromých oslav a svateb 
celkem bylo uskutečněno v JKK 243 akcí. 
 
ZO ČSŽ 
 
Organizace Českého svazu žen patří v obci mezi nejaktivnější 

složky NF. Z kulturně společenských akcí pořádá každoročně dětský 
karneval a v posledních letech spolu s organizací zahrádkářů 
společenský ples. Se SPOZ se podílí na zajištění besedy s důchodci a 
slavnostním předáváním občanských průkazů 15letým žákům, kterým 
při této příležitosti věnuje knihy. Každým rokem se uskutečňuje 
zájezd s dětmi do Piešťan u příležitosti MDD a spolu s DV zájezd do 
Bratislavy, v tomto roce do Ostravy. Společně s jinými organizacemi 
se uskutečňují ještě další akce.  

Na počest Světového shromáždění za mír a život byl uzavřen 
závazek a ženy odpracovaly 2 430 brigádnických hodin při úpravě 
obce, zejména v blízkosti svých domů, vysadily 580 keřů růží a 
ovocných stromů. Brigádnicky se podílely i při úpravě okolí nové MŠ. 
Byl uskutečněn sběr odpadových surovin a nasbíralo se 800 kg textilu, 



2 350 kg papíru a 1 400 kg železného šrotu. Další odpadové suroviny 
připravují ženy svým dětem, které je odevzdávají ve škole. 5 členek 
vede oddíly jisker a pionýrů, 3 vedou oddíly základní rekreační 
tělovýchovy, další odevzdávají bezplatně krev. Členky navštěvují 
každoročně u příležitosti MDŽ asi 60 starších žen s blahopřáním a 
dárkem. Rovněž se zúčastňují všech oslav pořádaných VO KSČ, MV 
NF a MNV jako jsou 1. a 9. květen, VŘSR, Vítězný únor, MDŽ. Ženy 
nechybí při agitačních nedělích, zúčastňují se plenárních zasedání 
MNV i veřejných stranických schůzí.  

 
ZO ČZS 
 
Prvořadým úkolem pro členy zahrádkářského svazu bylo 

vybudování altánu v areálu „Hájku“. Stavba je téměř hotová a slouží 
hlavně jako pódium pro účinkující při kulturních akcích.  

Dále byla prováděna rekultivace pozemků pod hřbitovem a u Svitu, 
kde se sklízela již první úroda, byla však zaplacená velkým 
množstvím práce.  

Na pozemku „Losky“ byla půda obdělávána již druhým rokem a 
úroda zde byla již pěkná. Rovněž neujaté stromky byly nahrazeny 
novými a pozemek je již celý osázen.  

Prostřednictvím zahrádkářských služeb bylo zajištěno pro členy i 
ostatní občany hnojivo, rašelina, sadbové brambory, cibule sazečka a 
ovocné stromy i keře. V jarním období byla zakoupena semena rajčat, 
tykví, slunečnic, paprik a tato semena byla poskytnuta členům zdarma 
na rozmnožení.  

Do státní výkupny bylo odprodáno 64q padaných jablek, 6 vagónů 
okurek a 3 vagóny česneku.  

V kulturní a společenské oblasti se uskutečnily zájezdy do Borotína 
a druhý do Věžek a Olomouce na květinové výstavy.  

Pro členky svazu a manželky členů byla připravena oslava MDŽ 
s pohoštěním.  

V srpnu byla instalována v přísálí JKK výstava ovoce a zeleniny, 
navštívilo ji však pouze 170 občanů.  

V areálu „Hájek“ byly uspořádány 4 taneční zábavy, všechny za 
velmi pěkného počasí.  

 



Brigádnické hodiny:  
stříhání stromků v obci   72 
bourání staré školy (Záhumení) 530 
rekultivace pozemků   723 
výstava altánu    896 
brigáda v JZD    104 
údržba v Hájku    730 
ošetřování zahrady    120 
dosazování stromků (Losky)  80 
oprava traktoru a nářadí   148 
výstava      116 
výzdoba schůzov. místnosti  92 
prodej stromků    127 
zabezpečování zábav a plesu  938 
Celkem bylo odpracováno 4 676 hodin, což činí na člena v průměru 

65 hodin.  
Další neevidované hodiny byly odpracovány při čištění příkopů, 

které někteří členové převzali do užívání a při sklizni česneku v JZD 
Javořina. Tyto práce byly prováděny za mzdu.  

 
ČČK 
Organizace Českého červeného kříže Dolní Němčí má 187 členů, 

z toho 1/5 nad 60 let. Výbor organizace se během roku scházel 
pravidelně. Účast na těchto schůzích byla si 70%.  

Členové organizace se již tradičně zúčastňují významných oslav 
konaných v obci jako jsou oslavy 1. máje, 9. května, lampiónového 
průvodu v předvečer výročí VŘSR apod. Rovněž se zúčastňují 
veřejných schůzí pořádaných ZO KSČ a MNV.  

Bohatá byla přednášková činnost. Bylo uspořádáno 6 přednášek, 
z toho 1 společně se svazem žen.  

Téma přednášek 
Boj proti alkoholismu a jiným toxikomaniím 
Ochrana životního prostředí 
Kurs první pomoci 
Vady páteře a nohou 
Dospívání mládeže 
Obezita 



V základní škole bylo proškoleno 61 dětí, které pracují v kroužku 
„Mladý zdravotník“.  

Zdravotnické hlídky měly službu na cyklistickém závodě bratrství 
Čechů a Slováků „Bílé Karpaty“.  

Společně s organizací požárníků byl upořádán ples, jehož výtěžek 
byl použit na doplnění zdravotnických brašen.  

Brigádnické hodiny členů a členek:  
zdravotnická činnost  130 
sociální činnost   75 
jarní úklid    250 
péče o živ. prostředí  300 
akce „Z“    80 
pomoc zemědělství  1 500 
vysázeno stromků a keřů 5 
 
Bylo odevzdáno 500 kg léčivých bylin a do socialistické péče 

členové převzali okolí zdravotnického střediska.  
Členská základna má 187 členů, z toho je 141 žena a 25 mužů.  

do 30 let   20 členů 
  30 – 40 let   48 členů 
  40 – 50 let   53 členů 
  50 – 60 let   28 členů 
  nad 60 let   38 členů 
 
Sociální složení:  
  dělníci  9 mužů 75 žen 
  zemědělství 5 mužů 6 žen 
  lékaři  1 muž 2 ženy 
  zdravotnictví     -   13 žen 
  školství      -   3 ženy 
  důchodci  5 mužů 20 žen 
  ostatní   5 mužů 34 žen 
9 členek je členkami KSČ. 
 
 
 
 
 



Čs. strana lidová 
 
Česká strana lidová měla v roce 1983 53 členů, jejich průměrný věk 

je 68 let. V tomto roce členové pracovali zejména na dokončení 
prostranství kolem MŠ II. (50 hod.), úpravě okolí hřbitova a kostela 
(817 hod.), úpravě předzahrádek a pomoc v zemědělství (1 500 hod.). 

V činnosti kulturně společenské uspořádali „Mikulášskou besídku“ 
s nadílkou a v lednu společenský krojovaný ples. Dále organizace 
uspořádala zájezdy s náplní zaměřenou na poznávání historie našich 
národů.  

 
ZO SPO 
 
Základní organizace SPO má 46 členů, z toho 4 ženy a jeden 15 

členný kolektiv mladých požárníků.  
Členové organizace provádějí každoročně preventivní prohlídky 

v obytných domech, prohlídku malých provozoven a přede žněmi 
prohlídku v JZD. Na úseku represe bylo provedeno školení členů 
v odborné přípravě. Do akce výcvikový rok bylo zapojeno 17 členů. 
Družstvo mužů se zúčastnilo všech nácviků a školení v rámci SSPD. 
Při okrskové soutěži, která se uskutečnila v naší obci obsadilo 4. místo 
z 10 družstev. Kolektiv mladých požárníků dosáhl velmi pěkného 
úspěchu v soutěži Plamen, kde se umístil na 1. místě a v krajské 
soutěži skončil na 4. místě.  

 
Počasí 
 
Již počátek zimy byl zcela mimořádný. Po poměrně krátkém 

období nižších teplot v prosinci 1982 přišel abnormálně teplý leden 
1983. Během dne se vyskytovaly teploty prakticky jen nad nulou. 
Takové počasí má obdobu jen v roce 1771. (Na některých místech na 
Slovensku rozkvetly i jabloně). Z průběhu denních i nočních teplot 
měli radost hlavně energetici, horníci a železničáři. Naopak na sníh a 
pokles teploty čekali především zemědělci a ovocnáři. Vždyť 
v některých oblastech takřka jarní počasí doslova probouzelo k životu 
zaseté ozimy a také ovocné sady. I příznivci zimních sportů netrpělivě 
čekali na pořádnou zimu. Lyžaři většinou marně mysleli na dobré 



sjezdovky i běžecké terény, teploty více nad nulou než pod bod mrazu 
klesající nebyly štěstím ani pro zdraví. A také byl v zemi citelný 
nedostatek vláhy.  

Únor byl normálním zimním měsícem. Ranní teplota nepřekročila 
nulu. Mrazy nepřekročily -20˚C. Denní teploty kolísaly od +7 do -7˚C, 
tedy souvislé zimní mrazy nebyly. Dobrou posilou pro pole a zahrady 
se staly sněhové srážky. Půda však nemohla promrznout. 

V březnu se ranní teploty pohybovaly kolem nuly (od -6 do +8˚C), 
denní od 0˚C do 18˚C. Dnů s ranní teplotou menší než 0˚C bylo 
poměrně málo, takže celkově byl tento měsíc příznivý.  

I duben byl tentokráte příznivý. Velmi teplé počasí bylo od          
19. dubna až do 2. května.  

Květen přinesl značné výkyvy od tropických teplot až po teploty 
blížící se bodu mrazu. Ledoví muži se dostavili až s desetidenním 
zpožděním. Koncem května přišel také konečně dlouho očekávaný 
déšť.  

Červen byl také velmi teplý, vládlo opravdu letní počasí. I vláha 
občas spadla, zejména v podobě bouřek.  

Červenec stejně jako leden, byl zcela mimořádný. Celý měsíc trvala 
úmorná tropická vedra a horké noci. Tropický vzduch, který k nám 
pronikl z Afriky překonával i teplotu 40˚C. Sklizené obilí se nesušilo 
– nebylo třeba. Ve srovnání s desetiletým průběhem červencových 
srážek nedostaly pole a zahrady ani čtvrtinový příděl vláhy. Vzdor 
suchu měly stromy velké, až 1m dlouhé přírůstky, což patrně 
způsobily vysoké teploty.  

Horké, suché počasí pokračovalo celý srpen.  
Výjimečně horký a suchý rok 1983 způsobil i mnohé nepříjemnosti 

jak lidem tak i vegetaci na polích. Jsou známy případy, že někteří lidé 
se i ke spánku ukládali ve sklepích a v jiných chladných prostorách. 
Následkem veder přišlo mnoho dětí na svět o měsíc dříve. Šípky, 
bezinky i jeřabiny dozrávaly v předstihu tří týdnů, stejně jako jiné 
letní ovoce v zahrádkách.  

V září překrásné dny pokračovaly. Teploty se i koncem měsíce 
držely ve dne až na 25˚C. Srážky byly přece jen hojnější než v létě.  

I první týden v říjnu panovalo letní počasí s teplotami kolem 25˚C. 
Tyto letní teploty způsobil teplý vzduch, který k nám proudil od 
jihozápadu. V dalším týdnu bylo několik dnů deštivé počasí a potom 
už sluníčko tolik nehřálo.  



V listopadu rovněž panovalo většinou slunečné počasí. Pár vloček 
na ukázku spadlo až 13.11. Mrazivé počasí začalo až v polovině 
měsíce a trvalo i na začátku prosince. Sněhu byla však jen malá 
vrstva. V druhé polovině prosince se oteplilo a počasí o vánocích 
připomínalo spíš velikonoce. V první vánoční svátek byla ve dne 
teplota 16˚C. 

Jaké tedy byly klimatické poměry roku 1983 – mimořádné, 
výstřední. Těžko bychom pro ně hledali obdobu i v dlouhém časovém 
úseku.  

 
Vodovod 
Pro nedostatek vody ve vodovodní síti byl vydán zákaz používání 

vody na zalévání zahrádek a mytí aut pod pokutou 500.-Kčs. 
 
Obyvatelstvo 
 
K 1.1. 1983 bylo v naší obci 2 795 obyvatel.  
 
v roce 1983  se narodilo   48 dětí 
   zemřelo   24 občanů 
   přistěhovalo se  42 občanů 
   odstěhovalo se  26 občanů 
Přírůstek za rok 1983 je 40 osob, to znamená, že k 1.1. 1984 má 

naše obec 2 835 obyvatel.  
 
 Počet bytů k 1.1. 1983  871 bytů 
 přírůstek za rok 1983   26 bytů 
 úbytek     8 bytů 
 počet bytů k 1.1. 1984  889 
 počet domů    688 
dále 18 domů, kde jsou umístěny provozovny, u 8 domů byla 

provedena demolice, z toho na 7 místech se znovu staví nebo budou 
stavět rodinné domky a 20 rodinných domků je neobydleno, což dává 
souhrn 706 domů.  

 
17. února 1983 zemřela nejstarší občanka obce Kateřina 

Stojaspalová ve věku 95 let.  



 
 
 
 

Zapsala: Olga Pavlicová 
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     předseda MNV            tajemník MNV 
 
 
 
 
 
                  Jarmila Valíčková 
   ----------------------------------------------- 
   předsedkyně školské a kulturní komise 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Životopis kronikářky 
 
 
Narodila jsem se dne 13.11. 1937 v obci Líšná na okrese Přerov 

v rodině drobného zemědělce. Později rodiče vstoupili do JZD. 
Navštěvovala jsem v místě tehdejší obecnou školu a později 
měšťanskou v Dřevohosticích. Po ukončení povinné školní docházky 
jsem studovala na gymnáziu v Přerově, v dalších ročnících už to byla 
jedenáctiletá střední škola. Po maturitní zkoušce jsem půl roku 
pracovala jako stálá skupinová vedoucí na osmileté střední škole 
v Olomouci – Hodolanech. Poněvadž jsem vždy chtěla být učitelkou, 
jakmile se mi naskytla příležitost odešla jsem na okres Bruntál učit. 
Dokončila jsem si pedagogické vzdělání a od té doby pracuji ve 
školství. Na okrese Bruntál jsem byla zaměstnána až do roku 1971. 
Pak sem dva roky učila v Nové Lhotě na okrese Hodonín a nyní již od 
roku 1973 působím a bydlím v Dolním Němčí. Jsem vdaná, mám dva 
syny ve věku 24 a 25 let. Starší je již ženatý. V Dolním Němčí máme 
postavený rodinný domek ve kterém žijeme s manželem, spolu s námi 
mladší syn Jiří a starší Richard s rodinou.  

 
 
 

Olga Pavlicová 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1984 
 

Úvod 
 
Rok 1984 byl pro náš stát, pro náš lid dalším dobrým rokem. Prožili 

jsme ho v míru, i když ve světě trvá nebezpečí napětí. Naši občané se 
mohou bez obav věnovat budovatelské práci, starat se o blaho svých 
rodin. Pro situaci v naší zemi je charakteristická politická stabilita, 
široká společenská a pracovní aktivita, vzestupný rozvoj národního 
hospodářství, vysoká životní úroveň, bohatý kulturní a duchovní život.  

Komunisté, nestraníci, příslušníci ostatních politických stran a 
členové organizací Národní fronty vykonali ve společné práci mnoho 
užitečného pro další rozvoj společnosti. V činorodém úsilí o rozkvět 
společné československé vlasti se upevnila jednota bratrských národů 
a národností našeho státu.  

Rychlejší dynamika hospodářského rozvoje vytvořila předpoklady 
pro další zvýšení osobní a společenské spotřeby, pro uskutečnění 
některých sociálních opatření. Splnění a překročení plánu v průmyslu, 
zemědělství, stavebnictví, dopravě a dalších odvětvích je především 
plodem iniciativy a obětavosti miliónů pracujících. Tyto příznivé 
výsledky se projevily rovněž v upevnění postavení našeho státu ve 
světě.  

Náš lid se v průběhu mnohaletého zápasu za spravedlivý 
společenský řád a za čtyři desetiletí budování nové společnosti 
přesvědčil, že politika Komunistické strany Československa a Národní 
fronty správně vyjadřuje jeho tužby a cíle, národní a třídní zájmy.  

 
MNV 
 
Plénum MNV pravidelně každým rokem na únorovém plenárním 

zasedání provádí rozbor práce za uplynulý rok. Pro každý samostatný 
rok volebního období jsou stanoveny konkrétní cíle jak v oblasti 
politicko – organizátorské práce, tak i v oblasti sociálně – 
ekonomické.  



Tyto stanovené cíle byly v roce 1984 zabezpečeny takto: V oblasti 
politicko – organizátorské a výchovné činnosti bylo dosaženo 
zlepšení, především v realizaci Jednotného plánu kulturně výchovné 
činnosti, a to zásluhou společenských organizací NF, JKK, místních 
závodů i ZŠ. Dobře se osvědčily formy DV Jednoty, který na své 
členské schůze zařazuje vhodné přednášky o které je velký zájem a 
účast občanů se pohybuje kolem 150. Podobným způsobem své akce 
zabezpečuje i ČSŽ, ČČK, ČZS a další organizace. Účast občanů na 
plenárních zasedáních MNV však zatím není uspokojivá i když pro 
zlepšení účasti jsou hledány různé formy. Zlepšila se však úroveň 
jednání plenárních zasedání z hlediska připravených podkladových 
zpráv pro jednání pléna a také průběh diskuzí.  

Plnění sociálně ekonomické části: 
Byla zahájena výstavba nákupního střediska a na stavbě bylo za 9 

měsíců proinvestována částka 1 147 000.-Kčs. Akce v roce 1984 
probíhala bez vážnějších potíží.  

V plném rozsahu byl splněn úkol při dokončovacích pracích úprav 
místní kanalizace, aby tato mohla být předána do užívání.  

Naproti JKK bylo zahájeno budování parkoviště. Tato akce byla 
zahájena v měsíci září. Jednota Uh. Ostroh přispěla na tuto akci 
částkou 100 000.-Kčs. Parkoviště bude uvedeno do provozu koncem 
roku 1985.  

Od 1.7. 1984 je přemístěna sběrna chemické čistírny, správkárna 
obuvi a mandl do prostornějších místností v budově bývalé ZŠ. 

Dále MNV zajistil přípravu zpracování studie pro výstavbu dalšího 
sídliště nad Hájkem. Studii zpracovává Stavoprojekt v Gottwaldově.  

Mimo plán se podařilo zajistit úpravu společenské místnosti 
v suterénu JKK. Tato místnost již slouží občanům při různých 
společenských i rodinných oslavách.  

Rovněž bylo zajištěno zpracování projektu na rozšíření vodojemu 
v naší obci.  

Ze stanovených úkolů není zatím dořešena otázka umístění 
budoucího kina a jeho zařazení do volebního programu NF v letech 
1986 – 1990. 

Z drobnějších akcí bylo uskutečněno vybudování nového dětského 
hřiště za prodejnou obuvi, úprava chodníků, změna územního 
rozhodnutí v horní části sídliště Úlehla, vykoupení mlýna, který bude 
používán pro další služby v oblasti zahrádkářské činnosti atd.  



Rozpočet MNV 
Pro rok 1984 byl schválen rozpočet ve výši 1 311 000.-Kčs. 

V průběhu roku jsme obdrželi od ONV 347 000.-Kčs 
  z fondu rezerv a rozvoje  258 000.-Kčs 
  úvěr do st. banky   1 147 061.-Kčs (na NS). 
V oblasti příjmů nebyla splněna daň zemědělská a domovní ve výši 

8 000.-Kčs. Překročena byla daň z příjmu od obyvatelstva o         
6 859.-Kčs, příjmy ze stavebních míst činily 45 252.-Kčs. 

Výdaje – celkem 3 073 500.-Kčs 
  nákupní středisko 1 147 061.-Kčs 
  školní jídelna  602 453.-Kčs 
  zákl. škola   542 182.-Kčs 
  úprava JKK  120 196.-Kčs 
  úprava kanalizace 221 000.-Kčs  aj. 
 
Výsledky drobné provozovny:  
Drobná provozovna zahrnuje dopravní prostředky a mandlovnu: 

Plán tržeb na rok 1984 byl stanoven na částku 310 000.-Kčs. Ve 
skutečnosti bylo dosaženo částky 313 638.-Kčs. 

 tržby od obyvatelstva   125 766.-Kčs 
 tržby od MNV    160 000.-Kčs 
 tržby od soc. organizací  28 000.-Kčs 
 zůstatek na běž. účtě k 31.12. 149 309.-Kčs 
 čistý zisk za rok 1984   75 000.-Kčs 
 
Komise 
 
Finanční a plánovací komise 
Sledovala plnění rozpočtu z hlediska příjmů a výdajů, předkládala 

radě MNV zprávy o plnění rozpočtu dle jednotlivých čtvrtletí, včetně 
hospodaření drobné provozovny. Zástupci komise se zúčastňovali 
kontrolních dnů výstavby NS, věnovali pozornost přípravě, průběhu i 
výsledkům inventarizace v jednotlivých zařízeních pod správou MNV 
a dále se komise zabývala ostatními úkoly vyplývajícími z její 
pravomoci.  

 
 



Komise výstavby a územního plánování 
Tato komise má v naší obci náročnou práci. Je to dáno skutečností, 

že se v naší obci neustále provádí rozsáhlá výstavba. Z toho vyplývají 
i problémy – přestupky stavebníků, spory mezi sousedy aj. Komise 
provádí kontrolní činnost na stavbách a spolu s komisí životního 
prostředí řeší otázky úpravy a výsadby zeleně v naší obci. Že jde 
skutečně o náročnou činnost dokazují tato čísla. V roce 1984 bylo 
povoleno odborem výstavby 21 novostaveb v naší obci, z toho 7 
novostaveb o dvou bytových jednotkách. Kolaudováno bylo v tomto 
roce 34 rod. domků. Komise povolila v rámci své kompetence 32 
drobných staveb a rovněž schvalovala provizorní skládky na stavební 
materiál a řeší další problémy výstavby obce.  

Komise místního hospodářství a obchodu 
Komise se zabývá úrovní služeb, které patří pod MNV. Sleduje 

služby ostatních podniků v naší obci, zabývá se činností obchodů a 
dalších zařízení. I přes dobrou práci služeb, projevují se nedostatky 
především v následujících činnostech: 

V zimním období nedostatečný odvoz popela, připomínky 
k nepravidelné činnosti kominíků, problémy jsou s odvozem 
kovošrotu. Odborem dopravy a ČSAD je zamítáno zřízení 
autobusového spoje ve dnech pracovního klidu v nočních hodinách. 
Poslední spoj z Uh. Hradiště o sobotách a nedělích jede v 18.45 hod. 

Školská a kulturní komise 
se zabývá otázkami, které se týkají plnění úkolů Jednotného plánu 

kulturně výchovné činnosti. Zabývala se rovněž otázkami úrovně 
společenských zábav. Na základě vzniklých problémů byly 
zpracovány zásady a bude prováděna kontrola jejich plnění. Komise 
zve do svých schůzí zástupce ZŠ, MŠ, JKK, místní knihovny, SRPŠ a 
projednává otázky činnosti těchto zařízení.  

Komise sociální a zdravotní se zabývá otázkami, které patří do její 
kompetence. Má k dispozici ročně 18 000.-Kčs z doplňkové péče, 
v případě potřeby přispívá důchodcům s nízkými příjmy.  

Komise pro mládež a tělovýchovu se v uplynulém období zabývala 
rozvojem tělovýchovy v obci, přípravou spartakiády, budováním 
dětských hřišť. V roce 1984 občané v ulici Na kopečku vybudovali na 
bývalém smetišti dětské hřiště, které se využívalo i v zimě k bruslení a 
je zde vybudováno i dobré osvětlení. Dosud se komisi nepodařilo 



skloubit činnost jednotlivých společenských organizací NF, které 
organizují mládež pro masovou účast mladých na různých činnostech.  

Komise ochrany veřejného pořádku se zabývá zabezpečováním a 
dodržováním soc. pořádku. Vede a vychovává občany k vzájemné 
úctě a pěkným sousedským vztahům. Je v úzkém kontaktu se SPO při 
zabezpečování požární bezpečnosti, s pomocnou stráží VB a 
spolupracuje i s obvodním oddělením VB v Uherském Brodě. Při 
přestupkovém řízení někteří občané berou rozhodnutí komise jako 
výchovný prostředek, jiní však práci komisi ztěžují a dochází u nich 
k dalším opakovaným přestupkům. V roce 1984 zabudovali členové 
komise spolu s PS VB na místních komunikacích dopravní značky 
potřebné k bezpečnějšímu provozu.  

Komise rady MNV jsou v obci čtyři: SPOZ, komise životního 
prostředí, komise branná a spotřebitelská rada. Každá z nich má svoje 
specifické úkoly.  

Sbor pro občanské záležitosti se stal neoddělitelnou součástí při 
všech významných okamžicích našich občanů. Práci sboru velmi 
usnadnilo a zlepšilo úroveň všech obřadů přemístění obřadní síně do 
zasedací místnosti MNV. Po rekonstrukci zasedací místnosti nová 
obřadní síň splňuje potřeby a požadavky obce. Budou ještě provedeny 
drobné úpravy a zakoupeny obrazy k výzdobě.  

Kladně lze hodnotit tyto akce SPOZ: 
- vítání dětí do života 
- zahájení a ukončení školního roku 
- slib pionýrů a jisker 
- svatební obřady 
- setkání rodáků 
- předávání povolávacích rozkazů 
- zlaté a diamantové svatby – dříve se těchto jubileí nechtěli 

manželé zúčastňovat v obřadní síni a dávali přednost jenom 
kostelu. V současné době při těchto obřadech nejsou problémy. 
V tomto roce bylo těchto oslav sedm.  

Na všech kulturních akcích a oslavách vystupují v kulturním 
pořadu žáci ZŠ a pionýři.  

Stále potíže má sbor s opakováním obřadů v kostele. Přetrvává vliv 
rodičů, za kterým se skrývá finanční výpomoc se strany rodiny 
mladým manželům při svatbách i při narození dětí.  



Ještě problematičtější jsou smuteční obřady. Poněvadž v obci dosud 
není smuteční síň, jsou všechny smuteční obřady až na malé výjimky 
uskutečňovány v kostele. Z důvodů plynulosti a bezpečnosti silničního 
provozu byly v obci zakázány smuteční průvody. Průvod se zesnulým 
jde pouze od kostela ke hřbitovu. Pozůstalí mají s převozem zesnulého 
problémy, bylo by velmi potřebné vybudování smuteční síně, která 
v tak velké obci opravdu schází.  

Problémem v práci sboru je spolupráce s pomocnými sbory na 
závodech. Spolupráci odmítá n.p. Svit, právě ten však má nejvíc      
žen – matek a bylo by třeba, aby zástupci závodu se zúčastňovali 
vítání novorozeňat. Dalším problémem je nedostatek finančních 
prostředků. Z přidělené částky 5 000.-Kčs na rok SPOZ těžko 
zajišťuje všechny akce. 

Komise životního prostředí má před sebou rovněž hodně náročných 
úkolů. Ukazuje se však, že pokud se určité cíle projednají s občany 
včas, dají se řešit i zabezpečit. Bylo tomu tak v případě výstavby 
garáží pod ulicí Na kopečku, kde občané realizovali záměry komise a 
rovněž vybudování hřiště na bývalé skládce odpadu za prodejnou 
obuvi přispělo ke zlepšení vzhledu celého okolí.  

Branná komise řeší úkoly v souladu se svým plánem, bude však 
nutno, aby věnovala větší pozornost přípravě branců v předvojenské 
výchově.  

Spotřebitelská rada se ve své činnosti zaměřila na kontrolní činnost 
v místních obchodech a na zkvalitnění jejich provozu.  

 
Významnou úlohu v činnosti NV sehrává rada MNV. Schází se 

pravidelně 1x za 14 dnů a řeší organizátorské, politické, hospodářské i 
ostatní otázky v průběhu roku a mezi plenárním zasedáním MNV. 
Rada pracuje podle plánu práce a do svých schůzí zve předsedy 
komisí, zástupce JKK, SPO, zástupce JZD.  

Počátkem měsíce února se z iniciativy rady MNV sešla první 
schůzka představitelů závodů, JZD, ZŠ a MNV k ustavení pomocného 
orgánu rady MNV – ředitelské rady. Tento poradní orgán se bude 
scházet 1x za 2 měsíce a bude řešit důležité otázky týkající se naší 
obce a závodů. V čele orgánu je předseda MNV.  

 
 
 



JZD  
 
Rostlinná výroba 
Přesto, že rok 1984 nebyl ideální průběhem klimatických 

podmínek, byly překročeny všechny úkoly státního plánu. V rostlinné 
výrobě byl uplatňován celý komplex opatření dlouhodobého 
charakteru např.  

- zlepšení ošetřování a využívání organických hnojiv (hnojení 
chlévskou mrvou kolem 30% osevní plochy) 

- zvýšením podílu víceletých pícnin v osev. ploše 
- zvýšených dávkách průmyslových hnojiv 321 kg 
- zaorávání průmyslových hnojiv při zásobním hnojení P a K a 

částečným množstvím N 
- využívání integrované ochrany rostlin 
V souvislosti se zlepšenou úrodností půdy jsou uplatňovány 

pěstební technologie u jednotlivých plodin s vysokou náročností na 
kvalitu práce a dodržování agrotechnických termínů.  

V tomto komplexu opatření hraje velmi důležitou roli lidský faktor 
s patřičnou odpovědností, jehož cílem je především založit u všech 
plodin komplexně zapojený porost, který má pak základní předpoklad 
vysokých výnosů.  

Pšenice ozimá byla zaseta na ploše 850ha s plánovaným výnosem 
5,14 t/ha. Skutečný výnos byl mnohem vyšší a to 6,56 t/ha, což je 
plnění na 128%.  

Vzcházení zrna ovlivnil suchý podzim. Vláhový deficit činil       
110 mm. To se projevilo na vyzimování rostlin. Plochy s menším 
počtem rostlin byly brzy na jaře podsety jarním ječmenem. Velký 
zvrat ve vývoji porostů nastal po vydatných srážkách koncem měsíce 
května. Průběh počasí prodloužil fázi odnožování. Velmi pozitivně 
ovlivnil průběh počasí dozrávání, které bylo pomalé za nižších teplot. 
Sklizeň byla opožděna a začátek žní byl 3.8. a ukončení 17.8. Při 
sklizni nebyly žádné vážné problémy s odvozem do výkupu ani do 
vlastních skladů. Nejlepších výnosů bylo dosaženo u odrůd Danubia – 
7,51 t, HE 84 – 7,5 t, Zvězda – 7,25 t. U ostatních odrůd se pohyboval 
výnos od 5,5 t – 7 t/ha.  

Po sklizni zrna probíhaly ihned následné práce, tj. sklizeň slámy, 
hnojení a podmítka.   



Hrách setý 
Bylo oseto 60ha s plánovaným výnosem 3 t/ha. Bylo dosaženo 

výnosu 2,82 t/ha. Výnos mohl být podstatně vyšší, kdyby se zabránilo 
sklizňovým ztrátám, které byly značně vysoké v důsledku velmi 
silného polehnutí porostu. Toto polehnutí bylo způsobeno silnými 
větry a dešťovými srážkami před sklizní hrachu.  

Cukrovka byla oseta na ploše 91ha s plánovaným výnosem 39 t/ha. 
Ve skutečnosti bylo dosaženo 45,2 t/ha, což představuje druhý 
nejlepší výnos v okrese. Cukrovce byla věnována velká pozornost již 
na podzim v předcházejícím roce, poněvadž nahnojení chlévskou 
mrvou, minerálními hnojivy, včasnou orbou a urovnáním hrubé 
brázdy se zabezpečí stejnoměrné vzcházení rostlin.  

Průměrné srážky v cukrovaru byly 22%, což je velmi vysoké %, 
způsobené znečištěním cukrovky plevely a hlínou. Sklizeň probíhala 
se značnými problémy, především u nové soupravy Kleine, která 
pracovala bez poruchy jen tři dny. Po sklizni cukrovky bylo sklizeno 
30ha krmné řepy pro ŽV bez velkých problémů a s vysokým 
výnosem.  

Česnek v našem družstvu sehrál v posledních letech velkou roli. 
Družstevníci se jej naučili pěstovat, byla po něm poptávka a výtěžek 
z jeho prodeje přispěl velkou měrou k dobré ekonomické situaci 
družstva. Rok 1984 byl určitým rozčarováním. Česnek nešel na odbyt 
a odběratelé začali mít zájem pouze o kvalitní česnek odpovídající čs. 
normě. A tak se poprvé projevilo to, co bude do budoucna prvořadým 
požadavkem na všechny zemědělské výrobky – kvalita. Bude nutno 
přehodnotit všechny snahy o zavedení různé mechanizace do sklizně a 
sklízet česnek ručně a ještě více dbát na šetrné zacházení s česnekem 
při sklizni i další manipulaci.  

Bylo sklizeno 432t česneku se ziskem 8 643 000.-Kčs.  
Víceleté pícniny byly pěstován na ploše 289ha, což je 14,5% orné 

půdy. Z této plochy zaujímá vojtěška 205ha a červený jetel 85ha. 
Plánovaný výnos byl 9,05 t, ve skutečnosti bylo dosaženo výnosu 
vyššího a to 10,2 t. Převážná část pícnin byla zkrmena na zelené 
krmení, část byla usušena na seno a na úsušky. Na semeno bylo 
ponecháno 20ha červeného jetele. Výnos 100 kg/ha byl velmi nízký 
ve srovnání s minulými léty. V letošním roce byly velmi špatné 
podmínky pro semenné porosty v důsledku velkého sucha.  

 



Silážní kukuřice 
Jako základ celoroční krmné dávky pro skot byla letos pěstována na 

ploše 270ha s plánovaným výnosem 33 t. Dosaženo bylo 36,2 t/ha. 
Porostům kukuřice byla věnována velká péče. Postrádá se dostatek 
herbicidů proti ježatce a velkým problémem je výskyt zavíječe 
kukuřičného, který napadá veškeré plochy kukuřice. Po napadení 
tímto škůdcem jsou velmi vysoké sklizňové ztráty v důsledku 
polámání rostlin i při slabém větru, následkem provrtání a prožrání 
stébel rostlin.  

Dusání siláže bylo prováděno odpovědně a kvalitně, takže je 
předpoklad dobré siláže.  

Trvalé travní porosty zaujímají značnou výměru z orné půdy a jsou 
základem pro výrobu sena a pastvu jalovic, ovcí a koní. Zaujímají 
plochu 590ha s plánovaným výnosem 3,55 t sena z ha. Tento výnos 
byl překročen a bylo vyrobeno 4,41 t sena /ha. Je to velmi pěkný 
výsledek, neboť část ploch je v chráněném území, část je velmi 
nedostupných a nesklízitelných. Značná plocha je rovněž zarostlá 
náletem lesních stromů a keřů.  

Rozbor výsledků živočišné výroby 
Živočišná výroba našeho JZD splnila a překročila všechny úkoly 

stanovené celoročním výrobním i finančním plánem. Ve výrobě mléka 
byla překročena hranice 5 500 l na dojnici a veškeré mléko bylo 
prodáno v 1. jakostní třídě.  

Ve výrobě masa byly překročeny všechny plánované přírůstky i 
dodávka masa byla splněna.  

Dobré výsledky jsou i v chovu ovcí a koní. 
Výroba mléka 
 

farma Dolní Němčí plán skutečnost + 
výroba mléka v litrech 1 694 750 1 913 470 218 720 
na kus a den 13 14,60 1,60 
na dojnici 4 758 5 344 586 
dodávka mléka 1 615 750 1 837 670 223 920 

 
Kladem roku 1984 byla poměrně vyrovnaná užitkovost po celý rok, 

rozdíl mezi měsíčními nádoji byl maximálně 0,90 l. 
 



Plnění dodávek masa 
 

 plán 84 skuteč. + - % plnění 
jatečný skot 3 850q 3 919q + 69 101,8 
vepři 50q 37q  - 13 74 
telata 30q 10q - 20 33,3 
ovce 60q 71q + 11 118,3 
maso celkem 3 990q 4 037q + 47 101,2 

 
Za rok 1984 byly dodány 272 kusy krav, z toho 47 kusů na nucenou 

porážku; 44 kusy jalovic a 409 kusů býků, z toho 22 kusy na nucenou 
porážku. Průměrná váha porážková bez nucených porážek činí u  

   krav           522 kg 
   u býků 587 kg 
 
Výroba selat, odchov na 1 prasnici 
 

 narozeno úhyn % prodej 
kusů selat 867 7 0,80 838 
 plán skut. + -  
odchov na prasnici 18,10 18,51 +41  

 
Průměrný počet oprasení na 1 prasnici je 2,00. Na jeden vrh je 

narozeno 9,32 selat, odchov na 1 vrh 9,24 kusů.  
Z přehledu je patrný malý počet oprasení na 1 prasnici, což má za 

následek poměrně nízký odchov selat.  
Reprodukce skotu 
V roce 1984 se narodilo 862 telat, což je o 12 více jak v roce 

minulém. Uhynulo 10, tj. o 3 více než loni. Úhyn ostatního skotu 
včetně konfiskací je 8 kusů. Mrtvě se narodilo 33 kusy, tj. o 4 více než 
v roce 1983 a zmetalo 38 kusů, tj. o 5 méně. 

Velkokapacitní teletník 
Činnost teletníku je hodnocena již léta jako dobrá. Solidní 

dlouhodobé přírůstky 0,730 kg na kus a den zabezpečují rentabilitu 
výroby telecí produkce. Ekonomiku příznivě ovlivňují i nízké ztráty a 
nízká spotřeba mléčných krmných směsí.  



Celkem se za rok 1984 nakoupilo 2 688 kusů telat, z toho uhynulo 
nebo bylo konfiskováno 23 kusy a vyřazeno na nucenou porážku nebo 
preventivní selekci 24 kusy. Zemědělským podnikům bylo zpětně 
vráceno 2 607 kusů telat.  

Chov ovcí 
V roce 1984 se narodilo 271 kus jehňat, tj. o 15 více než loni. Byla 

provedena přestavba letní salaše a adaptace skladu hnojiv na ovčín pro 
ročky a skopce. Tím bylo dosaženo uvolnění prostoru pro lepší 
bahnění matek a možnost větší péče o narozená jehňata.  

Nastříhalo se 3 055 kg vlny oproti plánovaným 2 100 kg.  
Mechanizace v roce 1984 
Úsek mechanizace je rozhodujícím článkem JZD při zabezpečování 

úkolů v celém rozsahu. Na úseku mechanizace pracovalo během roku 
89 pracovníků, z toho 42 traktoristů, 12 řidičů, 27 opravářů a 9 
ostatních pracovníků.  

V době vegetačního klidu vypomáhá část traktoristů v přidružené 
výrobě v Horním Němčí a v dílnách při opravách přidělených strojů a 
závěsného nářadí. Naopak při špičkových pracích doplňují pracovníci 
přidružené výroby stav traktoristů, obsluh samochodných strojů a 
kombajnů.  

Významnou úlohu na úseku mechanizace sehrává vynálezecké a 
zlepšovatelské hnutí, do kterého je zapojena značná část pracovníků. 
V roce 1984 bylo podáno a přijato 19 zlepšovacích návrhů. U 18 se 
započalo s využíváním. Společenský efekt činil 318 000.-Kčs. 

Investiční výstavba 
Do plánu investic na rok 1984 byly zařazeny tyto akce: 
- hnojiště Horní Němčí 
- silážní žlaby Horní Němčí 
- stravovací zařízení Dolní Němčí 
- inženýrské sítě Dolní Němčí 
- 2x440ks OMD Horní Němčí 
- silážní žlaby Dolní Němčí 

 
 Mimo plán byla zahájena stavba konírny na farmě v Horním 

Němčí.  
Celkem bylo prostavěno  5 423 000.-Kčs 



Dále byly prováděny různé opravy objektů družstva, jako výměna 
krytin, opravy podlah, fasády atd., což si vyžádalo náklad                    
1 783 000.-Kčs. 

Stavební skupina měla v minulém i tomto roce 32 pracovníků. 
Přidružená výroba Slavkov 
V současné době spolupracuje se dvěma výrobními partnery a to 

n.p. Pal – Magneton Kroměříž a s n.p. Tesla Lanškroun.  
Kromě plnění výrobních úkolů výše uvedených podniků pracují 

ženy při všech polních pracích v rostlinné výrobě. Jedná se o sběr 
kamení, okopávku řepy a česneku a veškeré práce spojené se sklizní 
česneku.  

Přidružená výroba Horní Němčí 
Zatímco v PV Slavkov pracují ženy, v PV Horní Němčí pracují 

zase muži. Její vznik se datuje sloučením JZD v roce 1976 a zajišťuje 
opravy montážních plošin pro Technické služby, Veřejné požární 
útvary, Energovod atd. Jedná se o opravy prováděné do 24 hodin i 
generální opravy. Kromě opravárenské činnosti jsou pracovníci 
zapojeni do zemědělské výroby jako řidiči nákladních automobilů, 
traktoristé apod.  

Odměňování 
Průměrný počet pracovníků v roce 1984 je 512. Průměrná odměna 

1 stálého pracovníka činí 2 587.-Kčs. 
Mzdy podle profesí:  traktoristé –  3 321.-Kčs 
(měs. výdělek)  dílny – řemesl. – 3 142.-Kčs 
     dojičky -   3 170.-Kčs 
     ost. ŽV -   2 413.-Kčs 
     stav. skup. - 2 732.-Kčs 
     rostl. výr. -  1 956.-Kčs 
     THP -  2 903.-Kčs 
     přidr. výr. -  2 365.-Kčs 
 
 
 
 
 
 
 



Svit 
 
Činnost provozu 4 200 Svit 
Plán na rok 1984 stanovil úkol vyrobit 1 258 000 párů obuvi. 

Dosažená skutečnost činí 1 277 430 párů, což představuje splnění 
plánu na 101,5%. Navíc bylo vyrobeno 19 430 párů, z toho pro SSSR 
13 400 párů, pro Tuzemsko 6 030 párů.  

Výroba dle odběratelů 
SSSR  1 226 900 párů tj. 96% z celk. výroby 
Kuba  20 000 párů tj. 1,6% z celk. výr. 
Tuzemsko 30 530 párů tj. 2,4% z celk. výr. 
 
V roce 1984 byla v provozu vyráběna pánská obuv ve 25 vzorech. 

Na každou dílnu připadly v průměru 4 vzory. O pracnosti vzorů svědčí 
i vyplácení obtížnostních doplatků, které činily u dílny 4 201 – 20 450 
párů, u dílny 4 202 – 12 700 párů a u dílny 4 203 – 2 100 párů. 
Celkem bylo na obtížnostních doplatcích vyplaceno 35 250 párů.  

V roce 1984 nebyla v provozu rozepsána výroba na sobotní směny. 
Byly však navýšeny denní plány a to celkem o 49 500 párů, což je 
množství odpovídající deseti sobotním směnám. Vzhledem k pracnosti 
vzorů a zajištění plynulého chodu dílen se práce o sobotách projevila 
jako nutnost. V těchto sobotních směnách ušily šicí dílny 17 500 párů, 
spodkové dílny vyrobily 14 700 párů.  

Zajištěnost polotovarů byla v roce 1984 na dobré úrovni. 
Polotovary ze Slavičína byly dodávány dle harmonogramu, ostatními 
polotovary byl provoz zásobován téměř dle harmonogramu, nebo tak, 
že nedošlo k zastavení dílny. Výjimku tvořily styroporové podešve. 
Jejich opožděné dodávání v měsíci dubnu způsobilo prostoje u dílny 
4 201 a 4 203 v celkové výši 1 150 párů. Proti roku 1983 došlo ke 
zlepšení u dodávání vrchového zařízení. Nadále je však nedostatek 
kopyt a jejich opravy jsou zdlouhavé.  

Kvalita výrobků 
Během roku 1984 nedošlo v provozu Dolní Němčí k zásadním 

nedostatkům, které by měly vážný vliv na celkovou kvalitu výroby. 
Dílčí nedostatky na úseku kvality se přesto projevovaly v dost velké 
míře. Jednalo se jednak o nedostatky v manipulaci a to jak v kvalitě 
dodávaných usní, tak v kvalitě výkroje. Mezi nejčastější nedostatky 



v šicích dílnách patřilo nepřesné šití, vyjeté značky, nepřesné našívání 
podšívek, vadné obšívání a kroužkování.  

Vrácené páry 
počet zúčtovaných párů  1 944 
Tuzemsko (zúčtováno)  148 
export     1 796 
počet nezúčtovaných párů 2 431 
 
Úsek zaměstnanosti  
Povolený limit pracovních sil na rok 1984 byl 470 osob, 8 osob 

činila redukce. Průměrný roční stav byl 480 osob, tj. o 2 osoby více 
než povolený limit.  

V průběhu roku byl prováděn nábor pracovních sil ve všech 
povolených náborových oblastech, tj. Dolní Němčí, Slavkov, Nivnice, 
Horní Němčí a Vlčnov. Na zabezpečení limitu pracovních sil byly 
prováděny (mimo relace v rozhlase) osobní návštěvy u žen na 
mateřské dovolené a pracovníků, kteří již odešli do důchodu.  

Fluktuace a její příčiny – během roku bylo do provozu přijato 89 
pracovníků, odešlo 73 včetně 26 studentů.  

Důvody odchodu:  péče o dítě a odchod po MD 13 
    přestupy v rámci podniku  5 
    uplynutí sjednané doby  30 
    přirozený úbytek   18 
    vzájemná dohoda   1 
    výpověď pro poruš. prac. kázně 2 
    rodinné důvody    2 
    ostatní důvody    2 
V průběhu roku odešlo na mateřskou dovolenou celkem 36 žen, 

z mateřské dovolené se vrátilo zpět na pracoviště 30 žen, 6 žen po 
mateřské dovolené rozvázalo pracovní poměr z důvodů péče o dítě.  

Průměrné výdělky 
V roce 1984 byl zaznamenán nárůst průměrného výdělku. Zvýšení 

oproti roku 1983 je o 76Kčs. 
 

 děl. THP POP celkem 
Ø stav ev. osob 435 37 8 480 
Ø výdělky v Kčs 2 754 3 337 2 926 2 802 



 
Nemocnost 
V porovnání s minulým rokem narostla nemocnost o 25 případů. 

Počet kalendářních dnů se však zvýšil o 1980.  
Nejčastější onemocnění – cesty dýchací 
             - onemocnění páteře 

 
Socialistická soutěž 
V roce 1984 bylo v provozu uzavřeno celkem 363 závazků. Z toho 

1 provozní, 6 dílenských, 11 kolektivů BSP, 345 závazků jednotlivců. 
Byly zaměřeny hlavně na zajištění plynulého chodu výroby, 
rovnoměrné plnění plánovaných úkolů, zvýšení kvality výkroje, 
hospodárné zpracování materiálu, zaučení pracovníků na další 
pracovní operace bez nároku na zaškolovací příplatek apod. 

V provozu pracuje v současné době 11 kolektivů BSP, celkový 
počet členů je 209. Deset kolektivů vlastní titul BSP, jeden kolektiv o 
titul soutěží. BSP směrují svou činnost především na pomoc jiným 
oddělením při nedostatku pracovních sil, spolupráci s MŠ a 
brigádnickou činnost. Celkem bylo za rok 1984 odpracováno 4 087 
brigádnických hodin. Na zlepšení životního prostředí 2 602 hod., 264 
hodin při úpravě venkovního prostranství v MŠ, na akci „Z“ při stavbě 
nákupního střediska 694 hodin a na úpravě pracovního prostředí 527 
hodin.  

 
Sušárna 
 
Mezi hlavní výrobní úkoly byla zařazena výroba úsušků pro 

zemědělské závody. Při potížích, které se vyskytly z důvodů většího 
obsahu vody v navážené hmotě a poruchovosti byl plán výroby splněn 
a překročen. Na celoroční plán 6 500 tun bylo vyrobeno 6 401 tun 
úsušků, tj. na 104,2%. 

Plán výkonů byl překročen o 403 000Kčs i přes velmi nepříznivé 
podmínky k sušení. Průměrná sušina vyvážené hmoty byla 19,3%, což 
je o 3,9% nižší než byla v r. 1983. Tato skutečnost ovlivnila jak 
průměrný hodinový výkon sušárny 1,35 tun, tak spotřebované energie. 
Bylo zpracováno 33 756,7 tun surové hmoty, což je nejvíc v historii 
sušárny.  



Ve finančních ukazatelích se závod vypořádal s plněním plánu 
následovně: Na plán 14 094 000Kčs bylo dosaženo 14 613 000Kčs. 

Mzdy: Skutečné mzdy vyplacené proti použitelnému objemu 
mzdových prostředků vychází z úspory 76 000Kčs. Počet pracovníků: 
plán 61, skutečnost 63 pracovníků. Průměrný výdělek činí 2 829Kčs.  

 
 

ZŠ 
 
Školní rok 1983 – 84 byl zahájen ve čtvrtek 1. září 1983 

slavnostním shromážděním na školním dvoře. Program tohoto aktu 
byl shodný s jinými roky včetně projevu ministra školství.  

Po slavnostním zahájení představitelé politického a veřejného 
života besedovali v ředitelně školy především o největším problému 
školy i celé obce – o nedostatku vody a jejím nepravidelnému 
dodávání. Tímto je narušena práce ve školní jídelně, špatně se provádí 
úklid školy, problémy jsou s dodržováním čistoty sociálního zařízení. 
Náhradní voda z cisteren musí být ohřívána pro vyvařování 
elektrickým proudem a dochází k nárustu spotřeby elektrické energie 
o 100 – 200kw denně. Přítomný s. Hrabec – vedoucí odboru vodního a 
lesního hospodářství ONV ujistil vedení školy, že během dvou měsíců 
dojde ke konsolidaci v dodávkách vody a současné problémy tedy 
vymizí. Dále se hovořilo o problémech školy v Boršicích a 
perspektivách jejího dalšího využití. Pro letošní rok zůstává v platnosti 
dosavadní způsob výuky. Školu v Boršicích budou navštěvovat žáci 
prvního a druhé ročníku.  

Plavecké středisko naší školy provede v každém pololetí výuku 
v plavání 16 tříd. Výcvikem mimo našich žáků ze třetích tříd 
procházejí děti ze Strání, Nivnice, Bánova, Pitína, Březové, Bystřice, 
Suché Lozi, Horního Němčí, Hluku a Uh. Brodu.  

Kvalita vody je sledována OHES v Uh. Hradišti. Škola byla v době 
nedostatku vody ve vodovodní síti napojena na dvě školní studny. 
V prvním pololetí měla voda dobrou kvalitu a směla být užívána i pro 
vaření ve školní jídelně. V budově školy byla vybudována nádrž o 
objemu 2m3 v které se voda chlorovala. V závěru I. pololetí došlo 
k prudkému zhoršení jakosti vody, pravděpodobně následkem 
používání strojených hnojiv v okolí studní. Po suché zimě při tání a 



prvních deštích došlo ke spláchnutí prášků a k prosáknutí do studní. 
Bazén musel být vypuštěn, vyčištěn a naplněn vodou z vodovodního 
řadu.  

V závěru roku 1983 se podařilo zajistit a instalovat dalších 10 
osušovačů vlasů, takže celkový počet 20 osušovačů dává možnost 
dobrého a rychlého vysušení.  

Budování odborných pracoven, které se stalo samozřejmostí, 
pokračovalo i v letošním roce. Dobudovávala se učebna dějepisu a 
soustřeďoval se materiál pro odbornou pracovnu jazyka ruského. 
Učitelky českého jazyka pokračovaly ve výzdobě pracovny literární 
výchovy.  

Po dohodě s odborem školství bylo přijato rozhodnutí započít 
s výrobou technického zařízení i pro vytypované úplné základní školy 
našeho okresu. Okresní materiálové středisko objednává materiál, 
vlastní práce je prováděna v údržbářské dílně naší školy ss. Martišem, 
Stojaspalem a Růžičkou. 

O způsob řešení při budování odborných pracoven je mezi 
učitelskou veřejností značný zájem. Od začátku školního roku do 
konce března navštívili školu ředitelé a okresní školní inspektoři 
okresu Hodonín, Benešov u Prahy, Brno – město a učitelé základní 
školy Čejkovice, okr. Hodonín. V každém zájezdu bylo kolem 40 
účastníků. Všichni bez výjimky projevili přání mít podobné zařízení 
na svých školách.  

Oslavy významných politických a státních výročí byly 
organizovány podobně jako v předešlých letech formou referátů, 
literárních pásem a kulturního pořadu.  

Vycházející žáci 
Celkový počet 74, z toho 38 chlapců, 36 dívek.  
 

Umístění chlapci dívky celkem 
gymnázium 2 1 3 
SPŠ 2 2 4 
SEŠ - 1 1 
PgŠ - 1 1 
SZŠ - 3 3 
celkem 4 8 12 
    



SOU s maturitou 5 4 9 
    
SOU: elektronika 2 - 2 
hornictví 1 - 1 
strojírenství 5 2 7 
textilní výroba - 4 4 
výroba obuvi 1 10 11 
stavebnictví 3 - 3 
doprava 1 - 1 
zemědělství 8 1 9 
hutnictví 1 - 1 
služby 7 7 14 
celkem 29 24 53 

 
Počet žáků 
Celkem školu navštěvuje 554 žáků, z toho 268 chlapců, 286 dívek. 

Průměr na třídu činí 29,1. 
Prospěch žáků 
prospělo  485 
s vyznamen.  60 
neprospělo  6 
celkem   551 
 
PO SSM 
Práce pionýrské organizace je organizována v oddílech a kroužcích. 

Počet kroužků se všeobecným zaměřením je 25, zájmově zaměřených 
8. 

Slavnostní slib pionýrů a jisker byl proveden 6. května 1984 v sále 
JKK za přítomnosti politických a státních představitelů obce a rodičů.  

Oslavy 35. výročí založení PO SSM probíhaly jednak v oddílech, 
jednak na slavnostním skupinovém shromáždění v sále JKK. Program, 
který si nacvičili a přednesli sami pionýři byl velmi pěkný.  

Ukončení školního roku 
Školní rok byl slavnostně ukončen v pátek 29.6. 1984 společným 

shromážděním žáků a učitelů a také hostů. Žáci prvních tříd se 
rozloučili se svými patrony z osmých ročníků. Hlavní projev k žákům 



přednesl ředitel školy, za hosty je pozdravil tajemník MNV s. 
Mikoška.  

Nejlepší žáci byli odměněni knihami.  
 
MŠ I.  
 
Nový školní rok byl zahájen s počtem 22 dětí. V průběhu školního 

roku se stav zvýšil o 3 děti. Hlavním úkolem tohoto roku bylo 
systematicky a důsledně rozvíjet přiměřené pracovní poznatky a 
dovednosti, navykat děti na konstruktivní pracovní aktivitu jako 
přípravu na práci v předškolním zařízení a potom v ZŠ.  

Obsazení MŠ zůstalo nezměněno.  
Průměrná školní docházka v roce 1983/84 byla 19 dětí. Nejnižší 

průměr byl v měsíci únoru – 14 dětí – v důsledku chřipkového 
onemocnění.  

Pro zlepšení podmínek v MŠ byly nalakovány parkety ve třídě a 
později i v lehárně. Byl vyčištěn sklad hraček v suterénu školy a 
hračky byly uloženy tak, aby nepřekážely v práci s. školnici.  

Slavnosti 
V měsíci květnu se děti zúčastnily májového průvodu, samy si 

zhotovily mávátka a ozdoby do oken.  
U příležitosti výročí VŘSR se zúčastnily lampiónového průvodu. 

V měsíci ČSSP byla instalována výstavka sovětských knih a časopisů.  
K MDŽ děti připravily dárky pro své maminky i pro pracovnice 

patronátního závodu, MNV, zdravotního střediska, školní jídelny, MŠ 
II. a závodu Svit. Pásmo básní a písniček k MDŽ se maminkám moc 
líbilo.  

MDD oslavily děti sportovním zápolením. Soutěžily v jízdě na 
koloběžkách, tříkolkách a soutěživými hrami skončily. Odměny 
dostaly ve formě sladkostí a diplomů.  

Na závěr školního roku byl uspořádán výlet do okolí obce 
s brannou náplní. Děti cestou plnily různé úkoly při nichž si 
opakovaly to, co se v průběhu roku naučily jak v tělesné výchově, tak 
v rozvíjení poznání i v ostatních výchovných složkách. Výlet 
vyvrcholil hledáním pokladu a táborákem u kterého se opékaly 
špekáčky.  

 



Spolupráce se SRPŠ a patronátním závodem 
Rodiče se aktivně zapojovali do činností při nichž bylo potřeba 

odpracovat větší počet hodin. Maminky šily povlečení a prostěradla na 
lehátka, vyšívaly značky, šily šátečky pro panenky. Tatínci opravovali 
hračky a různá zařízení.  

Patronátní závod – JZD Dolní Němčí poskytl příspěvek na hračky a 
výchovné pomůcky.  

BSP ze závodu Svit zakoupila dětem k MDD dvě tříkolky. Celá 
brigáda pomohla při úpravě školní zahrady. Bylo vyvezeno všechno 
smetí, očištěny chodníky, pískoviště, vyhrabán trávník a vykáceny 
suché keře a stromky.  

 
MŠ II.  
 
Školní rok 1983/84 byl zahájen s počtem 110 dětí.  
Začátkem školního roku byla uspořádána výstavka sovětských 

hraček. Dětem byly promítnuty v rámci M ČSSP pásmo sovětských 
pohádek. O vánocích při besídce dostaly děti z příspěvku SRPŠ 
balíčky s ovocem a sladkostmi.  

U příležitosti MDŽ se konala ukázková hodina pracovní výchovy. 
Děti všech tříd před svými maminkami zhotovovaly dáreček. 
Následovalo pásmo písní a básní s předáváním dárků.  

Pro ženy patronátního závodu Svit děti předškolního věku 
připravily pásmo, které jim přednesly na jejich oslavě v sále JKK.  

V rámci úkolu pracovní výchovy byla v květnu uspořádána pro 
rodiče výstavka dětských výrobků, které děti shromažďovaly po celý 
rok.  

U příležitosti MDD soutěžily děti na hřišti. Za svou šikovnost a 
snahu byly odměněny sladkostmi a diplomy.  

Na atletické olympiádě v Hluku obsadily první místa 
v disciplinách: hod, skok, běh.  

Výlet na konci školního roku byl společný pro všechny děti. Děti 
navštívily Luhačovice. Prošly se po kolonádě, vykoupaly se v bazénu 
a nakoupily si dárky.  

Patronátní závod Svit vycházel vstříc ředitelství MŠ po celý rok. 
Hodně péče pracovníci Svitu věnovali údržbě rozlehlé zahradní 
plochy a školnímu hřišti.  



TJ 
 
Naše TJ je nejmasovější společenskou organizací NF v místě. Jejím 

úkolem je zabezpečovat pravidelnou sportovní činnost všech oddílů 
organizovaných v různých soutěžích. Trvalým a hlavním úkolem je 
však věnovat se masovému rozvoji tělesné výchovy. Jde o úsilí zapojit 
co největší počet občanů, zejména mládeže do tělovýchovného 
procesu. Byly pořádány co nejrůznější náborové soutěže pro širokou 
veřejnost: pouliční turnaj v odbíjené o pohár Vítězného února, 
pouliční turnaj žáků v kopané, vánoční turnaj ve stolním tenisu, turnaj 
mládeže i dospělých v šachu, branný závod na počest VŘSR apod.  

S ředitelstvím místní ZŠ organizace každoročně uzavírá dohodu o 
využití tělocvičen školy sportovci TJ. Tělocvičny využívá TJ 4x týdně 
pro činnost oddílů a odborů zejména v podzimním a zimním období.  

Členská základna ke konci roku 1984 
celkový počet členů  367 
dospělí - muži   173 
   ženy   40 
dorost -  hoši   50 
   dívky  10 
žactvo -  hoši   74 
   dívky  20 
 
V oblasti družebních styků navázala TJ již v minulosti družební 

styk s TJ ODEVA Trenčín a TJ Mezidin Wermadorf z NDR. 
Uskutečnilo se přátelské setkání v NDR – fotbalové utkání a bylo 
zorganizováno sportovní utkání v Trenčíně. V rámci 40. výročí SNP 
bylo uskutečněno setkání našich a slovenských sportovců a 
funkcionářů na Javořině u „Vatry přátelství“. 

Ekonomické zabezpečení 
V oblasti finančního zabezpečení převážnou část nákladů TJ kryje 

z těchto příjmových zdrojů:  
- z příjmů z tělovýchovné činnosti (vstupné na spor. utkání) 
- z podílů z členských příspěvků 
- z kulturních a společenských akcí 
- z poskytnutých dotací od OV ČSTV 
- z vedlejšího hospodářství 



Dále má organizace zakotven příspěvek – hospodářskou smlouvu 
s provozovnou Svit v Dol. Němčí. Finanční prostředky byly 
využívány na zabezpečení vlastní činnosti, na údržbu a zvelebování 
tělovýchovného zařízení. Byly dokončeny garáže pro autobusy a 
traktory. Pracovalo se na výměně oplocení stadiónu za brankami 
škvárového hřiště. Údržba škvárového i travnatého hřiště se provádí 
neustále. Stolní tenisté si vytvořili podmínky pro soutěžní utkání – 
provedli zatemnění v tělocvičně ZŠ a mají zde zřízeno halogenní 
osvětlení. 160 brigádnických hodin bylo odpracováno na stavbě 
nákupního střediska.  
 

Činnost oddílů ZRTV 
Nejpočetnějším oddílem je oddíl kopané. „A“ mužstvo je 

účastníkem KP Jihomoravského kraje a umístilo se na 9. místě. „B“ 
mužstvo soutěžilo v okresním přeboru. Výkon tohoto mužstva je 
velmi slabý – po polovině soutěže je na posledním místě.  

Dorostenecké mužstvo v minulé sezóně sestoupilo z krajského 
přeboru. V okresní soutěži je zatím na 1. místě se ztrátou 1 bodu.  

Obě družstva žáků postoupila do KP. Žáci „A“ jsou na 10. místě a 
„B“ na 8. místě.  

Oddíl šachu odvádí velmi dobré výsledky. V okresní soutěži 3 žáci 
obsadili 3. místa, všichni 3 postoupili do krajského kola. V Brně při 
účasti 120 hráčů skončili do 20. místa.  

Oddíl stolního tenisu. V tomto oddílu jsou zapojena v soutěži čtyři 
družstva, z toho 3 družstva dospělých a jedno žákovské. Tréninky a 
mistrovská utkání se uskutečňují v tělocvičně ZŠ. V mimosezónním 
období využívají k tréninku místnosti ve staré škole.  

Odbor ZRTV byl spoluorganizátorem Branného závodu na počest 
VŘSR. Několik členů se pravidelně zúčastňuje „Chřibské 33“. 
Cvičení žen se uskutečňovalo 2x týdně, muži měli naplánováno 
cvičení rovněž 2x týdně, scházeli se však pouze 1x a to v mnohem 
menším počtu než ženy.  

 
 
 
 
 



DV 
 
Prvořadým úkolem Dohlížecího výboru je kontrola na prodejnách a 

v pohostinství. Je to práce nepopulární, ale nanejvýš nutná. Zjištěné 
nedostatky jsou projednávány a hned vyřizovány, ve vážnějších 
případech jsou odesílány zprávy na ústředí. 

Hospodářská stránka: 
- oprava střechy nad restaurací, postavení sklepu na zeleninu pod 

terasou, omítnutí zdiva, zhotovení a zazdění dveří, zhotovení 
mříží a zabudování na okna a na dveře v suterénu (zabezpečení 
proti vloupání) 

- zřízení ohrady na uhlí na prodejně textilu 
- vybílení prodejny masa a zakoupení biolitu 
- vymalování prodejny potravin – vedoucí s. Bídová 
- projekt pro dokumentaci na vybudování telefonní přípojky pro 

nové nákupní středisko 
 

Za tyto práce a vybavení bylo vyplaceno 9 489.-Kčs.  
Dohlížecí výbor přispěl na různé kulturní akce pořádané složkami 

NF. Bylo to: na plesy do tomboly, na dětský karneval, na besedu 
s důchodci, malování dětí na chodníku, uspořádání srnčích hodů, 
výstavku ovoce a zeleniny, pořádání „Ruské kuchyně“, na film pro 
dětí – pásmo pohádek, předvánoční dětskou besedu a tématický zájezd 
na Slovensko ….. celkem 4 285.-Kčs. 

Co bylo v naší obci vykoupeno: 
- šípky   1 844kg 
- padaná jablka 2 050kg 
- bezinky  70kg 
- med   155kg 
- česnek  8 750kg 
- jateč. králíci 150kg 
 
Druhotné suroviny: 
- železný šrot  15 000kg 
- textil   2 300kg 
- papír   3 600kg 
 



Maloobchodní obrat: 
      Kčs   % 
- restaurace – s. Hanák  4 084 000  105,4 
- potraviny – s. Dítko  5 413 000  104,6 
 s Bídová   1 658 000  95,5 - ―״― -
 s. Juřenová  2 692 000  104,3 - ―״― -
- masna – s. Juřena   1 331 000  87,1 
- zelenina – s. Pacholová 491 000  106,4 
- textil – s. Kadlčková   1 697 000  90,1 
- kovomat – s. Koníček  2 851 000  98,1 
- obuv – s. Kunčíková  1 017 000  104,7 
- celkem    17 150 000 98,8 
 

 
Zdravotnictví 
 
 Otázkami zdravotní a sociální problematiky se zabývá sociální a 

zdravotní komise MNV. Komise je sedmičlenná, z toho je 5 poslanců. 
Schází se podle plánu a zabývá se těmito otázkami:  

- dodržování hygieny na prodejnách, v kuchyni ZŠ, v kadeřnictví, 
v JZD 

- problematikou péče o mládež 
- otázkami péče o osamělé občany 
- využíváním rozpočtu z doplňkové péče 
- službami zdravotního střediska v místě atd.  

 
Na úseku hygieny členové komise provádějí 2x ročně kontrolu 

prodejen Jednoty, restaurace Rozkvět, místního kadeřnictví, školní 
jídelny, kuchyně a stravování v mateř. školách. V objektech JZD 
sleduje, jak jsou plněna protislintavková opatření. Kontrola neshledala 
závažná porušení, jen v případě místního kadeřnictví bylo zjištěno 
neuspokojivé vybavení. Na nedostatky byl upozorněn písemně 
Okresní komunální podnik – zlepšení zatím nenastalo.  

Okresní hygienická stanice provádí pravidelnou kontrolu 
stravovacích zařízení v místě – kontrolu pitné vody ve veřejném 
vodovodu, veřejných studních, plaveckého bazénu v základní škole. O 
výsledcích je komise informována.  



K lepšímu vzhledu a hygieně v obci v poslední době přispívá 
sběrna surovin. Občané a zejména mládež sběren surovin po obci i 
v domácnostech provádí úklid nepotřebných věcí a navíc přináší 
společnosti hodnotné suroviny.  

Péče o mládež 
Funkci důvěrníka péče o mládež zastává již delší dobu poslankyně 

s. Božena Andrlová – členka rady MNV. Spolupracuje s pracovníky 
odboru sociálního zabezpečení ONV, soc. a zdravotní komisí MNV, 
dětskou lékařkou, sleduje záškoláctví a provádí hlášení na 12 dětí 
z rozvrácených a neúplných manželství. Na požádání soudu a jiných 
zařízení jsou podávány zprávy ve věcech péče o děti. Důvěrník a 
MNV doporučují ONV, kterým rodinám, dětem a těhotným ženám je 
třeba poskytnout sociální péči.  

Péče o starší, osamělé a bezmocné občany 
Komise spolupracuje s obvodním lékařem a zdravotní sestrou. Ve 

spolupráci s ním navrhla 2 občany do domova důchodců. Obě žádosti 
byly kladně vyřízeny a tito občané jsou umístěni v domově důchodců 
v Buchlovicích. Zástupci komise tyto občany 1x ročně navštěvují. 
V obci provádí pečovatelskou službu Filomena Kozelková. Do roku 
1983 se starala o jednoho až dva občany, kteří byli upoutáni na lůžko. 
Rok 1982 byl vyhlášen Rokem úcty ke stáří. V tomto roce se 
uskutečnily pro důchodce ve spolupráci se Sborem pro občanské 
záležitosti, Českým svazem žen, Českým červeným křížem i 
Jednotným kulturním klubem tyto akce: Beseda s důchodci, divadelní 
představení, beseda s právníkem, beseda s filmem o správné výživě 
důchodce a další.  

Již dva roky chodí do naší obce 2x týdně geriatrická sestra z Uh. 
Brodu, která navštěvuje občany starší 65 let. Ročně navštíví 353 
důchodců, kteří jsou děleni do tří skupin. V první skupině je 20 
důchodců starších 80 let a tyto navštěvuje sestra 1x měsíčně. Ve druhé 
skupině je 83 důchodců a ve třetí 250 důchodců. Úkolem sestry je 
sledování zdravotního stavu, osobní hygieny a další. V posledních 
letech MNV má ročně k dispozici 18 000.-Kčs jako doplňkovou péči. 
Z této částky je poskytován potřebným důchodcům příspěvek na 
obědy a to v rozsahu 3 – 4Kčs na osobu a jeden oběd. Dále poskytuje 
jednorázový příspěvek 300.-Kčs na osobu podle potřebnosti. V roce 
1983 bylo z prostředků doplňkové péče zakoupeno povlečení na 
postele v částce 269.-Kčs.  



Jednorázový příspěvek byl poskytnut takto:  
  v roce  1981 – 58 občanům 
    1982 - 68 občanům 
    1983 – 70 občanům 
    1984 - 69 občanům 
Příspěvky na obědy byly poskytovány takto:  
  v roce  1981 – 3 občanům 
    1982 - 8 občanům 
    1983 – 6 občanům 
    1984 - 6 občanům 
Tento příspěvek se poskytuje v částce 3 – 4Kčs na osobu a den těm 

občanům, kteří o to požádají a mají nízký důchod. Jedná se o obědy 
odebírané v místní restauraci. Důchodci, kteří si zakoupí stravenky u 
MNV, platí za oběd 8.-Kčs, Jednota ze svých prostředků hradí 10%. 
Takto se v roce 1983 stravovalo 15 důchodců, v roce 1984 11 
důchodců.  

Služby zdravotního střediska 
Ošetření chrupu je prováděno občanům Dolního Němčí, dětem 

základní školy a mateřských škol a rovněž pracujícím těch závodů, 
kteří nemají v mateřském závodě vlastní zubní ambulanci. Preventivní 
prohlídky chrupu jsou školákům prováděny 2x ročně. Dále zubní 
oddělení provádí pravidelné prohlídky těhotným ženám, pracujícím na 
rizikových pracovištích a dispenzární prohlídky. Na středisku jsou 
nevyhovující prostory pro laboratoř a schází RTG oddělení. 
Lékařskou službu provádí doktorka Jarmila Kusáková a sestra Marta 
Bobčíková.  

Dětské oddělení 
Velkým přínosem na úseku péče o dítě bylo otevření nového 

dětského oddělení v pavilonu místní základní školy. Prostory jsou 
zcela vyhovující. Počáteční negativní připomínky, že dětské oddělení 
je vzdáleno od autobusové zastávky již odpadly. Jedinou závadou je, 
že zaměstnankyně střediska jsou odtrženy od ostatního zdrav. 
personálu a tím je ztížena užší spolupráce. Ještě je nutno upravit okolí 
střediska. Na dětském oddělení působí už řadu let dětská lékařka 
Miroslava Slavíčková a sestry Stojaspalová a Tinková.  

 
 
 



Péče o ženu 
Aby mohla být zkvalitněna péče o ženu, je především nutná 

adaptace stávajícího obvodního zdravotního střediska – z dřívějšího 
dětského oddělení a tím by mohla být prodloužena ordinační doba na 
ženském oddělení z dosavadních 4 hodin na celý den, případně 2 dny. 
Zatím se ordinuje pouze v pondělí dopoledne, kdy není přítomen 
obvodní lékař. Na ženském oddělení v současné době ordinuje lékařka 
Záhorovská a porodní asistentka Zimčíková.  

Služby poskytované obvodním lékařem 
Tyto služby jsou nyní v souladu s hlavními směry rozvoje 

zdravotnictví – léčebně preventivní. Provádí se střídavě preventivní 
prohlídky celých úseků, tj. zaměstnanců Svitu, školy, ZVS, JZD a 
přibudou zaměstnanci Jednoty. Zdravotní středisko Dolní Němčí má 
na celém okrese nejvíce vystavovaných poukazů na lázeňskou léčbu.  

Na středisku provádí lékař Dalibor Houfek manuální manipulaci 
páteře (jako jediné středisko na okrese) a léčbu akupunkturní (dvě 
střediska v okrese). V záchytu přetlakových chorob je středisko 
uváděno jako druhé na okrese. Problémem zůstávají prostory střediska 
neodpovídající zvýšenému nárůstu zdravotnické služby. Práci 
zdravotní sestry na středisku už léta vykonává Ludmila Kadlčková.  

 
ČČK 
 
Na celkové činnosti zdravotnictví se v naší obci podílí i organizace 

ČČK. Tato organizace má 189 členů (25 mužů a 164 žen). Členové 
provádějí první pomoc, je zabezpečována přednášková činnost 
z oblasti zdravotnictví – bylo to 5 přednášek. Bylo vyškoleno 30 členů 
zdravotnických družin a proškoleno 60 mladých zdravotníků – žáků  
3. tříd ZŠ. Členové ČČK jsou aktivní při všech akcích pořádaných 
MNV i NF.  

 
JKK 
 
Dle plánu kulturně výchovné činnosti bylo uskutečněno 24 

přednášek ve spolupráci se složkami NF: ČČK, ČSŽ, ROH a SSM 
Svit, SRPŠ, MŠ a DV Jednoty. Jednalo se hlavně o přednášky 
potřebné pro práci každé organizace. ČČK měl přednášky zdravotní a 



ochrany životního prostředí, Svit pracovní, pracovně právní, MŠ a 
SRPŠ – ZŠ uspořádalo pro rodiče o ateistické výchově a výchově 
k vědeckému světovému názoru. ČSŽ – Boj o zachování míru ve světě 
apod. a DV Jednoty – Majetkoprávní vztahy rodičů a dětí. Úroveň 
těchto akcí se začíná zvyšovat. Obzvlášť se začínají osvědčovat 
pořady vyšší formy vzdělávání pro mládež. Byly uspořádány „Mladé 
hovory“ na téma „Partnerské vztahy“. Účast byla nad očekávání 
dobrá. Přednášeli Dr. Parma Petr a vedoucí předmanželské poradny – 
psycholog Peřina František. Zúčastnění pozorně poslouchali a 
v diskusi se na přednášející obraceli s nesčetnými dotazy. Dotazy byly 
anonymní na připravených lístcích a dle přednášejících byly na 
úrovni, dobré a výstižné.  

Pro děti jednotný kulturní klub zajistil vystoupení kouzelníků a 
mistrů moderní magie z Uh. Hradiště. Navštívilo je asi 250 dětí, které 
odcházely z vystoupení spokojeny.  

V únoru bylo zajištěno ve spolupráci se SPOZ divadelní 
představení na besedu s důchodci. Představení s názvem Hrátky 
s čertem hráli ochotníci z Uh. Ostrohu.  

V rámci oslav MDŽ byl připraven celovečerní program „Kytička 
pro ženy“, ve kterém vystoupily všechny kroužky a soubory JKK. 
Program byl dvouhodinový a přítomní byli mile překvapeni a 
spokojeni s úrovní programu i organizačním zajištěním.  

V dubnu klub uspořádal pro ženy velmi poutavou a poučnou 
besedu na téma „Vkus a nevkus“ v oblékání a o tom jak si udržet 
štíhlou postavu. O dnešní módě, módních doplňcích a o tom co nás 
čeká v módě v nastávajícím období pohovořila poutavě s. Vančurová, 
zaměstnankyně družstva Slovač a na aktuální téma o štíhlé postavě 
hovořil lékař Mudr. Kallus. Devadesát zúčastněných žen odcházelo 
s uspokojením a dobrým předsevzetím.  

V květnu uskutečnila dechová hudba JKK Dolněmčanka a dětská 
dechová hudba promenádní koncert před JKK. Dětská dechovka 
zajela koncertovat i do Piešťan a pěkně hrála i při slibu pionýrů a 
jisker.  

V květnu zajistil JKK ještě divadelní vystoupení ochotníků 
z Újezdce „Strakonický dudák“. Divadlo se hrálo v rámci okresní 
přehlídky ochotnických divadel. Bohužel se tohoto představení 
zúčastnilo 115 diváků. Účinkující podali velmi dobré výkony a proto 
byli nemálo zklamáni tak malou účastí.  



Další květnový program, vystoupení kouzelníků, které uváděla 
herečka Nagyová, známá z filmového seriálu jako Arabela. 
Vystoupení se uskutečnilo s mezinárodní účastí kouzelníků a mistrů 
moderní magie a mělo úspěch u obecenstva.  

Kino JKK si připravilo filmový festival u příležitosti MDD.  
Děti navštěvující kurz na klavír si každoročně připravují besídku 

pro rodiče na ukončení školního roku. Zúčastňují se rovněž všech 
veřejných kulturních vystoupení pořádaných JKK a zpestřují tak 
program.  

Dětská dechová hudba uskutečnila ve dnech 5. – 7. července zájezd 
po stopách SNP do Vysokých Tater a na Duklu. Zájezd byl zdařilý a 
děti si přivezly hodně hezkých zážitků. Na JKK přišel děkovný dopis 
od výboru, který má na starosti ochranu památníků na Dukle a který 
srdečně děkoval za krásné odpoledne, které vyplnila naše dětská 
dechová hudba svým vystoupením.  

V srpnu uspořádal JKK s kroužkem Dolněmčan tradiční program – 
dožínky. Tato akce byla zaměřena ke 40. výročí osvobození naší vlasti 
Sovětskou armádou a k 35. výročí založení socialistického 
zemědělství. Přizvaný host tohoto hezkého odpoledne byl soubor 
Lipovjan z Lipova se svou cimbálovou muzikou. Program začal už 
v 10.00 hodin dopoledne koncertem dětské dechové hudby. Ve 13.00 
hod. pak následoval koncert dospělé dechové hudby a ve 14.00 začal 
samotný dožínkový program. Tuto akci lze hodnotit jako nejzdařilejší 
akci roku.  

V srpnu bylo v JKK vystoupení Ivana Mládka a jeho souboru a 
v říjnu koncert Michala Tučného s Tučnáky. Oba programy byly 
dobré a hojně navštívené.  

V rámci měsíce ČSP se konala pro ženy poutavá beseda na téma 
„Bytová kultura“ a hospodaření v domácnosti. V přísálí JKK se 
uskutečnila výstava keramiky Jiřího Šilera. Vernisáž provedl s Potyka 
z OKS a vystoupila při tom naše mladá cimbálová muzika. 
Slavnostního otevření výstavy se zúčastnilo na 200 lidí a celé výstavy 
kolem 600 lidí.  

Na ukončení měsíce přátelství se uskutečnil program s vystoupením 
všech kroužků a souborů JKK. Byl to pěkný večer a vystoupilo na 
něm 80 účinkujících.  



Rok 1984 byl ukončen „Vánočním koncertem“ dechové hudby jak 
dětské tak dospělé. Součástí programu byla vánoční poezie a pěvecký 
sbor zazpíval staročeské koledy.  

Při JKK pravidelně pracuje kroužek Dolněmčan, který letos 
vystoupil mimo jiné na Dolňáckých slavnostech v Hluku. Zúčastňuje 
se všech místních oslav a programů, které zajišťuje JKK. Tento 
stagnující kroužek začal dobře pracovat, protože se podařilo zajistit 
s. Gorčíka, který začal s kroužkem pravidelně pracovat. Další soubor 
je cimbálová muzika, která rovněž pravidelně pracuje. Vede ji s. 
Škubal, učitel LŠU, který dává dětem mnoho ze svých zkušeností jako 
muzikant i jako dobrý učitel. Vede i výuku dětí na housle a tak si 
připravuje nové muzikanty. Dva žáci chodí na výuku do Uh. Brodu na 
LŠU, kde se cvičí ve hře na cimbál. Cimbálová muzika úzce 
spolupracuje s kroužkem Dolněmčan. Velmi dobře si vede dětská 
dechovka, která se častým vystupováním zdokonaluje a je schopna 
zahrát samostatně dvouhodinový koncert, se kterým zajíždí 
koncertovat i mimo naši obec.  

Dechová hudba Dolněmčanka má v současné době generační 
potíže. Pomalu se z těchto potíží dostává tím, že si doplňuje řady 
členy mladé dechové hudby.  

 
Další akce zajišťované členy JKK: 
  24 přednášek 
  39 soukromých oslav občanů Dol. Němčí 
  71 schůzí, aktivů a konferencí 
  33 tanečních zábav 
  17 koncertů, divad. představení, besed 
  68 svatebních hostin 
Celkem to bylo 252 akcí za rok 1984. 
 
ČSŽ 
 
Hodnocení za období 1981 – 1986 
V řadách ČSŽ jsou členky středoškolsky i vysokoškolsky vzdělané, 

které přímo v zaměstnání zastávají důležité hospodářské funkce a tím 
přímo zasahují do činnosti a řízení naší společnosti.  



Ve spolupráci se SRPŠ usilují ženy o jednotnou výchovu dětí ve 
škole i doma. Na téma jednotné ideově – výchovné působení školy a 
rodiny bylo uspořádáno několik přednášek. Ženy se zúčastňují slibu 
jisker a pionýrů, pomáhají při organizování slibu občanské věrnosti 
mladých lidí při předávání OP. Při této příležitosti dostávají od ČSŽ 
mladí lidé jako upomínku knihu. Pro děti každoročně pořádají ženy 
dětský karneval, pravidelně s nimi jezdí v létě do Piešťan nebo 
Bojnice. Po stopách SNP konají letní turistickou vycházku na 
Javořinu. Pro radost dětí i ostatních zúčastněných u příležitosti MDD 
se pořádá malování na chodníku, posledně na téma „Za mírový život 
dětí celého světa“. 

Ve spolupráci s organizací ČZS pořádají ženy v zimním období 
společenský ples. S DV Jednoty jezdí na zájezdy a do divadla. Za 
přispění dohlížecího výboru a ve spolupráci se SPOZ byla uspořádána 
pro důchodce besedu s důchodci. Ženy u příležitosti MDŽ navštěvují 
starší a nemocné ženy, návštěvy provádějí také u osob umístěných 
v domově důchodců v Buchlovicích.  

Aby se ženy mohly pochlubit svými ručními pracemi byla 
několikrát instalována výstavka, konaly se kurzy šití, pletení, 
háčkování, drhání a vyšívání. Instruktorkami jsou členky ČSŽ i 
odbornice z Uh. Hradiště.  

Ženy se zúčastňují veřejných oslav Vítězného únory, prvomájového 
průvodu i lampiónového průvodu v předvečer 9. května a VŘSR. 

Při dokončovacích pracích a na úpravách okolí nové MŠ se ženy 
zúčastnily brigády, vypomohly při úklidu po malování v JKK. Ženy se 
starají o zelený travnatý pás u silnice, pečují o předzahrádky u svých 
domů, sbírají léčivé byliny i plody, vypomáhají při sklizni česneku 
místnímu JZD.  

 
ČZS 
 
V současné době má organizace zahrádkářů 72 členů. Uskutečnilo 

se 13 členských schůzí s průměrnou účastí 28 členů, což činí 38,8% ze 
72 členů organizace. Dále se uskutečnilo 14 výborových schůzí 
s průměrnou účastí 10 členů, což je 75%.  

Pro členy organizace i ostatní občany byly uspořádány 4 přednášky. 
Při výstavě nákupního střediska bylo odpracováno 74 hodin. Bylo 



provedeno stříhání okrasných stromků v obci a při této činnosti bylo 
odpracováno 49 hodin. V areálu „Hájek“ bylo vybudováno sociální 
zařízení a předlážděno okolí parketu. Při této činnosti bylo 
odpracováno 921 hodin. Při rekultivaci smetiště u Svitu bylo 
odpracováno 525 hodin.  

Byl zakoupen drtič a lis na ovoce, který již na podzim členové 
užívali. Dále byl zakoupen krouhač na zelí. I tento se dobře osvědčil.  

Během celého roku byl prováděn prodej stromků, keřů rybízu a 
angreštu, jahod, hnojiva, strusky, rašeliny a sadbových brambor.  

Od členů i ostatních občanů bylo vykoupeno 40q padaných jablek. 
Česnek, který občané pěstovali se velmi těžko prodával. Z výpěstků 
bylo mezi občany prodáno 10q raných brambor a asi 3 000 kusů 
salátu. Rovněž byla na jaře prodávána přísada zeleniny.  

Ve spolupráci s Českým svazem žen se uskutečnil společenský 
ples. Dále byly uspořádány 4 taneční zábavy. Konal se jednodenní 
zájezd do Borotína a dvoudenní zájezd do Českých Budějovic na 
výstavu Země živitelka, na zámek Hluboká a návštěvu výstavy gladiol 
v Třebíči.  

V roce 1984 byla na počest 7. sjezdu ČZS vyhlášena soutěž. Naše 
organizace se jí zúčastnila a umístila se v rámci okresu na 3. místě.  

V měsíci lednu začal pracovat kroužek mladých zahrádkářů. 
Navštěvovalo jej 12 žáků. Zúčastnili se rovněž okresní soutěže. Byli 
vybráni reprezentovat náš okres v národním kole, kde se umístili na 
druhém místě v České socialistické republice.  

 
Požárníci 
 
Organizace má 44 členy, z toho 4 ženy a 12 – ti členný kolektiv 

mladých požárníků.  
Na úseku prevence bylo provedeno 23 prohlídek v drobných 

provozovnách, jedna na JZD přede žněmi v rámci akce ochrana úrody 
před požáry a v 695 domácnostech.  

Na úseku represe bylo prováděno pravidelné školení členů po 
stránce teoretické i praktické. Členové pož. sboru se zúčastnili 
námětového cvičení na nár. podnik Svit, které připravil požární útvar 
v Uh. Brodě. Cvičení mělo velmi dobrou úroveň. Na stadiónu TJ se 



konala okrsková soutěž požárních družstev. Naše družstvo se v této 
soutěži umístilo na čtvrtém místě.  

Velký kus dobré práce odvedli požárníci při povodni v Hluku. 
Podíleli se na odklizovacích pracích, kde pomáhali do pozdních 
nočních hodin odstraňovat následky povodně. Odměnou za 
vynaložené úsilí jim byl děkovný dopis rady MNV v Hluku a vděk 
postižených občanů.  

Technická vozidla a vůbec technika je ve velmi dobrém stavu a je 
kdykoliv schopna použití. Vozidlo ŠKODA 706 – autocisterna je 
velmi dobře udržovaná. Na tomto vozidle byly provedeny úpravy pro 
účinnější použití. Na vozidlo je namontovaná lafetová proudnice, 
která má velký účinek. Dále byla provedena přestavba předního 
kropícího systému, aby byla možnost jezdit s vozidlem i po velmi 
nerovném terénu. Vozidlo je vybaveno vším potřebným pro první 
zásah s malým počtem osob. Přenosná stříkačka PPS – 12 byla 
opravena, odzkoušena a je také ve velmi dobrém stavu. Vozidlo GAZ 
slouží pro přepravu osob a menšího množství hadicového materiálu. 
S tímto vozidlem jsou problémy, je však udržováno v pojízdném 
stavu.  

Mladí požárníci pod vedením s. Antonína Kadlčka dosáhli velmi 
pěkných úspěchů. V okresním hodnocení hry Plamen se umístili na 
prvním místě a postoupili do krajského kola. Ze 14 družstev se zde 
umístili na 4. místě. 

Na úseku kultury byl uspořádán požárnický ples a tři taneční 
zábavy v areálu Hájek.  

Při hodnocení závazku bylo zjištěno, že členové odpracovali na 
údržbě požární techniky 272 hodin (+ 22), na výstavbě nákupního 
střediska 56 hodin (- 44), při údržbě zeleně v okolí zbrojnice 47 hodin 
(+ 7), při pomoci zemědělství 23 hodin (+ 3). 

 
Svazarm 
 
Stav členské základny byl k 1.1. 1984 64 členů, na konci roku 1984 

byl 103 členů. Tohoto stavu se podařilo dosáhnout utvořením kroužků 
z řad školní mládeže. Je to kroužek MVT – 12 členů, střelecký – 12 
členů a motoristický – 24 členů.  



V tomto roce byla vybudována svépomocná dílna. Zůstává 
dokončit elektrickou část, omítnout, oplechovat střechu a nalepit na 
střechu lepenku.  

V politicko – výchovné a kulturní oblasti bylo jako každoročně 
provedeno školení řidičů – amatérů s účastí 270 osob. Uskutečnily se 
dvě taneční zábavy. Propagační skříňka je obměňována pravidelně.  

V branně – sportovních akcích byly uspořádány tří střelecké 
závody pro mládež s účastí 54 závodníků. V listopadu se na počest 
VŘSR uskutečnil závod všestranné zdatnosti ve spolupráci se školou a 
TJ s účastí 20 závodníků.  

 
Letní čas 
 
Zavedení letního času se v tomto roce uskutečnilo podle nařízení 

vlády ČSSR ze dne 10. března 1983 o zavedení letního času v letech 
1983 až 1985. V neděli dne 25. března 1984 se ve 2.00 hod. 
středoevropského času posunuly hodiny na 3.00 hod. letního času. 
K posunutí času v nočních hodinách dochází vzhledem k nejslabšímu 
provozu na železnici. Po deštivém létě se podzimní chladné počasí 
přihlásilo dříve než v jiných letech. Tak nás ani nepřekvapilo, že už 
zase vstáváme do ranní tmy. Letní čas přestal být efektivní, a proto se 
30. září, tj. v neděli, posunuly hodiny o hodinu zpět. Ze 3.00 hod. 
letního času se vrátily na 2.00 hodiny času středoevropského. 
Pracovní doba u pracovníků, jimž připadl návrat středoevropského 
času do jejich pracovní směny, se o jednu hodinu prodloužila, stejně 
jako se o jednu hodinu zkrátila těm, kteří pracovali 25. března při 
zavedení letního času.  
 

Počasí 
 
 Na začátku měsíce ledna 1984 se teploty pohybovaly kolem nuly 

nebo i nad nulou, sněhu bylo jen maličko – spíš ukázka jak vypadá. 
Teprve 11. ledna klesla teplota na -9˚C. Až konečně 24. ledna padal 
sníh celý den, sice mokrý, ale napadla vrstva asi 10cm – poprvé za 
tuto zimu. I koncem měsíce drobně sněžilo, sníh však byl mokrý, 
protože se teplota pohybovala kolem nuly. V únoru bylo chladno, ale 
sníh vůbec žádný. I v březnu – předjarním měsíci bylo chladno, ale 



srážky téměř žádné. Byl to měsíc dost proměnlivý. V polovině měsíce 
byly mrazy kolem -10˚C, pak nastalo oteplení. Noční teploty se 
pohybovaly kolem +3˚C, denní +8 až +13˚C. 29. března ukázal 
teploměr +17˚C a hned příští den se ochladilo, mrholení přešlo v déšť 
se sněhem. Rovněž dubnové počasí bylo nestálé. Alespoň velikonoční 
neděle se vydařila a byla teplá, slunečná. Pondělí už bylo chladnější 
s přeháňkami. Po velikonocích se ochladilo a až do konce měsíce byly 
v noci mrazy až -10˚C. Květen byl rovněž chladný, srážky slabé – nic 
vydatného. Měsíc červen se také nedá s loňským teplým červnem 
vůbec srovnat. Trvalé deště začaly kolem Medarda, ten tedy letos 
splnil svůj úkol a trvalé deště dodaly konečně scházející vláhu. 
Letošní léto si libovalo v krajnostech.  

Pěkný ráz počasí – až tropická vedra – byla vždy během dvou až 
pěti dnů vystřídána chladem a deštěm. Počet letních dnů už nebyl 70 
jako tomu bylo v letech 1982 a 1983, ale klesl až o 25. Maxima teplot 
se jen ztěží dostala po více dnů za sebou nad 25 stupňů. Žně byly 
opožděny až o tři týdny. Sklizeň byla i těžší, protože den se krátil a 
ranní rosy zdržovaly kombajnéry při nástupu do zralých honů. Avšak 
o co byly žně pozdější, o to byly těžší klasy, protože zrno správněji 
dozrávalo. Počasí nepřálo ani vitamínům. Rajčata, papriky a okurky 
začaly růst a zrát až koncem léta a plodily jen krátce. Vadily jim 
studené noci a málo vláhy. Koncem srpna a začátkem září byly dny 
ještě dost teplé, noci však chladné a vláha přírodě scházela jako 
v předchozích dvou letech. Vydatnější deštík přišel až v druhé 
polovině září. I v říjnu bylo několik pěkných slunečných dní, v noci 
však už byly přízemní mrazíky. I počátek listopadu byl pěkný. 
Podzimní práce byly dobře zvládnuty. Byl zaznamenán mimořádný 
růst hub. Po Martinu přišly mrazy až -7˚C a 15.11. padal sníh s deštěm 
– ležet však nezůstal. V další části měsíce byly častější srážky, ale jen 
dešťové. Sněhový poprašek se ukázal až v polovině prosince, ale hned 
roztál. Další sněhová pokrývka, která napadla na druhý vánoční svátek 
způsobila radost zejména dětem. Sněhu napadlo kolem 15cm a 30.12. 
drobně sněžilo zase celý den.  

 
 
 
 



Obyvatelstvo 
 
K 1. lednu 1984 bylo v naší obci 2 835 obyvatel.  
 V roce 1984 se  narodilo    44 dětí 
    zemřelo   23 občanů 
    přistěhovalo se  44 občanů 
    odhlášeno    45 občanů 
 
Přírůstek k 1.1. 1985 je 21 osob. Celkový počet obyvatel k 1.1. 

1985 je 2 856. 
 
Počet bytů k 1.1. 1984 -  889 
přírůstek za rok 1984 -  40 
úbytek za rok 1984 -   7 
Počet bytů k 1.1. 1985 -  922, tj. zvýšení o 31 bytů.  
 
Tragicky zemřeli dva mladí občané – Ludvík Umlauf (24 let – 

zemřel v Brně na následky zranění tramvají) a Miroslav Hýžďal (30 
let – autohavárie) otec dvou malých dětí.  

V tomto roce se konal první občanský pohřeb (zemřelá byla Marie 
Tinková – nedož. 62 let). 

 
 

Zapsala: Olga Pavlicová  
 
 
 
-------------------------    ----------------------------- 

předseda MNV            tajemník MNV 
 
 
 
 
           Jarmila Valíčková 
  ------------------------------------------------- 
    předsedkyně ŠKK 

 



1985 
 

Úvod 
 
Uplynulý rok 1985 byl pro náš lid, pro náš stát dalším dobrým 

rokem. Milióny našich občanů vykonaly mnoho poctivé práce. 
Stranické orgány, státní orgány, organizace Národní fronty a národní 
výbory vynaložily velké úsilí, aby věci u nás šly úspěšně kupředu. 
Hledaly se nové cesty, aby Československo jako moderní, vyspělý 
socialistický stát, drželo krok se světem. V tomto roce jsme oslavili 
čtyřicet let budování nového života. Také radostné dny spartakiády, 
rozkvetlé mládím a krásou, potvrdily jednotnou vůli našeho lidu jít 
dále cestou socialismu 

Lidé u nás mohou žít v jistotě, dobře a spokojeně, bez obav před 
zítřkem. Tyto vymoženosti socialistického zřízení znamenají mnoho, 
zvláště v dnešním světě, ve kterém milióny lidí trpí nezaměstnaností, 
bídou, bezprávím a ztrátou životní perspektivy.  

 
MNV 
 
Na úseku politicko organizátorské činnosti dosáhl NV zlepšení 

v tom, že příprava a průběh plenárních zasedání NV se podstatně 
zlepšila. Dále byla uzavřena dohoda o spolupráci mezi MNV Dolní 
Němčí a MNV Podolie, která má za úkol prohloubení vztahů mezi 
Čechy a Slováky a výměnu zkušeností z činnosti NV i ostatních 
orgánů NF.  

Na úseku ideově výchovného působení na občany bylo dosaženo 
rovněž zlepšení. Zvýšila se účast na přednáškách a besedách, které 
organizovaly organizace NF a JKK. V rámci oslav 40. výročí 
osvobození se uskutečnila výstavka nazvaná „40 let budování naší 
obce“. Tuto výstavku navštívil velký počet občanů. Byl na ní 
znázorněn rozvoj a budování naší obce.  



V oblasti sociálně ekonomické se pozornost zaměřila především na 
výstavbu nákupního střediska. Plán ukládal proinvestovat      
900 000.-Kčs a tento úkol byl zabezpečen. Na NS bylo odpracováno 
4 167 brigádnických hodin. Je to o tisíc hodin více než v roce 1984. 
Dále byl proveden penetrační postřik na parkovišti naproti JKK a 
rozšířena a upravena komunikace včetně položení obrubníků v ulici 
Školní. Byl vybudován chodník v ulici Na Okluku a Zahradní. 
V některých částech obce byla posílena elektrická síť. 

Rozpočet na rok 1985 představoval částku 1 350 000.-Kčs.  
Skutečné příjmy   2 760 909,12Kčs 
Skutečné výdaje   2 760 546,32Kčs 

- zůstatek 362,80Kčs  
 

Mimo rozpočet obdržel MNV od ONV v průběhu roku  
finanční prostředky na:    ↓120 000.-Kčs 
údržbu místních komunikací   70 000.-Kčs 
údržbu topení v MŠ a ZŠ   20 000.-Kčs 
zhotovení učebních pomůcek v ZŠ  20 000.-Kčs 
veřejnou zeleň     20 000.-Kčs 
úpravu vstupu do obřadní síně   8 000.-Kčs 
tržnici       17 000.-Kčs 
agitační středisko      60 000.-Kčs 
vybavení suterénu v JKK   9 000.-Kčs 
MLK 
opravu rozhlasu     4 000.-Kčs 
činnost SPOZ     1 000.-Kčs 
celkem       349 000.-Kčs 

 
Z FRR obdržel MNV: 
na úhradu úroků z půjčky    70 000.-Kčs 
pojištění majetku MNV    19 000.-Kčs 
odměny funkcionářům MNV   9 500.-Kčs 
odměna za umístění v soutěži   25 000.-Kčs 
celkem       123 500.-Kčs 
 
 
 



Všechny prostředky byly použity pro ty účely, na které byly 
poskytnuty. 

Z odměny v soutěži bylo 20 000.-Kčs použito na údržbu místních 
komunikací – neinv. akce „Z“ a 5 000.-Kčs na pohoštění u příležitosti 
40. výročí osvobození a společné zasedání orgánů NV Dolní Němčí a 
Podolie.  

Provozovny MNV 
Na výstavbu nákupního střediska byla v roce 1985 vyčerpána 

z úvěru částka 870 074,46Kčs.  
MNV nadále zabezpečuje dopravu a mandlování prádla. Zatímco 

v roce 1985 jsou celkové tržby 293 000.-Kčs, v roce 1984 činily tržby 
313 000.-Kčs. Pokles o 20 tisíc nastal proto, že se snížil počet staveb 
v obci oproti předešlým letům a snížil se i rozsah dopravy pro MNV. 
Tržba v mandlovně činí 1 tisíc Kčs – což je neustále málo. 

Komise výstavby a územního plánování se zabývá povolováním 
drobných staveb, povolováním udržovacích prací, řeší stavební spory 
mezi stavebníky a občany v rámci své kompetence. Zabývá se tak 
zvanými černými stavbami a provádí dohled nad stavbami vůbec.  

V průběhu roku bylo započato s budováním dětského hřiště pod 
zdravotním střediskem.  

Komise místního hospodářství, obchodu a cest. ruchu 
Úkolem obchodů bylo zajištění dostatku základních druhů potravin 

po celou prodejní dobu. Vyskytly se však opět nedostatky, které byly 
zaviněné zvýšenou nemocností pracovníků obchodu a někdy i 
nedostatečnou pozorností některých vedoucích prodejen. Nedostatky 
byly projednány s vedoucími pracovníky SD a neměly by se opakovat. 
U průmyslového zboží rovněž nebylo dosaženo plné spokojenosti 
spotřebitelů. Tento problém však tkví v nedostatečných dodávkách.  

Řešeny byly nedostatky při sběru popela a odpadků, poněvadž 
někdy nejsou dodržovány odvozy, které zaviňují pracovníci 
Technických služeb. Byly také řešeny nedostatky ve vymetání komínů 
s pracovníky Drukom. Zvýšená pozornost byla věnovány autobusové 
dopravě ČSAD a hlavně obnovení spojů o sobotách a nedělích. 
V jednání bylo dosaženo úspěchu a spoje byly zkušebně zavedeny na 
dobu dvou měsíců s tím, že budou – li dostatečně využívány zůstanou 
v jízdním řádu trvale.  

Dalším řešeným problémem bylo parkování osobních aut na 
chodník a jízda po chodnících.  



I otázce životního prostředí byla věnována pozornost a to hlavně 
divokým skládkám. Je stále značná část občanů, která není ochotná se 
podřídit nařízením.  

Komise sociální a zdravotní – jejím hlavním úkolem je rozdělování 
příspěvků ONV mezi občany pobírající nejnižší důchod a vzniklé 
sociální případy. Tyto jsou rozdělovány jednorázově, částkou         
100 – 300Kčs nebo ve zvláštních případech až 500.-Kčs. V roce 1985 
dostala příspěvek 300.-Kčs na uhlí Anděla Kolísková čp. 349 a částku 
500.-Kčs Anna Teplíčková č. 216 při úmrtí manžela.  

Z podnětu ONV byl kladen důraz na větší účast důchodců na 
společném stravování. Všem občanům, pobírajícím nejnižší důchod, 
byl zaslán dopis, ve kterém byli informováni o možnostech 
společného stravování a příspěvku ze strany MNV v částce až 3Kčs na 
jeden oběd a osobu. Přihlásilo se 15 občanů. Tímto způsobem bylo 
mezi naše občany rozdělena částka 18 000.-Kčs. 

V roce 1985 byla provedena generální oprava obvodního 
zdravotního střediska. Vzhledem k tomu, že bylo dětské zdravotní 
středisko přemístěno do budovy ZŠ, byly získány prostory pro 
oddělení ženské a rozšířeny prostory pro obvodního lékaře.  

Komise provádí kontroly v ZŠ a mateřských školách I a II. Tady 
nebyly shledány žádné závady.  

Kontrola v provozovně holičství a kadeřnictví dopadla 
neuspokojivě. I přes několikeré urgence na podniku OKP Hluk, 
nebyla tato vybavena jednotným nábytkem a kvalitnějším zařízením.  

Komisi se nedaří získat pečovatelku pro přestárlé občany.  
Školská a kulturní komise – hlavním jejím úkolem je zpracování JP 

KVČ a sledování jeho plnění v průběhu roku. Zabývala se 
povolováním kulturně výchovných akcí a kontrolou těchto akcí.  

ŠKK na svých schůzích projednávala žádosti o přijetí dětí do MŠ, 
sledovala činnost obou MŠ, činnost JKK, kina, MLK, vedení kroniky 
obce a práci ZŠ.  

Z důvodu zrušení místního kina je potřeba najít možnost 
náhradního promítání – počítá se s promítáním v přísálí JKK. Zahájení 
provozu závisí od dodání nové promítačky.  

Finanční a plánovací komise – prováděla pravidelně čtvrtletně 
kontrolu čerpání rozpočtu a finančně zajišťovala jednotlivé akce při 
budování obce. Prováděla kontrolu účtů a pokladní knihy. Při kontrole 



nebyly zjištěny žádné finanční rozdíly. Jednotlivé účty a pokladní 
kniha jsou vedeny pečlivě.  

V průběhu roku 1985 byly kladně vyřízeny žádosti o úlevu na 
domovní dani nových zkolaudovaných rod. domků.  

V měsíci říjnu zajistila kontrolní inventury u jednotlivých 
organizací pod správou MNV.  

V souvislosti s pokračováním výstavby nákupního střediska 
finančně zajišťovala plynulý průběh jednotlivých prací a průběžně 
kontrolovala čerpání finančních prostředků.  

Odpovědně přistupovala k sestavení návrhu na rozpočet pro rok 
1986. 

Komise pro ochranu veřejného pořádku vede a vychovává občany 
k dodržování pořádku, je v úzkém kontaktu se SPO, s PS VB a 
spolupracuje s oddělením VB v Uh. Brodě.  

V roce 1985 projednávala komise 11 přestupků. Z toho ve třech 
případech nebylo uloženo žádné opatření, ve čtyřech případech byla 
uložena pokuta v celkové výši 400.-Kčs. Přestupková a trestná činnost 
se z převážné části odbývá v místní restauraci, výtržnostmi v podobě 
napadení personálu restaurace a ničení jejího zařízení.  

Komise pro mládež a tělovýchovu se v prvním pololetí zabývala 
přípravou a průběhem místní spartakiády ve spolupráci se 
spartakiádním štábem.  

Samotný spartakiádní den byl úspěšný.  
Komise se dále zaměřila na budování dětských hřišť. Dětské hřiště 

za prodejnou obuvi bude již dokončeno a byla zahájena příprava 
plochy pro dětské hřiště pod zdravotním střediskem.  

Komise se zabývala sportovní činností, zlepšením spolupráce ZO 
SSM a činností PO SSM na ZŠ.  

Sbor pro občanské záležitosti zabezpečuje akce od vítání malých 
občánků do života až po doprovod občanů na jejich poslední cestě.  

Rok 1985 doznal určitého zlepšení v jednotlivých obřadech. 
V tomto roce bylo zorganizováno i přivítání rodáků, kteří dovršili 40 
let. Místní SPOZ byl pověřen okresním sborem provést ukázkovou 
zlatou svatbu pro všechny předsedy SPOZ našeho okresu. Tato akce 
byla provedena na velmi dobré úrovni o čemž svědčí skutečnost, že 
náš sbor byl požádán, aby celý program předal pro použití v okrese. 
Ve SPOZ došlo ke změně pěveckého sboru. I při svatebních obřadech 
vystupují žáci ZŠ pod vedením ing. Zimčíka.  



V letošním roce dostal sbor příslib na elektrofonické varhany, což 
by zase zlepšilo průběh akcí. Rovněž bude upraveno schodiště 
k obřadní síni.  

Rada MNV sehrává velmi významnou úlohu v činnosti NV. Schází 
se ke svému jednání 1x za 14 dnů a do jednání zve předsedy komisí 
k projednání jejich problematiky, zástupce JZD, JKK a podle potřeby i 
další zástupce. Každým rokem se uskutečňuje společné jednání rady 
MNV a MV NF, kde se hodnotí dosažené výsledky v průběhu 
běžného roku.  

 
Svit 
 
Hospodářská činnost provozu 4 200 Dolní Němčí. 
Čtvrtletními rozpisy bylo provozu rozepsáno celkem 1 279 100 

párů obuvi. Dosažená skutečnost činila 1 284 827 párů, což 
představuje plnění plánu na 100,4%. Navíc bylo vyrobeno 5 727 párů, 
z toho pro SSSR 3 500 párů, pro Tuzemsko 2 227 párů.  

Výroba dle odběratelů: 
SSSR  1 107 200  párů – 86% z celk. výroby 
Kuba  70 000 párů – 5,4% 
Anglie  2 600 párů – 0,2% 
Tuzemsko 105 027  párů – 8,2% 
 
V roce 1985 byla v provozu vyráběna obuv pánská ve 30 vzorech 

s 28 středními změnami.  
Proti roku 1984 se počet párů i změn zvýšil, bylo vyrobeno o 5 

vzorů více. Zvýšila se i pracnost vyráběných vzorů a tím i vyplácení 
obtížnostních doplatků.  

Plnění plánu bylo vcelku rovnoměrné po celý rok. Velmi náročným 
obdobím bylo 4 čtvrtletí, kdy scházelo v šicích dílnách téměř 50 
pracovnic. Proto bylo nutné hledat cestu jak plánovanou výrobu 
zajistit. V začátku čtvrtletí bylo získáno 8 pracovnic pro práci 
v domácké výrobě, které pracovaly na vzoru 150 868, dalších 12 
pracovnic bylo získáno pro šití podšívek zimní obuvi.  

Během roku 1985 bylo rozepsáno 12 sobotních směn s výrobou 
60 000 párů. V těchto sobotních směnách šicí dílny ušily 14 650 párů 
z původního plánu - 24,4%, spodkové dílny vyrobily 14 100 párů         



- 23,5% z plánované výroby. Za páry, které byly vyrobeny jinak než 
v sobotních směnách, byla pracovníkům vyplacena výkonnostní 
odměny, která činila za uplynulé období 82 595Kčs. 

Prostoje nebyly v roku 1985 zaznamenány.  
Kvalita výroby nebyla vždy na konstantní úrovni. Během roku se 

často vyskytovaly dílčí nedostatky. To se odrazilo i na zvýšení počtu 
reklamovaných párů od zákazníka. V roce 1985 bylo reklamováno o 
55 párů více než v roce 1984. Navýšení reklamací ovlivnila hromadná 
reklamace, která přišla v roce 1984 a byla zúčtována v roce 1985. 
Další podstatný vliv na navýšení reklamovaných párů mají šicí dílny, 
kde bylo evidováno zvýšení o 208 párů. Mezi nejčastěji reklamované 
vady patřil v manipulaci popraskaný materiál, ve spodkových dílnách 
pak vadné napínání, pokrčené podšívky a předrásané záložky. Na šicí 
dílnu přišlo nejvíce vad na nesprávné obšívání a prosekaný materiál.  

Snížení počtu reklamovaných párů je možno dosáhnout jen 
důslednou a pravidelnou mezioperační kontrolou a na základě 
uplatňování postihů.  

Vrácené páry za rok 1985 
1984 1985 

počet zúčtovaných párů  1 944  1 999 
Tuzemsko    148   110 
export     1 796  1 447 
počet nezúčt. párů   2 431  1 557 
 
Hromadná reklamace byla provozu Dolní Němčí účtována jedna 

v počtu 478 párů na oddělení 4 201. Byla vrácena na popraskaný a 
prosekaný materiál. Hospodářští pracovníci kteří reklamaci zavinili 
byli postiženi pokutou 500Kčs. Celkem byl za nekvalitní výrobu 
udělen pracovníkům postih ve výši 3 251Kčs.  

V průběhu roku odešlo na mateřskou dovolenou 28 žen, ukončilo 
mateřskou dovolenou 41 žena, z nichž se vrátilo do zaměstnání 36 a 5 
žen bylo propuštěno. Návratnost žen je dobrá, činí 87,8%. 

Za rok bylo projednáno celkem 37 výpovědí, z toho bylo 7 
výpovědí zrušeno, ostatní pracovníci byli několikrát voláni do 
stabilizační komise.  

Pro stabilizaci pracovních sil je ženám vracejícím se z mateřské 
dovolené umožněno pracovat na zkrácenou a upravenou pracovní 
dobu. Děti těchto žen jsou zařazovány do podnikové MŠ. Nově 



přijatým pracovníkům je umožněno zaškolení u přidělených operací, 
zájemci o studium na státních školách si mohou doplňovat vzdělání, 
při studiu jim jsou poskytovány pracovní úlevy dle platných směrnic.  

Průměrné výdělky, vývoj produktivity práce 
V provozu 4 200 Dolní Němčí v roce 1985 nedošlo k rozšíření 

výrobních ani jiných správních útvarů. Průměrný evidenční stav 
pracovníků za rok 1985 činil 490, z toho dělníků – 446, THP – 36, 
POP – 8. 

V roce 1985 byl zaznamenán mírný pokles průměrného výdělku a 
to v celku o 18Kčs. Pokles je způsoben vyšším počtem pracovníků se 
zkrácenou pracovní dobou (celkem 57, z toho 55 žen), při dodržování 
platných mzdových předpisů, výplaty stabilizačních odměn za II. 
směny a výplaty fondu odměn za pracovní výsledky. % odměňování 
bylo opět zvýšeno na 1,60%.  

 
výdělky v Kčs - 1985 D THP POP celkem 
Kčs 14 681 967 1 450 995 254 627 16 387 589 
Ø ev. stav osob 446 36 8 490 
Ø výdělek Kčs 2 742 3 328 2 652 2 784 
rozdíl - 12 - 9 - 274 - 18 

 
Nová technika – do šicích dílen bylo dodáno 6 jednojehlových a 5 

dvoujehlových šicích strojů, které při plném využití přináší úsporu 
zhruba 3 pracovních sil. Ve spodkových dílnách byly zavedeny nové 
stroje napínání, které po počátečních obtížích při jejich zajíždění, 
daleko lépe vyhovují požadavkům.  

Zlepšovatelské hnutí – dosažené výsledky jsou velmi uspokojivé. 
Nedostatkem je opět poměrně malé a úzké zastoupení navrhovatelů 
s přihlédnutím k počtu zaměstnanců provozu. Do soutěží o nejlepšího 
zlepšovatele provozu se zapojilo celkem 15 řešitelů, z nichž jen 4 byli 
z řad dělníků. Nejúspěšnější zlepšovatelé ze 2 pololetních soutěží byli 
odměněni dle kritérií. V I. pololetí se umístil na 1. místě s. Pavel 
Machala, na 2. místě s. ing. Antonín Martiš. Ve II. pololetí to byl na 1. 
místě opět Pavel Machala a na 2. místě Karel Bartoš.  

 
 
 



Socialistická soutěž 
Ke 40. výročí osvobození Československa Sovětskou armádou bylo 

uzavřeno celkem 379 socialistických závazků, 1 provozní, 6 
dílenských, 11 kolektivů BSP a 361 závazků jednotlivců. Byly 
zaměřeny na plnění výroby obuvi v párech, přínosy na kvalitě, 
hospodárné zpracování hlavních a pomocných materiálů, zapracování 
pracovníků na jiné pracovní operace bez nároku na zaškolovací 
příplatek, vyrobení 1,5 denní produkce navíc a brigádnickou činnost.  

Vedení o.p. Svit ve spolupráci s orgány KSČ, ROH a SSM 
vyhlásilo socialistickou soutěž jednotlivců – „Svitovská čtyřicítka 
republice“ a hnutí „Čtyřicet činů kolektivu, v nichž čtyřicítka 
symbolizuje 40 let míru a práce pro rozkvět našeho socialistického 
státu.  

Celkem se z provozu přihlásilo 161 pracovníků. Evidence 
uzavřených závazků byla vedena u vedoucích a mistrových dílen a 
vedoucích pracovníků. Zhodnocení závazků bylo provedeno ke 30.11. 
1985. Ze 161 pracovníků splnilo uzavřené závazky 59 pracovníků, 
kteří obdrželi peněžitou odměnu a čestné uznání. 102 závazků bylo 
splněno částečně.    

V provozu pracuje v současné době 11 kolektivů BSP s 217 členy. 
Z toho je 152 pracovníků nositelem bronzového odznaku a 48 
pracovníků má stříbrný odznak. Závazky jsou uzavírány na celý rok, 
hodnoceny jsou pololetně. Jsou zaměřeny především na splnění 
náročných úkolů dílen. Všech 217 členů BSP je zapojeno do Basovy 
metody. Na zlepšení životního prostředí bylo odpracováno 3 924 
hodin, v akci „Z“ 256 hodin, při akci „Duben“ na zlepšení pracovního 
prostředí 321 hodina a v MŠ 140 brig. hodin.  

 
JZD 
 
Před 10 lety byl vytvořen nový ekonomický celek – JZD Javořina. 

Vznikl sloučením tří družstev: Dolní Němčí, Horní Němčí a Slavkov. 
Předsedou družstva je i nadále ing. Libor Mahdal, místopředsedou ing. 
František Javor a funkci pověřeného pracovníka SDR vykonává s. 
Přikryl.  

Při hodnocení rostlinné výroby je nutno vycházet z celkově 
nepříznivých klimatických podmínek vyznačujících se střídáním 



chladného a deštivého počasí s vysokými teplotami a suchem. 
Následkem bylo abnormální napadení rostlin houbovými chorobami, 
což se projevilo ve snížení výnosů u obilovin a následných ztrát při 
skladování česneku. Dosažený výnos u obilovin 5,3t nestačil na 
splnění plánu, ale i přesto to byl 4. nejvyšší výnos v historii družstva.  

Celkově dobré vláhové podmínky se projevily v dobrém nárůstu 
hmoty u víceletých pícnin a luk, nepodařilo se však sklidit je 
v potřebné kvalitě.  

Kukuřice na siláž byla sklizena kvalitně a výnosem 37,5 /ha byla 
vytvořena dostatečná krmivová základna.  

Výnos 48,4 t/ha při pěstování cukrovky zařadil družstvo mezi 
nejlepší pěstitele v okrese.  

Česnek je i nadále rozhodující plodinou pro ekonomiku družstva. 
Kladně se dá hodnotit příprava půdy, sázení, menší nedostatky byly 
v kvalitě aplikace postřiku proti plevelům. A vůbec podceněna byla 
okopávka a bude nutno vrátit se k osvědčenému rozdělení tálků 
česneku mezi všechny družstevníky. Sklizeň probíhala nevídaným 
tempem a nebýt nuceného přerušení, mohla být ukončena v rekordním 
čase. I když dosažený výnos byl druhý nejlepší v historii, konečný 
výsledek sklizně byl na průměrné úrovni v důsledku vysokých ztrát 
při skladování.  

Podle dosažených výsledků v rostlinné výrobě byl rok 1985 rokem 
nadprůměrným, ale ne nejlepším. Úroveň výsledků v rostlinné výrobě 
je obrazem připravenosti a akceschopnosti mechanizační skupiny. 
Mechanizační park je vybaven nejmodernější technikou schopnou 
zvládat veškeré práce v agrotechnických termínech. Kolektiv tvoří 
stabilizovaný kádr odborně zdatných pracovníků.  

Dosahované výsledky v živočišné výrobě jsou příkladnou ukázku 
cílevědomé a dlouhodobé práce celého kolektivu živočišné výroby, 
obětavé práce spolupracovníků z vysoké školy veterinární, 
plemenářského podniku, výzkumných ústavů a podniků služeb. Jsou 
také výsledkem správného skloubení požadavků rostlinné a živočišné 
výroby.  

V chovu skotu se naše JZD trvale řadí mezi přední podniky v naší 
republice a užitkovost 5 658 l je nejvyšší, jaké kdy bylo dosaženo.  

Přírůstek u býků je 0,936kg; 0,700kg u jalovic a 0,723kg u telat.  
Užitkovost u prvotelek je 5 507 l a 6 599 l u šlechtitelského chovu.  



Dodávka mléka byla splněna na 106%, navíc bylo dodáno 249 000 
l při 97% zařazení do 1. jakostní třídy.  

Dodávka masa byla splněna na 100,9%. 
Chov ovcí je doplňkovým odvětím živočišné výroby. V programu 

je zlepšení produkce vlny u stáda.  
Nedílnou součástí družstevního kolektivu jsou i pracovníci 

přidružené výroby. I když z ní vymizela svéráznost, zavedení 
přidružené výroby je nutné pro co nejlepší využití pracovníků.  

Stavební skupina vytvořila dílo v hodnotě 13 miliónů korun.  
V Dolním Němčí byly vybudovány silážní žlaby, dokončuje se 

stravovací zařízení, byla vybudována centrální betonárka a je 
prováděna přestavba nové porodny prasnic.  

V Horním Němčí byly dokončeny konírny, vybudovány vozovky 
na obou farmách, nová vrátnice s mostní váhou, započato bylo 
s výstavbou transplantačního střediska.  

Ekonomické výsledky 
Při sloučení se začínalo na úrovni 32 miliónů výkonů a necelých 4 

miliónech zisku.  
Na začátku 7. pětiletky bylo dosaženo 54 mil. výkonů a 7,7 mil. 

zisku.  
Po 10 letech byla překonána hranice 100 mil. výkonů a téměř 14 

miliónů zisku.  
Trvalý pracovník si při sloučení vydělal ø  1 587.-Kčs 
    po skončení 5 let  2 288.-Kčs 
    letos po 10 letech  2 866.-Kčs 
 
V živočišné výrobě má JZD 3 zdroje příjmů: 
17 miliónů za mléko 
10 miliónů za jatečný skot 
8 miliónů za prodej telat na VTK 
1 milión – vlna, ovce, prvotelky 
Zdroje tržeb v živočišné výrobě jsou vyčerpány – rezervy je nutno 

hledat ve způsobu krmení, v náročnosti zpracování krmiv, 
v modernizaci stájí, ve zvýšení prod. práce.  

Rekreace 
V zařízeních na Čalově a Duchoňce se rekreovalo 236 osob. Na 

tuzemské výběrové rekreaci Svazu druž. rolníků 36 osob, zahraničních 



zájezdů se zúčastnilo 82 osob. V pionýrských táborech bylo 46 dětí. 
Celková hodnota příspěvků na rekreaci členů činila 337 000Kčs.  

Na příspěvky k důchodům bylo vyplaceno 428 000Kčs. 
Na stabilizaci pracovníků činila vyplacená částka 312 tisíc Kčs. 
 
Soutěž – umístění v celookresní soutěži vyhlášené OZS a OV SDR 

Uh. Hradiště.  
Rostlinná výroba 
intenzifikace výroby obilovin za 7. PL  1. místo  
nejvyšší výr. cukrové řepy    1. místo 
optimální počet řep na 1ha    1. místo 
výroba krmiv       2. místo 
Mechanizace 
úspora nafty       2. místo 
prvotní evidence na úseku mechanizace  1. místo 
kvalita údržby techniky v ŽV    2. místo 
technické prohlídky vozidel    1. místo 
Živočišná výroba 
nejvyšší dojivost na 1 dojnici    1. místo 
o nejlepší výsledky VTK    1. místo 
o nejlepší výsledky ve výkrmu skotu  1. místo 
 

Výnosy v roce 1985 
 

 výměra ha plán t plán. 
výnos t/ha 

skutečnost t výnos t/ha % 

pšenice 
ozimá 

850 4 811 5,66 4 602 5,41 95,6 

ječmen jarní 85 408 4,8 428,7 5,04 105 
oves 15 60 4,0 63,2 4,21 105,2 
kukuřice 275 9 075      

(z. hmoty) 
33 10 333           

(z. hmoty) 
37,57 113,8 

víceleté 
pícniny 

353,4 12 346    
(z. hmoty) 

- 14 202      
(z. hmoty) 

- 115 

trvalé travní 
porosty 

542,5 7 681      
(z. hmoty) 

- 7 951        
(z. hmoty) 

- 103,5 

cukrovka 91 3 731 - 4 406,9 48,43 118,1 
hrách krmný 60 - 3 - 2,9 97% 
česnek 105 - - - 3,14 suchého 

česneku 
 

 



Sušárna  
 
Závod 03 – Sušárna Dolní Němčí 
Plán výroby vycházel z reálných možností závodu i jednotlivých 

zemědělských podniků. Výroba krmných směsí byla podle uzavřených 
hospodářských smluv překročena o 885 tun a celkem bylo vyrobeno 
6 385 tun. Z toho pro dojnice bylo vyrobeno 3 983t a pro ostatní skot 
1 820t. 

V průběhu roku byl proveden po značných problémech zkušební 
provoz rekonstruované sušárny v Dolním Němčí. Podle dodávek LTO 
zemědělskými závody bylo vyrobeno 1 151 tuna úsušků při spotřebě 
0,35t LTO/1t úsušků. Oprava sušárny snížila zápach sušárny vůči 
okolí i v samotném středisku.  

Počet pracovníků je o 4 nižší než stanovil plán, což se projevuje i 
v nárůstu průměrného měsíčního výdělku, který dosahuje výše 
3 017Kčs. Zvýšení měsíční mzdy pracovníků je kryto dosaženou 
produktivitou práce, která byla překročena o 15,5%. 

 
ZŠ 
 
Školní rok 1984 – 85 byl zahájen 1. září 1984 za účasti 

představitelů politického a veřejného života Dolního Němčí. Zahájení 
proběhlo na školním dvoře. Ředitel školy přednesl slavnostní projev, 
za hosty žáky pozdravil s. Mikoška – tajemník MNV. Žáci osmých 
tříd přivítali žáky prvních tříd a předali jim drobné dárky. Jako 
v jiných letech pozdravila prvňáčky zástupkyně SPOZ a předala jim 
pera. Po zahájení se žáci rozešli do tříd, aby zde vyslechli projev 
ministra školství s. Milana Vondrušky.  

Hosté se shromáždili v ředitelně, kde se rozvinula debata o úkolech 
nadcházejícího školního roku.  

Plavecké středisko je dobře připraveno na nový školní rok. Čistící 
stanice pracuje spolehlivě, výměna vody se provádí 3 – 4x ročně. 
Pedagogický kolektiv zůstává beze změny, výuka žáků 12 – ti třetích 
tříd v každém pololetí je dobře zabezpečena. Během roku došlo ke 
změně vedoucího. S. Kučera přešel v pololetí na nové pracoviště na 
OŠ ONV, jeho funkce se ujala s. Ivana Kočárová.  



Údržbářské středisko vyrábí pro potřebu deseti škol okresu zařízení 
pro moderní vybavení odborných učeben. Podobně jako v dřívějších 
letech navštívila naši školu řada pedagogů, kteří projevili zájem o 
nové zařízení odborných učeben.  

Rozmístění vycházejících žáků 
z osmých tříd žáků 68, z toho 30 chlapců, 38 dívek 
z nižších roč.    2  1 chlapec,     1 dívka 
 

umístění chl. dív. celkem 
gymnázium 2 2 4 
SPŠ 2 4 6 
SEŠ - 3 3 
SZTŠ 1 - 1 
SZŠ - 2 2 
celkem 5 11 16 
SOU s maturitou 8 3 11 
    
SOU: strojírenství 4 - 4 
zemědělství 6 4 10 
ekonomika, obchod 2 16 18 
služby - 1 1 
zprac. dřeva 2 - 2 
stavebnictví 4 - 4 
výroba obuvi - 4 4 
celkem 18 25 43 

 
Počet žáků na škole 
 

 chlapci dívky celkem  
1. – 4. roč. 131 119 250 Ø 27,7 
5. – 8. roč. 156 170 326 Ø 29,6 
1. – 8. roč. 287 289 576 Ø 28,8 

 
Z celkového počtu 576 žáků neprospěli 3 žáci – všichni v 1. 

třídách.  
 



Chování žáků: Pouze dva žáci a dvě žákyně obdržely ředitelskou 
důtku a jeden žák byl ohodnocen dvojkou z chování.  

Odborné pracovny se staly nedílnou součástí školy. Ve všech 
předmětech je jich plně využito. Těsně před ukončením školního roku 
bylo rozhodnuto o modernizaci a zvětšení odborné pracovny 
přírodopisu. Byly zbořeny příčky mezi učebnou a přípravnou a mezi 
přípravnou a kabinetem. Vznikla tak nová, větší odborná pracovna 
stejné velikosti jako F, CH, VV.  

Učitelský sbor a zaměstnanci školy 
Ředitel školy: Vlastimil Novák 
Zástupce ředitele: Marie Bukvicová 
Třídních učitelů pracuje na škole 20, bez třídnictví 6, uklízeček 12, 

tech. personál 3, 1 vychovatelka, 1 skupinová vedoucí PO, 1 
samostatná referentka, 10 pracovnic ve školní jídelně.  

Ukončení školního roku mělo tradiční průběh. Po státní hymně a 
přednesu básně přivítali žáci hosty kytičkou. Následoval projev 
ředitele. Žáci prvních tříd poděkovali vycházejícím žákům za 
patronátní činnost.  

Žákům, kteří dobře reprezentovali školu, byly předány diplomy a 
knižní odměny.  

Po oslavě odešli nejstarší žáci položit kytici květů k památníku 
padlých. Třídní učitelé poučili žáky o správném chování v období 
prázdnin a všichni se rozešli do svých domovů.  

 
MŠ I. 
 
Ředitelkou je i nadále s. Alena Světinská. V tomto školním roce 

navštěvuje MŠ I. 25 dětí ve věku 3 – 5 let. Nejnižší docházka byla 
v měsíci únoru a to pouze 10 dětí.  

V roce 1985 probíhal nácvik na spartakiádu. Ve spolupráci s MŠ II. 
se podařilo zajistit pro nácvik a spartakiádní vystoupení potřebný 
počet cvičenců – rodičů i dětí.  

Jako každoročně tak i v tomto roce se děti zúčastnily oslav 1. máje, 
9. května a VŘSR.  

O vánocích našly děti pod stromečkem spoustu krásných hraček, 
knížek a stavebnic.  



U příležitosti MDD se uskutečnily soutěže, hry, jízda na tříkolkách 
a koloběžkách. Také se konal branný závod s hledáním pokladu a 
opékáním špekáčků. Na konci roku se uskutečnil výlet do Luhačovic.  

Rodiče pomáhali při opravách plotu, kolotoče, laviček i stolečků na 
zahradě, opravě tříkolek, úpravě školní zahrady apod. I brigáda z n.p. 
Svit se zapojila do práce na zahradě.  

Patronátní závod poskytl částku 1 000Kčs na hračky a jiné potřeby.  
 
MŠ II.  
 
Do MŠ II. bylo v roce 1984/85 přihlášeno 123 dětí. Ředitelkou je i 

nadále s. Marie Kocábová.  
Již od začátku školního roku se začala v tělocvičně ZŠ nacvičovat 

spartakiádní skladba pro „rodiče s dětmi“. Cvičilo se na okrskové 
spartakiádě v Hluku a v Dolním Němčí. Odměnou za svědomité 
cvičení byl koncem června sobotní výlet na Smraďavku a do zámecké 
zahrady v Buchlovicích. Bylo nádherné počasí a všichni byli výletem 
nadšeni.  

V listopadu se uskutečnila branná vycházka do Hájku spojená 
shledáním pokladu. Před vánocemi si děti zdobily stromeček a potom 
se těšily z dárků, které jim přichystalo vedení patronátních dílen a 
SRPŠ.  

U příležitosti MDŽ děti při slavnostním odpoledni připravily 
program pro své maminky a ženy patronátního závodu a předaly jim 
drobné dárečky.  

V rámci MDD se uskutečnil výlet s brannou náplní do Horního 
Němčí a na závěr roku ještě jeden do ZOO v Hodoníně.  

Rodiče pracovali během roku při úpravě zahrady a také menších 
úpravách tříd.  

Patronátní závod n.p. Svit plnil patronátní smlouvu svědomitě.  
 
 
 
 
 
 
 



JKK 
 
Jednotný kulturní klub Dolní Němčí v roce 1985 řídil svoji práci a 

činnost dle plánu práce a plněním závazku uzavřeného na počest     
40. výročí osvobození Československa.  

Ve spolupráci se složkami NF se uskutečnilo 21 přednášek na různá 
témata politická, boje za mír, životní prostředí, výročí osvobození 
apod. Dále byly v této oblasti zajišťovány akce vyšší formy 
vzdělávání, jako jsou „Volné tribuny“, „Mladé hovory“ a besedy.  

V březnu na mladých hovorech s besedou za přítomnosti účastníka 
odboje mjr. Hrušky bylo přítomno 100 mladých lidí. V květnu na 
Volné tribuně s čs. reprezentanty v ledním hokeji – Jiřím Králíkem, 
Ant. Stavjaňou a jejich trenérem Zdeňkem Uhrem byla účast 150 
mladých a 100 dospělých občanů. V únoru proběhla za velké účasti 
akce „Vzpomínkové odpoledne“. Tato akce byla spojena s výstavou 
ručních a výtvarných prací dětí MŠ a ZŠ. Dále se uskutečnila výstava 
s názvem 40. let mírového budování obce a JKK na této výstavě 
předvedl přehled ze své činnost za uplynulých 10 let. V červnu ve 
spolupráci s OKS byl uspořádán pro ZŠ „Výchovný koncert“ s okresní 
přehlídkou dětí navštěvující kurzy LŠU. Kino JKK připravilo pro děti 
týdenní filmový festival s tématikou osvobození. Děti měly vstup 
zdarma, poněvadž složky NF si vzaly nad festivalem patronát a 
hradily poplatky za půjčovné ze svých prostředků.  

V rámci oslav 40. výročí osvobození byla uspořádána soutěž 
zpěváků amatérů s názvem „O Slovácký koštéř“. Zpěváky 
doprovázela místní dechová hudba. Z deseti účastníků se nejlépe 
umístila Dana Válková.  

Dětská dechová hudba předvedla svou celoroční práci na nedělním 
promenádním koncertě 30.6. před budovou JKK. Zúčastnila se 
soutěže mládežnických hudeb v Kroměříži a každoročně zajíždí 
koncertovat do Piešťan, kde je velmi oblíbená.  

Další promenádní koncert si připravila dechová hudba 
Dolněmčanka – tentokrát v měsíci červenci.  

Velký úspěch měl pořad „Křeslo pro hosta“, ve kterém vystoupili 
nár. umělec Vladimír Menšík s herečkou Slávkou Budínovou.  

V rámci měsíce ČSP klub uspořádal celovečerní program sestavený 
vystoupení kroužků a souborů JKK. V tomto programu účinkovalo 



100 lidí. Byl to pestrý a bohatý program, se kterým bylo obecenstvo 
velmi spokojeno. V rámci oslav VŘSR se uskutečnil festival 
Sovětských filmů a pohádek pro děti.  

V prosinci se konaly další „Mladé hovory“ ve kterých se Dr. Parma 
– psycholog a Dr. Knoflíček – právník, zabývali využitím volného 
času v životě mládeže a výběrem životního partnera. Pořad se 
vyznačoval spoustou dotazů ze strany mládeže. Účast byla 180 
mladých lidí.  

Za dobrou práci klubu převzali dne 21.11. 1985 zástupci MNV – 
tajemník s. Mikoška a předseda JKK s. Janča v Brně „Čestné uznání“ 
od KNV, KKS a KOR za soutěž a zvýšenou aktivitu vyhlášenou na 
počest 40. výročí osvobození Československa Sov. armádou.  

 
Tělovýchovná jednota 
 
Cílem tělovýchovné jednoty bylo a je i nadále zapojit co největší 

počet občanů, zejména mládeže do tělovýchovného procesu. Byly 
pořádány náborové soutěže pro veřejnost např. pouliční turnaj 
v odbíjené o pohár Vítězného února, pouliční turnaj žáků v kopané, 
vánoční turnaj ve stolním tenise neregistrovaných, náborový turnaj 
v šachu, branný závod na počest VŘSR.  

Místní spartakiáda v Dolním Němčí se konala v neděli 26. května 
1985. Na nácviku skladeb má největší zásluhu ZŠ, MŠ a TJ. Pro 
koordinaci příprav místní spartakiády byl utvořen spartakiádní štáb. 
Generální zkouška jednotlivých skladeb proběhla v pátek 24. května 
dopoledne. Odpoledne se uskutečnila secvičná skladby žen a v neděli 
dopoledne pak secvičná dorostenek. Program místní spartakiády byl 
následující:  

- spartakiádní průvod (řazení na dvoře JZD) 
- slavnostní zahájení, přivítání hostů, projev 
- skladby v pořadí: a) rodiče s dětmi, b) starší žákyně, c) nejmladší 

žactvo, d) mladší žáci, e) mladší žákyně, f) starší žáci,               
g) dorostenky, h) ženy 

- slavnostní ukončení 
 

Celkově na místní spartakiádě vystoupilo na 600 cvičenců a shlédlo 
ji více než 900 diváků. Dorostenky a část celku žen byla z cizích TJ. 



10 cvičenek skladby žen bylo vybráno na celostátní spartakiádu do 
Prahy.  

K 31.12. 1984 činí 367 členů TJ. Budovatelské a brigádnické hnutí 
bylo zaměřeno na stadión a jeho blízké okolí. Výrazně se zlepšilo 
okolí šaten, tribuny a soc. zařízení. Pracovalo se na výměně oplocení 
stadiónu a na výměně ochranných sítí za brankami. Byly postaveny 
garáže pro autobusy a traktory. Rovněž byla ukončena rekonstrukce 
elektroinstalace na stadióně. 

 
Zahrádkáři 
 
Organizace ČZS má 82 členů. Během roku 1985 uspořádala 2 

výstavy květin a na podzim výstavu ovoce a zeleniny ve velkém sále 
JKK. Výstavy byly hezké, působivě a pečlivě uspořádané výpěstky se 
líbily.  

V rámci kulturní a společenské činnosti byly uspořádány 4 
přednášky, 2 zájezdy, 1 ples ve spolupráci s ČSŽ a 4 zábavy pro 
mladé v areálu Hájek. 

Členové ČZS a i ostatní občané odevzdali 216q okurek, 75q 
česneku, 12q pórku, 8q čínského zelí, 600 hlávek salátu. Ve stánku na 
náměstí bylo prodáno 30q raných brambor, 5q ovoce, prodávaly se i 
sazenice květin a zeleniny. V rozdělovně ČZS bylo prodáno 250q 
rašeliny, 20q bramborové sadby, 40q hnojiv, 140 ovocných stromků a 
135 keřů.  

Byla prováděna práce traktorem členům a občanům převážně při 
obdělávání půdy. Dále byly prováděny práce půdní frézou, hlavně 
rotovátorování a orba na malých parcelách, kde není možno použít 
traktoru. Byly půjčovány konve na postřik, nosič nářadí, secí strojky, 
krouhač zelí, drtič a lis na ovoce a jiné.  

 
Červený kříž 
 
Hlavní náplní ČČK je podíl na zdravotní výchově obyvatelstva, 

účast na léčebně preventivní péči, ochraně životního prostředí, 
podpoře sociální politiky státu a pomoci při výchově mládeže.  

Byly uspořádány přednášky pro občany a pro žáky ZŠ. Na ZŠ jsou 
pravidelně školeni mladí zdravotníci ve 3. třídách. Na MŠ u 



předškoláků je prováděna zdravotní výchova ve formě hry „Když 
Alenka stůně“.  

Byl prováděn sběr léčivých rostlin – odevzdáno 210kg. V rámci 
péče o životní prostředí členové organizace vysadili 280 keřů a 
stromků. Zdravotničtí pracovníci odpracovali 200 hodin na uvedení do 
provozu renovovaného zdrav. střediska. Odběrů krve od dobrovolných 
dárců bylo 102. Ve spolupráci se Svazem žen a Doh. výborem se 
každoročně koná „Beseda s důchodci“. 

Jsou dodržovány pravidelné návštěvy přestárlých občanů spojené 
s donáškou léků, informací lékaře s eventuální nutností dalšího 
vyšetření.  

 
Požárníci 
 
SPO má 51 členů. Každoročně provádí preventivní prohlídky všech 

obytných budov v obci, 18 drobných provozoven a dalších objektů.  
U požáru zasahovali naši požárníci 4x – z toho jedenkrát i při 

požáru rodinného domku v naší obci.  
Družstvo mladých požárníků pracovalo pod vedením s. Kadlčka po 

celý rok a v okresní soutěži „Plamen“ se umístilo na 1. místě. 
V krajském kole skončili jako třetí. Za dobrou práci s mládeží 
obdržela organizace „Čestné uznání“ Ústředního výboru svazu požární 
ochrany České republiky.  

Brigádnická činnost: při údržbě požární techniky bylo odpracováno 
228 hodin, údržbě zbrojnice 82 hodin, pomoci zemědělství 35 hodin, 
na stavbě nákupního střediska 42 hodin.  

V rámci kulturně výchovné činnosti se pořádali 4 taneční zábavy, 
několik školení a besed a členové se zúčastnili oslav 1. máje,             
9. května, VŘSR i oslavy Vítězného února.  

 
Svazarm 
 
ZO Svazarm se skládá ze tří odborností: motoristické, střelecké a 

radioamatérské. V motoristické je 47 členů – z toho 24 mládeže do 14 
let. Tato odbornost zajišťovala pravidelné školení řidičů amatérů, 
kterého se zúčastňovalo na 250 řidičů. Motoristický kroužek mládeže 
má 24 členů. Jeho vedoucím je s. Bukvic.  



Další odborností je střelectví, má 42 členů, z toho mládeže do 14 let 
je 13. Kroužek pracuje pod PO SSM na ZŠ. Ve školní tělocvičně má 
dobré podmínky pro svou činnost. Scházel se každý týden pod 
vedením s. Tinky a Zimčíka.  

Radioamatérský kroužek vede s. Andrle. Tento kroužek má 14 
členů, z toho12 ve věku do 14 let. Členové kroužku se zúčastňují 
přeborů, a to od okresních až po celostátní. Ivo Zemek obsadil na 
mistrovství ČSSR 15. místo.  

Další činnost organizace je na úseku propagace. Pořádají se 
přednášky, besedy aj. kulturní akce. V rámci pracovní iniciativy je 
budována svépomocná dílna, bylo na ní odpracováno přes 500 
brigádnických hodin. Při akcích Z bylo odpracováno 60 hodin.  

V práci organizace je zapojeno 103 členů.  
 
Myslivci  
 
Činnost MS Lesná je řízena hlavním výborem. Podstatná část práce 

připadá na činnost ve skupinách. Jedná se zejména o výsadbu 
stromků, ošetřování remízků, údržbu chat.  

Celkem bylo odpracováno 4 800 brigádnických hodin a to v rámci 
myslivosti, na akcích NF a výpomoci JZD.  

Daří se práce s mládeží. Z kroužku přátel myslivosti obsadil Z. 
Bartoš v okresní soutěži 1. místo, jeho bratr byl čtvrtý a Křápek šestý. 
V národní soutěži obsadil Z. Bartoš velmi pěkné 7. místo.  

V ideově výchovné práci proběhla dvě témata školení: o morálním 
profilu myslivce a zásady zacházení se střelnou zbraní.  

Odlov a odchyt zvěře:  
vysoká 3 ks, černá 11 ks, srnčí 26 ks, zajíc 237 ks, bažant 2 ks, 

odchyt zajíců 47 ks 
  produkce – 2 025kg; odevzdáno – 31,3% 
 
 
 
 
 
 
 



Počasí 
 
Hned s počátkem roku jsme se dočkali pořádného sněžení. Nastalo 

chladné, opravdu zimní období. Noční teploty klesly postupně na        
-25˚C, v místech u potoka až na -32˚C. Tyto silné mrazy 
znepříjemňovaly život všem občanům, zejména těm, kterým zamrzla 
voda, kanalizace i kotly ústř. topení. V mnoha případech následkem 
toho kotly i praskly a lidé museli urychleně kotly svařovat či dokonce 
měnit. Denní teploty se pohybovaly kolem -15˚C až -18˚C. Tyto silné 
mrazy trvaly téměř 14 dní. Obleva přišla až 22. ledna. Všechen sníh až 
na malé zbytky v příkopech zmizel. Další vlna mrazů přišla 9. února, 
napadl nový sníh do 10cm a celý týden vládlo opět mrazivé počasí – 
v noci -20˚C, ve dne -10˚C i méně, ale ostrý větřík násobil pocit zimy. 
Je polovina března a jaro stále nepřichází. Noční mrazy se drží na -6˚C 
a příroda se neprobouzí. Tulipány a narcisy jen nesměle vystrkují 
špičky lístků. Odpolední teploty jsou nejvýše +5˚C. Při vysvitnutí 
sluníčka se zdá tepleji. Polní práce ještě nezačaly. Brání tomu příliš 
mokrá půda a výkyvy denních a nočních teplot. Teprve po začátku 
dubna se začíná prosazovat sluneční záření a jarní počasí. Konec 
dubna je však velmi chladný – padá mokrý sníh a teplota klesá v noci 
na -3˚C. Na Javořině se sníh udržel několik dní. I začátek května byl 
chladný, postupně se začalo oteplovat a v polovině května už bylo 
25˚C. Spustil se i vydatný teplý déšť a půda během 3 dnů dostala 
dostatek vláhy. Poslední květnový týden vystouply teploty až na 29˚C. 
Začátek června je teplý a vlhký – časté přeháňky a bouřky. Medardem 
začalo oblačné a chladnější počasí. Uprostřed srpna přišlo počasí 
s tropickými vedry. Zářijové počasí připomínalo ze začátku spíš 
pozdní podzim. Zato konec měsíce se vyznamenal a nastaly pěkné dny 
babího léta. 27.9. vystoupila teplota až na 28˚C, čímž se přibližovala 
teplotním rekordům za posledních 200 let. I začátkem října 
pokračovalo teplé počasí. Ochlazení nastalo 14.10. Ranní teploty 
klesly na -4˚C. Koncem měsíce se ale ještě objevily slunečné a na toto 
období poměrně teplé dny. Martin s bílým koněm se opozdil o 2 dni. 
13.11. napadl do rána na nezamrzlou zem sníh a bylo ho bohatě – 
dobrých 15cm, další den sněžilo zase. V noci se vyjasnilo a sníh pěkně 
ztuhl. Však překvapil i cestáře, kteří neposypali vozovky a řidiči ještě 
nezvyklí tomuto počasí měli při jízdě značné potíže. V dalších dnech 



přišla obleva, protože však byla sněhu dost velká vrstva vydržel, i 
když mokrý až do posledního listopadu, kdy jej rozpustil vytrvalý 
déšť. Prosinec byly poměrně teplý, bez sněhu, ani v noci nemrzlo. 
Přes den byly časté mlhy. Vánoce byly na blátě. Sníh se objevil teprve 
30. a 31. prosince.  
 

Pohyb obyvatel 
 
narozených dětí   45 
zemřelých osob   24 
přistěhovalo se   55 
odhlásilo se    47 
 
Počet obyvatel k 31.12. 1985 je 2 885 osob.  
 
 
 
 

Zapsala: Olga Pavlicová 
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