Životopis kronikářky
Narodila jsem se 13.11.1937 v obci Líšná na okrese Přerov. Rodiče měli malé
hospodářství – 3 ha orné půdy. Po založení družstva pracovali jako družstevní rolníci.
Obecnou školu jsem navštěvovala v Líšné, do střední školy jsem chodila v Dřevohostivicích.
Po ukončení povinné školní docházky jsem studovala v Přerově na gymnáziu. Od září 1955
jsem nastoupila v Olomouci- Hodolanech jako skupinová pionýrská vedoucí. Po půlročním
působení jsem přešla na okres Bruntál. Na tomto okrese jsme pracovala do r.1971 jako
učitelka. Dokončila jsem si pedagogické vzdělání na Fučíkově ped.škole v Olomouci. V září
roku 1971 jsem nastoupila na školu v Nové Lhotě, okres Hodonín. V Dolním Němčí jsme si
s manželem postavili rodinný domek a tak od roku 1973 působím na zdejší škole. Provdala
jsem se v roce 1959, manžel se jmenuje Josef Pavlica. Máme dva syny – nyní již dospělé –
Richarda a Jiřího.
Olga Pavlicová – kronikářka
1986
Úvod
Rok 1986 přinesl řadu významných událostí, nových myšlenek a podnětů v životě naší
země, v rozvoji socialistického společenství i v mezinárodním vývoji. S velkou intenzitou
pokračoval zápas za odvrácení válečného nebezpečí a zajištění míru, na kterém se
Československo aktivně podílelo. Upevnilo se socialistické zřízení a byl zajištěn pokojný
život našich občanů.
Rozhodující politickou událostí byl XVII. sjezd Komunistické strany Československa.
Jeho závěry, založené na hluboké analýze dosavadních výsledků i nových potřeb socialistické
výstavby, otevírající nové cesty a perspektivy dalšímu rozvoji společnosti. Vnášejí do naší
činnosti novou dynamiku, nový duch i nové nároky. Program sjezdu přijala za svůj celá
Národní fronta a v květnových volbách mu dal podporu všechen lid. Potvrdilo se v nich, ze
v politice KSČ a Národní fronty spatřují pracující správné vyjádření svých zájmů a jsou
odhodláni aktivně pracovat pro její důsledné uskutečňování.
Volby
Předvolení přípravu v naší obci je možno hodnotit jako velmi dobrou. Na 2
předvolebních schůzích byli občané seznámeni s návrhem volebního plánu Národní fronty na
rok 1986 – 90 a s kandidáty na poslance všech zastupitelských sborů. Návrh volebního plánu
a vyhláška o registraci poslanců MNV byla zveřejněna v budově MNV a 2 propagačních
skříňkách. V sále kulturního domu byla na počest voleb instalována výstavka o vývoji a
budování obce v uplynulém volebním období.
Dobře pracovalo agitační středisko, které bylo zřízeno v budově MNV. Po dobu voleb
byla část agitačních panelů přenesena do sálu kulturního domu. Agitační středisko bylo
vybaveno propagačními panely, kde je znázorněno budování obce, výsledky hospodaření
závodů, televizorem, radiomagnetofonem, propagačními brožurami, tiskovinami aj.
V agitační místnosti se konaly v posledních dvou měsících před volbami výborové schůze
všech organizací NF, besedy s žáky ZŠ, s mládeží. Beseda s voliči, kteří půjdou poprvé volit,
byla uskutečněna v sále kulturního domu s dobrým výsledkem. Prostřednictvím poslanců
MNV a členů agitačních kolektivů byly všem voličům předány legitimační lístky, zároveň
byli voliči pozváni k volbám.
Místní agitační středisko v posledních dvou týdnech před volbami informovalo občany o
přípravě voleb a tyto informace byly rovněž zveřejněny ve vývěsních skříňkách. V průběhu

volebních dnů agitační středisko prostřednictvím rozhlasu pravidelně informovalo o průběhu
voleb. Vysoká pozornost byla věnována přípravě volebních místností. Český zahrádkářský
svaz provedl ve volebních místnostech, sále i vestibulu kulturního domu květinovou výzdobu,
která zvýraznila význam voleb a zkrášlila prostředí tohoto důležitého aktu. 15 panelů v sále
JKK seznamovalo občany s prací v místních závodech, škole a s činností organizací NF.
První den voleb účinkovala místní dechová hudba i mladá dechovka. Dále vystupoval
folklorní kroužek Dolněmčan, který s oběma dechovými hudbami doprovázel manifestační
průvody voličů ze závodů Svit, JZD, ZVS, funkcionářů MNV, organizací NF i ZŠ.
Samotné dny voleb probíhaly ve slavnostní atmosféře. Ze strany volebních komisí byla
věnována obzvláštní péče nejstarším a nejmladším voličům. Z počtu 1848 registrovaných
voličů volilo 1844, zbývající 4 občané nevolili. 2 občané byli po uzávěrce voličských
seznamů odvezeni do nemocnice a 2 občané se v den voleb nenacházeli v místě bydliště. Ve
14.hodin bylo započato se sčítáním lístků. Volby proběhly důstojně a klidně, nebyly
zaznamenány žádné rušivé jevy. Všichni navržení poslanci byli zvoleni.
Po volbách došlo k určitým změnám v obsazení komisí a to ve školské a kulturní
komisi, komisi ochrany veřejného pořádku, dále se osamostatnila komise obchodu a
cestovního ruchu. Byla utvořena nová komise zemědělská a v komisi rady MNV je změna
v předsedovi sboru pro občanské záležitosti, spotřebitelské radě.
Práce komisí
Finanční komise se zaměřila především n čerpání rozpočtu NV, jeho čerpání bylo
projednáváno čtvrtletně. Podílela se na zabezpečování finančních prostředků především od
obyvatelstva. Pozornost byla zaměřena na inventarizaci majetku ve správě MNV, která byla
prováděna v měsíci listopadu a prosinci.
Komise výstavby se schází pravidelně 1x měsíčně. Účast je 65 %. Komise na svých
schůzích projednávala stavení činnost v obci, zvláště problematiku s výstavbou rodinných
domků, přidělování stavebních míst a parcel pro výstavbu garáží. Náplní práce komise bylo
rovněž povolování drobných staveb v obci. Stále dost občanů porušuje stavební zákon a
provádí různé stavby bez řádného povolení. Občané budou místním rozhlasem upozorněni,
aby veškeré stavební práce ohlašovali na MNV komisi výstavby, čímž se zabrání rozporům se
sousedy a hlavně trestním sankcím, vyplývajícím ze stavebního zákona.
Komise výstavby se v příštím roce ve své práci zaměří na tuto činnost:
- dořešit výstavbu 14 garáží pod zdravotním střediskem
- pomoc při přípravných pracích na stavbě obřadní síně, nového sídliště a vodojemu
- sledovat postup prací na nákupním středisku
- zajišťování nových akcí obsažených ve volebním programu
Školská a kulturní komise se ve své činnosti zaměřila především na plnění plánu
kulturně-výchovné činnosti, dále na úroveň společenských zábav a na činnost a obsazení
mateřských škol. Záměr s pořádáním zábav s omezeným prodejem alkoholických nápojů,
případně úplně nealkoholické zábavy se nepodařilo uskutečnit. Tento stav zůstal na úrovni
roku 1985. Změnit tuto situaci budou muset pomoci i ostatní komise.
Komise místního hospodářství má ve své náplni složitý okruh problémů a to rozšiřování
služeb. Ke hřbitovu byl postaven kontejner, který zajišťuje vhodné odklízení zvadlých květin
z hrobů. Pro sběrnu odpadových surovin se zlepšily příjezdové podmínky. Na sklonku roku
úmrtím Františka Šimona se zkomplikovala činnost opravny obuvi. Neuspokojivé jsou služby,
které provádí Technická správa Uh.Brod, tj. svoz odpadu, dále není dostačující služba Jakosu,
která zabezpečuje místní veřejné osvětlení a rovněž Drukom – kominické služby pro naše
občany.

V místní sběrně surovin bylo v tomto roce vykoupeno:
6 700 kg textilu
43 650 kg papíru
179 650 kg železa
Zatím se nepodařilo vyřešit: sběr skla, další kontejnery pro ostatní odpad, kopání hrobů pro
zemřelé a problém neobydlených bytů, kterých je v obci již 20.
Komise obchodu a cestovního ruchu spolu s funkcionáři NV a vedením Jednoty
Uh.Ostroh řešila kádrové obsazení prodejen. I přes snahu komise a spotřebitelské rady se
vyskytují problémy v zásobování základními potravinami.
Komise sociální a zdravotní účelně rozděluje finanční prostředky ve výši 20 000,- Kčs,
které má k dispozici z doplňkové péče. Přihlíželo se k výši důchodů. Osamělým důchodcům
se přispívalo částkou 300,- Kčs, důchodcům žijícím ve společné domácnosti s dětmi 100 až
200,- Kčs, manželům důchodcům 500,- Kčs. Osiřelým dětem po Marii Ušiakové byla zaslána
částka ve výši 1000,- Kčs. Dále komise přispívá 14 občanům – důchodcům na obědy částkou
3,- Kčs za 1 oběd. Počet strávníků se však snižuje. Občané si stěžují na příliš solená a
kořeněná jídla. Vedení restaurace Rozkvět byl zaslán dopis na základě těchto připomínek.
Komise se zabývala i řešením problému občanky Anděly Čechové, která pro omezený pohyb
si nemůže zabezpečit věci nezbytné denní potřeby. Její děti žijí mimo naši obec. Tuto
občanku si vzala na starost Anežka Šimčíková jako tzv.pečovatelka.
Komise zemědělská řešila zabezpečení protipovodňových kanálů ze strany JZD i MNV.
Dále vyčištění kanalizačních vpustí, kontrolu míst odkud by se mohl rozšiřovat plevel a
kontrolu bezdůvodného kácení stromů.
Komise pro mládež a tělovýchovu se zaměřila na spolupráci s organizacemi NF, které
sdružují mládež s cílem, aby jejich mládež byla aktivně zapojena do výchovné a branné
činnosti. Komise spolupracuje se ZO SSM a napomáhá jí při plnění jejího programu. Na
svých schůzích se zabývá budováním areálů zdraví a budováním dětských hřišť. V ulicích Na
Okluku, Osvobození, sídlišti Úlehla a ulici K.Gottwalda občané připravili v zimním období
kluziště pro bruslení, která využívaly děti i dospělí.
Komise ochrany veřejného pořádku se na svých schůzích zabývala dodržováním
pořádku v naší obci, spolupracovala s místním požárním sborem, jednotkou Pomocné stráže
veřejné bezpečnosti i dalšími komisemi. Komise zabezpečovala ve spolupráci s PSVB
bezpečnost při organizování prvomájového průvodu a lampionových průvodů, ve spolupráci
s požárním sborem preventivní prohlídky rodinných domků a místních provozoven. Komise
řešila 9 přestupků, z toho 2 byly uzavřeny bez uložení opatření, 4 byly uzavřeny
napomenutím, 2 byly uzavřeny stanovením pokuty ve výši 400,- Kčs a u jednoho bylo řízení
pozastaveno vzhledem k tomu, že nebyla prokázána vina.
Sbor pro občasné záležitosti
Sbor pro občanské záležitosti zabezpečuje pravidelnou činnost jako jsou svatby, vítání
občánků, setkání rodáků u příležitosti 50 let, zlaté a diamantové svatby, navrhuje blahopřání
do státního rozhlasu a další akce ve spolupráci s organizacemi NF. V roce 1986 bylo 24
svatebních obřadů, z toho 6 bez církevního obřadu, což je 25 % a tuto skutečnost lze hodnotit
kladně. Vítání bylo u 53 občánků, z toho v 11 případech bez církevního obřadu, což je 21 % a
v porovnání s předešlými lety i zde se situace zlepšuje ve prospěch občanských akcí.
Komise životního prostředí řeší úkoly související se zlepšováním životního prostředí.
Na tomto úseku se některé práce daří, ale jinde jsou problémy, které je třeba řešit důsledněji,
jako např. úprava zeleného pásu od Svitu směrem k obci, oplocení smetiště, údržba a ochrana
keřové hráze v Hájku a další. Na druhé straně se upravilo prostranství v ulici U stadiónu, je
oset svah u parkoviště naproti JKK, byla započata výsadba okrasné zeleně ze západní části
hřbitova a další akce. Je však dosti obtížné získat finanční prostředky na zabezpečení těchto
úkolů.

Spotřebitelská rada je v úzkém kontaktu s komisí obchodu a vzájemně spolupracují a
zabezpečují úkoly týkající se obchodní činnosti.
Komise branné výchovy se zaměřuje především na brannou výchovu mládeže, věnuje
pozornost brancům a spolupracuje s organizacemi, které zabezpečují brannou výchovu a
přípravu obyvatelstva k CO.
Koordinátorem celé činnosti je rada MNV. Schází se ke svým schůzím pravidelné 2x
měsíčně. Účast na schůzích je dobrá a z převážné části 100%. Jednání rady bývá velmi živé a
členové rady se snaží úkoly vyplývající ze svých funkcí zabezpečovat zodpovědně. Úkoly
rozpracované v duchu závěrů XVII.sjezdu KSČ lze zabezpečit jen za široké účasti poslanců,
členů komisí, organizací NF a místních závodů.
Poslanci místního národního výboru
Andrlová Božena
Mikel Josef
Baroň František
Mikulička Josef
Bartoš Karel
Míšková Milada
Bednařík Milan
Pachola Zdeněk
Bobčíková Marta
Pěrková Ludmila
Borýsková Anna
Přikryl Josef
Bršlica Josef
Řešetka Miroslav
ing.Daněk Pavel
Říha Jan
Daňková Ludmila
ing.Sadílková Jarmila
Daníček Josef
Slováček Josef
Fibichr Antonín 86
Stojaspal Antonín
Fibichr Antonín 122
Stojaspal Jaroslav
Gál František
Stojaspal Josef
Hanák Jaroslav
Stojaspalová Ludmila
Ježek Antonín
Straková Ludmila
Ježek Štěpán
Světinský František
Ježková Marie
Šimčík Antonín
ing.Kadlček Jaroslav
Tinka Antonín
ing.Kadlček Miroslav
Tinka Filip
Kadlčková Ludmila
Tinka Josef
Kadlčková Marie
Tinka Miroslav
ing.Kolísek Antonín
Umlaufová Anna
Koníčková Ludmila
Valíčková Jarmila
Labovská Františka
Zetka Antonín
Ježek František
Zetková Jaroslava
Zástupci okresního národního výboru: Polášková Alena, Kadlček Zdeněk
Členové komisí místního národního výboru
školské a kulturní
finanční a plánovací
Válková Anežka
Burda Zdeněk
Hyblerová Helena
Janča Petr
Martišová Filomena
Stojaspalová Antonie
místního hospodářství
zemědělské a vod.hospodářství
Minks Leoš
ing.Šťastný Miloslav
ing.Ponížil Zdeněk
ochrany živ.prostředí
Vlk Miroslav
Bartoš Ludvík
výstavby
Bobčík Pavel
Kadlček Jan
Zimčík Josef

Umlauf Ludvík
Zimčík František
Uher Pavel
Kolísek Antonín
obchodu a cest.ruchu
Cmolová Marie
Zelinková Ludmila
Zimčíková Anna
sociální a zdravotní
Měchura Rostislav
Smetková Zdenka
Vrágová Božena
ochrany veřejného pořádku
Matůš Jaroslav
pro mládež a tělovýchovu
Kadlček Antonín
Růžičková Alena
Světinská Marie
SPOZ
Slaník Josef
Macků František
Mošťková Antonie
Světinský František

Stojaspal Vlad.
Bohun Pavel
Kadlček Antonín
Šimčík František
spotřebitelské rady
Zajícová Ludmila
Indrová Marie
Jankových Jarmila
Kočí Františka
Umlauf František
Zmidloch Bohuslav
SPOZ
Baroňová Nelly
Pavlicová Olga
Světinská Alena
Machalová Jitka
Kozelková Filomena
Ingr Kliment
jednotný systém branné výchovy
Valíček Josef
Zelinka Petr

Členové rady MNV: Ježek Štěpán, Valíčková Jarmila, Stojaspal Josef, Andrlová Božena,
Baroň František, Borýsková Anna, Fibichr Antonín 122, Fibichr Antonín 86, Mikel Josef,
Pachola Zdeněk, Říha Jan
JZD
První rok 8.pětiletky se našemu JZD nevydařil tak, jak se předpokládalo. Byly negativně
ovlivněny výsledky rostlinné výroby u hlavních podzimních plodin – ozimé pšenice a
česneku. Plně se projevily obtížné podmínky setí a sázení na podzim 1985. Objem škod
v pojistných cenách dosáhl 8 918 000.- Kčs, z toho 2 831 000,- Kčs u obilovin a 5 736 000,Kčs u česneku.
Velmi dobře se projevil vliv komplexního pojištění úrody. JZD dostalo proplaceno celkem za
škody v rostlinné výrobě částku 6 710 000,- Kčs, což v podstatě zodpovídá objemu nesplněné
hrubé rostlinné produkce.
V rostlinné výrobě lze příznivě hodnotit vysokou průměrnou cukernatost u cukrovky – 17,55,
která velmi příznivě ovlivnila zpeněžování cukrovky. U objemných krmiv byly vytvořeny
dobré zásoby pro úspěšný rozvoj živočišné výroby v roce 1987.
V roce 1986 zůstal úsek rostlinné výroby hlavním zdrojem finančních rezerv družstva na
příští období.
Na podzim roku 1986 byly vytvořeny základy pro dobré výnosy česneku a obilovin a to může
rozhodnout o značných zdrojích v podobě přir.prémií, které budou v roce 1987 naposledy
uplatňovány.
V živočišné výrobě se výsledky dostaly na vysokou úroveň. Dojivost se přibližuje hranici
6000 litrů, přírůstky u skotu ve výkrmu se pohybují kolem 1 kg. Zlepšila se situace u ovcí a
prasat.
Přidružená výroba v roce 1986 hospodařila v porovnání s rokem 1985 bez větších změn.
Investiční výstavbu lze v roce 1986 hodnotit vysoce pozitivně, protože se podařilo naplnit

většinu stanovených záměrů. Podařilo se dokončit silážní žlaby v Dolním Němčí, odchovnu
prasat v Dolním Němčí, sociální budovu v Dolním Němčí, byly namontovány dávkovače
jadrných krmiv, provádí se modernizace kravínů v Horním Němčí, byly zahájeny velké
stavby v přidružené výrobě ve Slavkově a seník v Dolním Němčí. Prováděné opravy
napomohly i ke zlepšení pracovního prostředí na všech farmách, což se odrazilo i v hodnocení
v krajské soutěži, kde naše družstvo obsadilo 2.místo.
Ekonomická situace družstva se vlivem nové ekonomické soustavy, která vstoupila v platnost
od 1.1.1986 zhoršila. Napomohly tomu i horší výsledky v rostlinné výrobě. Plánovaný zisk ve
výši 11 026 000,- Kčs byl překročen. Průměrná odměna na pracovníka přesáhla 2 700,- Kčs.
Od 30.6.1986 bylo nutné čerpání provozních úvěrů, které původně nebylo plánováno.
Složitý rok 1986 v podstatě neznamenal omezení rozvoje družstva, naopak byly realizovány
záměry, které by měly napomoci k dalším dobrým výsledkům a to již v dalším roce. Dobrému
nástupu by měly napomoci i výhodné realizační ceny jarního česneku, který se bude prodávat
v rozsahu 100 tun v měsíci únoru a březnu 1987.
Rostlinná výroba:
1985
1986
pšenice ozimá
výroba t
4602,0
3786,3
z 1 ha t
5,41
4,45
ječmen jarní
z 1 ha t
428,7
373,2
česnek
výroba t
5,04
5,74
z 1 ha t
420,0
305,0
cukrovka
výroba t
4,0
2,65
z 1 ha t
4406,9
3946,9
kukuřice na siláž t
48,43
43,85
10333,1
7659,0
seno
krmná řepa
1570,3
1500,7
1139,8
2367,9
živočišná výroba:
dojivost na kus a den
15,50
15,73
dojivost na kus a rok
5657
5741
výroba mléka v tis.l
4217
4311
odchov telat na 100 ks krav
112
116,9
přírůstek telat ks/den
0,720
0,709
přírůstek žíru skotu ks/kg/den
0,940
1,053
produkce masa v tunách
747,4
758,1
produkce vlny v kg
3695
3204
Rostlinná výroba za rok 1986
Rostlinná výroba po stránce plnění výrobních ukazatelů byla méně úspěšná než
v minulých letech. Nesplnila se výroba především u pšenice ozimé a česneku, které jsou
rozhodujícími tržními plodinami. Nepříznivé klimatické podmínky už na podzim roku 1985 a
v průběhu jara 1986 způsobily snížení výnosů. Sucho, vysoké teploty, silné deště s kroupami
po metání pšenice, měly za následek slabé odnožení a nižší počet klasů a zrn. Choroby klasů
způsobily menší váhu zrna. V řídkých porostech s nižší slámou byla potlačena konkurenční
schopnost porostů pšenic vůči plevelům, čímž došlo po deštivém počasí k silnému
druhotnému zaplevelení. Špatné porosty ozimé pšenice byly na 110 ha podsety jarním
ječmenem, tím se zvýšil výnos o 0,16 t/ha.

Dalším faktorem, který ovlivnil výnos, byl nedostatek fungicidních přípravků (Bayleton,
Tilt) a herbicidů proti odolným plevelům. Nepříznivý vliv na výnos měl i pokles výnosnosti u
potravinářských odrůd Vala, Hana, Zvězda, které klesly o více než 1 t/ha a byly osety na
23,5 % plochy ozimé pšenice.
Porosty jařin by na dobré úrovni a daly vyšší výnosy oproti pšenici ozimé při vysoké
kvalitě zrna. Porost kukuřice na zrno splnil očekávaný výnos a zrnová kukuřice bude
pěstována na výměře 50 ha i v příštím roce.
Obiloviny – výměra a výroba podle druhů
t/ha
pšenice ozimá
850 ha
3784,3 t
4,47
ječmen jarní
65
373,2
5,74
oves
15
81,3
5,42
kukuřice na zrno
40
212,4
5,31
celkem
970
4453,2
4,59
Luskoviny – Hrách byl pěstován na výměře 60 ha. Vlivem sucha byl porost hrachu
nestejnoměrný, řídký a na plán 3,2 t/ha bylo sklizeno 2,63 t/ha.
Okopaniny:
Krmná řepa – plocha osevu byla 40 ha, plánovaný výnos 55 t/ha. Dosažený výnos činil
59,2 t/ha – tj.plnění na 107,6 %.
Cukrovka – byla pěstována na ploše 90 ha. Přesto, že nebyl splněn plánovaný výnos
47 t/ha a bylo dosaženo jen 43,85 t/ha, což je nejvyšší výnos v rámci okresu, vlivem vysoké
cukernatosti 17,55 % byly tržby z 1 ha překročeny. Na plán tržeb 14 000 Kčs bylo z 1 ha
dosaženo 21 000 Kčs.
Pícniny
Silážní kukuřice – plocha osevu byla 256 ha, sklizňová plocha činila 236 ha z důvodu
sklizně 22 ha na zrno. Plánovaný výnos byl 38 t/ha, skutečnost byla 32,45 t/ha. U ranějších
hybridů vlivem sucha došlo k slabšímu nasazení klasů i nárůstu rostlin. Pozdější hybridy měly
výnos přes 40 t/ha. Na plál 8968 t bylo sklizeno 7659 t – tj.85,4 %. Silážní kukuřice byla
sklízena při vyšším obsahu sušiny (nad 30 %), což dává předpoklad pro vyšší krmivářskou
hodnotu siláže.
Víceleté pícniny – plánovaná výroba 12618 t zelené hmoty včetně z podsevu činila
11792 t, tj.93,4 %. Červený jetel byl splněn na 104,3 %. Mimo sklizeň na píci bylo sklizeno
10 ha na semeno. Plán stanovil 1 t semeno, vyprodukováno bylo 7,5 t. Nižší produkce byla u
vojtěšky a podsevu vojtěšky vlivem sucha v srpnu a září.
Trvalé travní porosty – plán byl splněn. Bylo sklizeno 9581 t zelené hmoty včetně
pastvy. U trvalých travních porostů byla provedena inventarizace porostů se záměrem vylepšit
botanické složení ve prospěch jetelovin a bylinných druhů. Celá plocha 552 ha je v chráněné
oblasti Bílých Karpat, kde je možno používat dávky dusíku do výše 50 kg na ha, proto
jeteloviny budou travním druhům dodávat dusík pro jejich výživu.
Ochrana rostlin – byla zaměřena na zajištění dobrého zdravotního stavu a udržení
porostů v bezplevelném stavu. V letošním roce byla poměrně dobrá účinnost přípravků proti
dvouděložným plevelům v časném jarním období. Vlivem klimatických činitelů a řídkých
porostů však došlo na některých honech k zaplevelení pozdními plevely. Díky malé hustotě
porostů a značnému výskytu houbových chorob v pozdním období, které se nedaly potlačit
ani dvojím postřikem došlo ke značnému snížení výnosu.
Výživa rostlin- patří mezi základní výnosotvorné faktory a proto největší měrou
ovlivňuje ekonomiku rostlinné výroby. Základní hnojení bylo provedeno ke všem plodinám a
podle jejich potřeby. Chlévským hnojem bylo vyhnojeno 646 ha, tj.34 % orné půdy. Vápnění
bylo provedeno na výměře 220 ha zemědělské půdy, tj. 9 %. Zelené hnojení bylo na výměře
180 ha. Zásobení hnojení fosforem a draslíkem bylo provedeno na ploše 912 ha, tj.37 %
zemědělské půdy.

Zhodnocení výroby česneku
Podzim roku 1985 byl abnormálně suchý, což mělo za následek velmi ztíženou přípravu půdy.
Bylo nutno provést více jak dvacet operací, při kterých docházelo k dalším ztrátám již tak
chudé půdní vláhy. To vše mělo vliv na špatné a nerovnoměrné vzcházení česneku. Porosty
byly již zpočátku roku, zvláště na Zadních Čtvrtkách, kde byl převážně česnek určený pro
konzum řídké a nevyrovnané. Lepší situace byla na Předních Čtvrtkách, kde byl vysázen
česnek určený na sadbu. Byl vysázen do lepších vláhových podmínek a to se projevilo i na
výnosu. Zklamáním byl výnos u Ropalu, kde byla celá plocha napadena háďátkem.
Poprvé byl jarní česnek pěstován na ploše 50 ha. Porosty se po vzejití jevily jako dobré, došlo
však k silnému zaplevelení a tím ke zvýšeným ztrátám při sklizni. Z plánovaných 525 tun se
sklidilo jen 305 t a Ø výnos na ha činil 2,65 t.
Živočišná výroba
Na úseku chovu skotu jsou dosahované výsledky již řadu let na vysoké úrovni. Ve výrobě
mléka byla překonána hranice 5700 l a naše JZD se řadí na 1.místo v kraji. Dodávka mléka
byla překročena o 3,6 %.
Na úseku výroby masa byly všechny plánované přírůstky splněny, zvláště velmi dobrý
přírůstek byl dosažen u hovězího žíru – přes 1 kg a dodávka masa byla splněna.
Výroba mléka – Dolní Němčí
skut.1985
plán 1986
skut.1986
výroba mléka
1 953 286 l
1 844 280 l
1 876 122 l
výroba na kus a den
14,99
14,11
14,44
výroba na 1 dojnici
5 471
5 151
5 271
dodávka mléka
1 880 280
1 769 000
1 799 910
JZD celkem
výroba mléka
výroba na 1 kus a den
výroba na 1 dojnici
dodávka mléka

4 217 163
15,50
5 658
4 023 163

4 057 780
14,83
5 412
3 970 000

4 317 490
15,73
5 741
4 115 960

Dosažená rekordní mléčná užitkovost 5 741 litrů na dojnici je dokladem dlouhodobé a
cílevědomé práce. Plánovaná dodávka mléka za uplynulý rok byla překročena o 146 746 litrů,
tj.plnění na 103,6 %.
Výroba hovězího masa
výroba celkem
přírůstky
Dolní Němčí – jalovice
JZD – celkem
telata
jalovice
hov.žír
skot celkem

skut.1985
7 118,5

plán 1986
7 080

skut.1986
7 430,3

0,751

0,680

0,756

0,723
0,700
0,936
0,762

0,700
0,680
0,900
0,740

0,716
0,693
1,053
0,784

Výroba hovězího masa byla u všech kategorií skotu překročena.
Plnění masa
celkem
hovězí

plán 1986
4 270
4 150

skutečnost
4 334
4 139

% plnění
101,5 %
99,7 %

vepřové
telata
ovce

20
36
70

54
13
126

270 %
43 %
182 %

Za rok 1986 bylo dodáno k jatečným účelům 281 ks krav, z toho 76 ks na nutnou
porážku, 36 ks jalovic – z toho 8 ks na nutnou porážku, býků 434 – z toho 14 na nut.porážku.
Výroba selat, odchov na 1 prasnici
Za rok 1986 bylo narozeno 781 ks selat, což je proti roku 1985 o 53 ks méně,
odchováno na 1 prasnici bylo 19,71 ks selat, což je proti předešlému roku 0,16 selete více.
Počet oprasení na 1 prasnici činí 2,13, což je zvýšení proti předcházejícímu roku. Průměrný
počet selat narozených na 1 vrh činí 9,52 kusů proti 9,70 roku 1985, počet odchovaných na 1
vrh činí 9,26 ks.
Za rok 1986 bylo prodáno záhumenkářům 512 selat.
Přehled o počtu zemědělských strojů k 1.1.1987
kolové traktory
50
ořezávač 3.ř.
pásové traktory
7
sklízecí mlátička
nákladní auta
16
sklízecí řezačka
spec.auta + autobus
7
žací mačkač
osobní, dodávkové + spec.
10
secí stroje Pneumasen
motocykly
5
secí stroje na obilí
automobilové přívěsy
6
rozmetač hnojiv
traktorové přívěsy
35
rozmetadlo hnoje
sběrací vozy
10
postřikovače
krmné vozy
8
žací listy
nakladač HON + UNK 320
3
obraceč-shrnovač
ořezávač cukrovky samochodný
1
pluh
vyorávač cukrovky 3ř.závěsný
3
a další závěsné a speciální nářadí

1
7
2
2
2
3
4
4
4
7
7
15

Investiční výstavba: Všechny stavby byly prováděny vlastní stavební skupinou, která má
38 pracovníků.
Prostavěno na jednotlivých stavbách v r.1986:
Inženýrské sítě – Dol. Němčí - 295 802 Kčs – akce dokončena
Stravovací zařízení – Dol. Němčí – 373 727 Kčs – akce dokončena
Mech.dílny Slavkov- 1 200 894 Kčs – stavba zahájena v srpnu
Silážní žlaby – Dol. Němčí 906 577 Kčs
Seník – Dolní Němčí – 1 016 365 Kčs - stavba zahájena v září 1986
Celkem bylo prostavěno na limitovaných stavbách 3 793 265 Kčs.
Dále byly prováděny rekonstrukce, modernizace spojené s opravami. Na těchto akcích bylo
prostavěno za rok 1986 4,2 mil Kčs. Kromě těchto stavebních akcí zajišťuje stavební skupina
údržbu všech objektů, kde bylo prostavěno 860 000 Kčs.
Přehled odměn podle profesí
pracovníci celkem
traktoristé a komb.
rostlinná výroba
ošetřovatelé dojnic
ošetř.ost.skotu
ošetř.prasnic

1985
Kčs/hod
17,20
18,60
12,70
21
20,10
12,60

Kčs/měs
2 886
3 690
2 268
3 290
2 756
2 472

1986
Kčs/hod
17,10
15,80
12,90
20,80
22,20
17,30

Kčs/měs
2 887
3 624
1 692
3 400
3 425
2 444

ošetř.ovcí
ost.pracovníci
přidr.výroba
dílny
stavební
řidiči
ostatní
THP
provoz a obsluha

16
17
15,40
17,90
18,70
19
12,90
18,20
12,40

3 972
2 442
2 246
3 492
2 910
4 000
2 041
3 182
1 813

19,40
18,10
15,50
17,30
18,70
19,60
12,70
18,80
11,90

3 861
2 941
2 624
3 310
3 142
3 361
2 015
3 426
1 767

Členská základna k 31.12.1986
členů sloučeného JZD celkem – 773
z toho žen – 481
trvale pracujících členů
- 512
Provozovna Svit
V roce 1986 byla plánem stanovena výroba 1 200 700 kusů – párů obuvi. Dosažená
skutečnost činí 1 209 110 párů, což představuje splnění plánu na 100,7 %. Navíc bylo
vyrobeno 8 410 párů, z toho pro SSSR 6 300 párů, pro ČSSR 2 110 párů.
Výroba dle odběratelů:
SSSR ……………….1 108 000 párů, tj.91,6 % z celkové výroby
ČSSR……………….. 101 110 párů, tj. 8,4 % z celkové výroby.
V roce 1986 byla vyráběna pánská obuv ve 20 vzorech, s 18 středními změnami. Proti
ruku 1985 se počet vzorů snížil o 10. Zvýšila se však pracnost vzorů a tím i vyplácení
obtížnostních doplatků. Celkem bylo vyplaceno na obtížnostních doplatcích 51 150 párů.
Během roku 1986 bylo rozepsáno celkem 11 sobotních směn s výrobou 53 100 párů.
V těchto sobotních směnách šicí dílny ušily 25,7 % z původního plánu, spodkové dílny
vyrobily 16,3 % z plánované výroby. Za páry, které byly vyrobeny jinak než v sobotních
směnách, byla pracovníkům vyplacena výkonnostní odměna, která činila za uplynulé období
94 943 Kčs. Prostoje nebyly v roce 1986 zaznamenány.
Kvalita výrobků: Z hlediska reklamační činnosti došlo v roce 1986 oproti roku 1985 ke
snížení vrácených párů obuvi o 404. Z větší části byla obuv vrácena na vady konfekčních,
šicích dílen a manipulace. V nemalé míře se však objevovaly i vady zaviněné nekvalitní
dodávkou polotovarů, přesto je věcí technické kontroly, aby se vadné výrobky nedostávaly
k zákazníkovi.
hodnota vrácených párů
162 055,80 Kčs
realizace vrácených párů
95 934 Kčs
ztráta na vrácené obuvi
56 121,80 Kčs
sleva pro SSSR
460 317,58 Kčs
limit ztrát z vrácené obuvi
647 394 Kčs - čerpání limitu 597 513 Kčs
(92,4 %)
Hromadná reklamace v roce 1986 nebyla. Vrácených párů bylo ze SSSR 1 218, z ČSSR 377,
celkem 1 595 párů.
Průměrný počet pracovníků v roce 1986 činil 485 osob. Z provozu odešlo 29
pracovníků, přijati byli pouze 4 pracovníci. Úbytek byl nahrazen praxí žáků 3.a 2.ročníku
učiliště, kterých v provozu pracovalo 33. Jedním z hlavních důvodů fluktuace je neúměrné
zvyšování intenzity práce.
V roce 1986 bylo zaznamenáno výrazné zvýšení průměrného výdělku pracovníků a to o
65 Kčs na osobu. Zvýšila se částka za stabilizační odměny za II.směny, zvýšila se hranice
odměny pracovníkům za dobu 10 let a více než 15 let o částku 500 Kčs, dále také odměny při

různých životních jubileích byly zvýšeny. Svůj díl na zvýšení mezd mají také různé formy
odměňování při socialistických soutěžích a zvýšení počtu vyrobené obuvi proti plánu.
Výdělky v Kčs:
dělníci
techn.hosp.prac.
ostatní
celkem
počet
439
36
10
485
prům.výdělek
2 812
3 381
2 683
2 849
Sušárna
Závod Sušárna Dolní Němčí splnil plán na 100,2 %. Počet pracovníků je o 3 nižší něž
stanovil plán, což se projevilo v nárůstu průměrného měsíčního výdělku, který dosáhl výše
3 126 Kčs. Kromě nižšího stavu pracovníků se na zvýšení průměrné měsíční mzdy podílí i
překročení čerpání fondu odměn o 14 000 Kčs. Zvýšení průměrné měsíční mzdy je kryto
dosaženou produktivitou práce, která byla překročena o 17 %.
Plán výroby vycházel z reálných možností závodu a opíral se o uzavřené smlouvy se
zemědělskými závody. Na Sušárně v Dolním Němčí bylo vyrobeno 182,4 tuny úsušků, při
průměrné spotřebě 0,25 t topného oleje na tunu úsušku. Jelikož středisku nebyl přidělen limit
topného oleje, bylo sušení podmíněno jen za předpokladu dodání vlastního oleje partnerem,
cena se potom ve fakturaci sčítala.
Kladně se na hospodářském výsledku podílelo tukování. Bylo vyrobeno 334,65 t –
tj.111,5 %.
Krmiva bylo vyrobeno 6 635,51 tun – tj.100 %.
Závodu se podařilo zajistit výrobu vlastního výrobku – tukového úsušku. Jeho produkce byla
pouze 65,1 t – v příštím roce by se měla zvýšit.
Na středisku přidružené výroby se po zastavení nerentabilní výroby prodlužovacích
lamp pro STS pokračovalo pouze ve výrobě podložek pod palety, jejichž plán výroby byl
splněn na 102,3 % (1 698 ks). Koncem roku byla započata výroba roštů pro závod 02 vepříny.
Tato výroba je pouze dočasná a hlavním úkolem závodu, který se nepodařilo v letošním roce
splnit, zůstává zajištění náhradní přidružené výroby, který by pomohla lépe zacelit sezónnost
sušárenské produkce.
Základní škola
Nový školní rok 1985-86 byl zahájen v pondělí 2.září 1985 shromážděním žáků a
učitelů na školním dvoře. Tak jako v uplynulých letech, přišli žáky pozdravit představitelé
stranických a státních orgánů, dále zástupci MNV Boršice u Blatnice, zástupci n.p.Svit,
Sušárny a JZD, také vedoucí pracovníci ŠKK, SPOZ a SRPŠ. Za zdravotníky se zahájení
zúčastnila MUDr.Slavíčková.
Po slavnostním zahájení se žáci rozešli do tříd, vyslechli projev ministra školství
s.dr.Milana Vodrušky a seznámili se s režimem školy. Hosté se shromáždili v ředitelně a
hovořili o připraveném plánu práce, o problémech se zajišťováním řemeslníků pro drobné
opravy školy. Borečtí hosté přivítali sdělení, že bude otevřena jedna třída školní družiny pro
dojíždějící žáky.
Plavecké středisko je na nový školní rok dobře připraveno. V každém pololetí bude
proveden výcviků 12 tříd, vedoucí střediska zůstává s.Ivana Kočárová. Během školního roku
se ukázalo, že bude nutno uvažovat o opravě stropu bazénu.
Údržbářské středisko školy vzorně udržovalo celé zařízení. Kromě toho vyrábělo 10
kusů agregátů pro kolmé promítání v odborných učebnách. V závěru roku bylo veškeré
zařízení předáno okresnímu technickému metodickému středisku, které je přidělilo určeným
školám. Zájem projevily další školy okresu, takže odbor školství přistoupil k vyrobení dalších
10 kusů.

Oslavy politických a státních výročí byly organizovány jako v uplynulých letech.
Výsledky a rozmístění vycházejících žáků:
celkový počet vycházejících žáků: 80
z toho z osmých tříd 79, chlapců 40, dívek 39
z toho z nižších ročníků 1, chlapců 1, dívek 0
Umístění
Gymnázium
SPŠ
SEŠ
SZTŠ
SZŠ
SLŠ

celkem
7
8
1
1
1
1

chlapci
3
1
1

dívky
7
5
1
1
-

SOU s maturitou

7

6

1

SOU:
strojírenství
zemědělství
ekonomika, obchod
služby
zprac.dřeva
stavebnictví
výroba obuvi
Celkem

celkem
8
14
9
10
2
6
5
80

chlapci
5
10
7
2
6
41

dívky
3
4
9
3
5
39

Klasifikační porada hodnotila prospěch a chování žáků. S vyznamenáním bylo
ohodnoceno 62 žáků, tj.18,8 %. Celkem 5 žáků obdrželo samé jedničky: Radek Bobčík –
V.A, Marcela Martišová – VII.C, Roman Kočí – VIII.A, Romana Kadlčková – VIII.B, Alena
Kadlčková – VIII.C.
Pochvalu získalo celkem 82 žáků. Důtku třídního učitele obdrželi 4 žáci, důtku ředitele
školy také 4 žáci, sníženou známku z chování 3 žáci.
V letošním školním roce měla škola 20 tříd, z toho 9 na nižším stupni a 11 na vyšším
stupni. Jedna třída – první – byla vyučována v Boršicích u Blatnice. Na škole byly zřízeny
dvě třídy školní družiny, jedna pro místní, druhá pro dojíždějící žáky.
Zimní prázdniny proběhly od 23.prosince do 5.ledna- včetně, jarní od 11.do 15.března
1986.
Nejlepšími žáky školy byli na pedagogické radě prohlášeni Roman Kočí z VIII.A a Alena
Kadlčková z VIII.C – oba za výborný prospěch, vzorné chování a práci pro třídní kolektiv a
PO SSM.
ředitel – Vlastimil Novák
Organizace školy:
zást.ředitele – Marie Bukvicová
třída
chlapců
dívek
celkem
třídní učitel
I.A
16
12
28
Jarmila Valíčková
I.B
15
13
28
Jarmila Jankových
I.C
12
5
17
Milena Zlomková
II.A
20
13
33
Marie Indrová
II.B
21
13
34
Olga Pavlicová
III.A
12
19
31
Josef Valíček
III.B
13
18
31
Ladislava Menšíková

IV.A
IV.B
V.A
V.B
VI.A
VI.B

16
16
22
22
14
15

18
17
14
14
17
16

34
33
36
36
31
31

VI.C
VII.A
VII.B
VII.C
VIII.A
VIII.B
VIII.C
1.- 4.
5.- 8.
1.- 8.

15
16
15
13
13
13
14
141
172
313

16
12
12
15
13
14
13
128
156
284

31
28
27
28
26
27
27
269
328
597

Kliment Ingr
Květa Sváčková
Dana Malá
Věra Luxová
Jana Mitáčková
Renata Johaníková,
od 4.4. Božena Nevyjelová
Stanislav Šula
Helena Dobošová
Zdenka Hájková
Jiřina Dufková
Anna Stašková
Ivana Kočárová
Anna Mahelová

bez třídnictví: Josef Bartoš, Vlasta Ondrová, Emílie Motyčková, Marie Jančová,
mateřská dovolená: Renata Johaníková od 4.4.1986
Vychovatelky ŠD: Jana Pacholová, Lenka Dvořáčková
Skupinová vedoucí PO SSM: Alena Růžičková
Samostatná referentka: Anna Zimčíková
Technický personál:
školník – údržbář Antonín Martiš, strojník- Josef Stojaspal, topič – Miroslav Růžička, sezónní
topič – Josef Ježek
Dále na škole pracovalo 11 uklízeček a 10 pracovnic školní jídelny.
PO SSM: Pionýrská organizace měla 122 jisker a 422 pionýrů. Pracovalo 20 oddílů
všeobecně zaměřených a zájmové oddíly: přírodovědný, turisticko-branný, střelecký,
radioamatérský, mladých požárníků, rybářský, světonázorový, společenské výchovy, plavání.
Všechny zájmové oddíly měly vedoucí starší 18let, 5 oddílů vedli s.učitelé a učitelky.
Mladším pionýrům dělaly vedoucí učitelky MŠ.
Během školního roku se uskutečnilo několik zdařilých celoskupinových akcí: Piškvorky,
karneval pro jiskry, karneval pro MŠ, turnaj ve školním kole stolního tenisu, turnaj ve
vybíjené, soutěže v plavání, vaření, Poznej svou obec, slib jisker a pionýrů, sportovní
odpoledne k MDD, Partyzánský samopal. Další soutěže a akce se uskutečnily ve spolupráci
s domem pionýrů v Hluku. Za sběr papíru a hader získala organizace 1 300 Kčs a za sběr
makovic 1 365 Kčs.
O letních prázdninách byly pořádány 3 tábory na Žabce ve Strání, vystřídalo se tam 70 dětí,
putovní tábor Suchý u Boskovic, kde bylo 25 starších pionýrů.
Ukončení školního roku:
Školní rok byl ukončen 27.června 1986 slavnostním shromážděním na školním dvoře. Po
státní hymně následoval projev ředitele školy, rozloučení s žáky osmých tříd, předání dárků a
odměn za dobrý prospěch a umístění v různých soutěžích. Za hosty promluvil tajemník MNV
s.Miloška. Po oslavě odešli nejstarší žáci položit kytici květů k památníku padlých. Po
skončení slavnostního shromáždění odešli žáci do tříd, kde jim byla předána vysvědčení.

MŠ I.
Ve školním roce 85-86 bylo zapsáno na počátku roku 25 dětí. Během roku přibyly další
2 děti po dovršení tří let.
Obsazení zaměstnanců se změnilo – místo s.Tinkové se staralo o jídlo s.Marie Neumannová.
Byly provedeny opravy topení, instalován nový kotel, namontovány nové radiátory do třídy a
do lehárny. Dále byly vyměněny okapy na celé budově a nová podlahová krytina.
V umývárnách byla namontována nová umyvadla a do oken bylo provedeno namontování
žaluzií.
27.3.1986 se konalo ukázkové zaměstnání v hudební výchově. Zúčastnily se jí učitelky
v rámci průběžného vzdělávání, s.inspektorky, okresní metodička a soudružky ze sekce
hud.výchovy. Akce byla hodnocena jako zdařilá.
Během roku byla uspořádána vánoční besídka a besídka k MDŽ. Pro maminky zhotovily děti
za pomoci s.učitelky a ředitelky ozdobnou dečku pod vázičku a přáníčko.
Výlet do Luhačovic se také vydařil. Děti si vyzkoušely cestu autobusem i vlakem a dlouho na
tento zážitek vzpomínaly.
Rodiče jako každoročně pomohli při úklidu budovy i na zahradě kdykoliv to bylo zapotřebí.
Také brigáda z patronátního závodu pomáhala při úklidu školní zahrady a poskytla 500 Kčs u
příležitosti MDD na zakoupení nafukovacích bazénků. Příspěvek patronátního závodu činil
1 000 Kčs a byl použit na hračky a potřeby pro výchovnou práci.
MŠ II.
V práci MŠ II. A v obsazení pracovního kolektivu nebyly téměř žádné změny. Ani
opravy na budově nebyly nutné – budova je nová. Ve škole bylo zapsáno ve 4 třídách 120
dětí.
Jednotný kulturní klub
V prvním pololetí roku 1986 zaměřil JKK svou práci na úspěšný průběh voleb do
zastupitelských orgánů NV. V prvním pololetí se uskutečnilo ve spolupráci se složkami NF
25 přednášek. Z toho 9 bylo pro mládež ve spolupráci se svazem mládeže n.p.Svit, ČČK a
SRPŠ. Přednášky byly na téma: Současná mezinárodní situace – politická, Škodlivé návyky
v době dospívání, Mladý člověk a společnost, Kriminalita mládeže apod.
V lednu bylo pro děti uspořádáno pásmo pohádek, písniček a hrátek pod názvem Kolotoč
kouzel. Program byl hojně navštívený a přítomným dětem se moc líbil. Ještě víc se však líbila
jak dětem, tak i dospělým akce „Volná tribuna“, na které byla přítomna čs.reprezentantka
v lehké atletice Taťána Kocábová se svým trenérem Janem Slaninou. Dotazů všeho druhu jak
na reprezentantku, tak i na jejího trenéra nebrala konce. Byla to jedna z nejlepších a jistě
nejúčinnějších akcí pro mládež, ze které se dověděla, jak lze správně a zdraví prospěšně
využít volného času.
Dále se v klubu uskutečnilo koncertní vystoupení populární skupiny Plavci z Prahy.
Vystoupení bylo hojně navštíveno mladou a střední generací a líbilo se.
V rámci předvolební činnosti a k 65.výročí založení KSČ klub uskutečnil několik akcí. Jedna
z akcí byly „Hody s právem“. Zúčastnilo se jich na 80 krojovaných mladých lidí. Dalších asi
20 dospělých občanů vylákala tato akce vytáhnout kroje ze skříní. Podařilo se zaktivovat
kroužek Dolněmčan, který měl generační potíže a který získal do svých řad 10 nových členů
ve věku do 20 let.
Další významnou akcí většího rozsahu působící na myšlení mladých v postoji ke
společnosti byla beseda „Mladé hovory“ s mladými občany, kteří v letošním roce poprvé
volili. K tomuto tématu a problematice obce v plnění Volebního programu hovořili a také
odpovídali na četné dotazy s Dr.Raja z ONV a předseda MNV s.Štěpán Ježek. Akce se

zúčastnilo 110 mladých lidí.
V červnu klub uspořádal ve spolupráci s okresním kulturním střediskem pro základní školy
výchovný koncert. Vystupovaly v něm děti navštěvující kurzy LŠU.
Mladá dechovka měla v květnu promenádní koncert v lázních Trenčianských Teplicích
a v červnu koncertovala v Piešťanech, kam zajíždí každoročně aspoň dvakrát. V květnu se
předvedla na nedělním promenádním koncertu obci.
V rámci oslav MDD se uskutečnilo pro děti divadelní představení pohádky „Nebojsa“.
Programu se zúčastnilo 250 dětí, které odcházely velmi spokojené, poněvadž je herci dovedli
upoutat.
V září se konal pro mladé koncert brněnské skupiny Futurum a v říjnu zábavný koncert
se skupinou Zelenáči.
Další „Mladé hovory“ na téma: Partnerské vztahy, alkoholismus a rodina byly
uspořádány v rámci měsíce ČSSP. Přednášeli MUDr.Červinka, JUDr.Gavanda a
PhDr.Nosterský, kteří hovořili poutavě o rodinném soužití a katastrofě, pokud jeden
z partnerů začne holdovat alkoholu. Všech 200 přítomných mladých lidí sledovalo se zájmem
všechny přednášející a dotazů bylo nespočetné množství.
Na ukončení měsíce ČSSP připravil JKK besedu u cimbálu. K poslechu i k tanci hrála
cimbálová muzika Slovácko z Hodonína se svými sólisty. Hostem večera byl známý zpěvák
Jožka Černý.
Za rok 1986 bylo v JKK 297 akcí různého druhu. V uvedeném počtu nejsou počítány
zkoušky souborů JKK, které všechny musí zkoušet v kulturním domě. Místnost, která slouží
jako učebna pro výuku na klavír, harmoniku, housle, je celotýdenně plně využita.
Tělovýchovná jednota
Členové TJ se zapojovali do veřejně prospěšných akcí zařazených do programu NF.
Velký kus práce byl odveden na údržbě vlastního tělovýchovného zařízení, jak v oddílu
kopané, stolního tenisu, šachu i ZRTV. Nedařil se plnit závazek ve sběru kovového odpadu,
neboť v obci byla zřízena sběrna kovového odpadu a občané si odpad prodávají sami. Vysoce
byl překročen závazek v získávání dobrovolných dárců krve. Bylo získáno 48 dárců, závazek
byl jen 30.
Velký podíl na masovém rozvoji tělovýchovy, zvláště u mládeže má i MNV – komise
mládeže a TV, může být ve své činnosti příkladem pro ostatní komise. Dobrá je i spolupráce
se základní školou. Ředitelství školy umožňuje jednotlivým oddílům v zimním období činnost
tím, že jim pronajímá tělocvičnu.
Jedním z největších oddílů, co do počtu členů, ale i družstev je oddíl kopané. Do soutěží
je zapojeno 5 družstev. I.mužstvo sestoupilo v jarní sezóně z krajského přeboru, což bylo
velkým zklamáním i pro sportovní veřejnost. Po krátké letní přestávce mužstvo začalo
trénovat a připravovat se na nový ročník „Krajské soutěže I.třídy“ pod vedením trenéra Josefa
Přikryla a Josefa Slováčka. Tvrdá příprava nasvědčovala, že snahou hráčů bude odčinit
neúspěch z jarní části soutěže. Nastal opravdu obrat k lepšímu. Svědč o tom skutečnost, že
mužstvo nebylo ani jednou poraženo a v tabulce vede se 7bodovým náskokem před
Slušovicemi B. Tím si mužstvo vytvořilo předpoklady pro návrat do krajského přeboru.
Má-li mužstvo skupiny A hrát vyšší soutěž, mělo by i mužstvo skupiny B být mužstvem
nadějných hráčů. Zatím tomu tak není a mužstvo nepostoupilo do okresního přeboru.
Kladně však možno hodnotit činnost dorosteneckého družstva. Udržuje si dobrou výkonnost,
umístilo se v krajské soutěži po skončení loňské sezóny na 7.místě. V novém ročníku je na
4.- 5. místě.
Žáci hrají krajskou soutěž a vedou si velmi dobře. Po podzimní soutěži jsou na 2.místě.
Mladší žáci jsou rovněž na druhém místě. Dík za tyto úspěchy patří především trenérům.

Oddíl stolního tenisu: v tomto oddílu provozuje svoji činnost 5 družstev, z toho 3
družstva dospělých a dvě žákovská družstva. Všechna jsou v soutěžích v rámci okresu
Uherské Hradiště. V těchto soutěžích si jednotlivá mužstva vedou velmi dobře, zejména
A mužstvo dospělých, které figuruje na druhém místě. Oddíl je zapojen do soutěže o titul
„Vzorný oddíl II.stupně“, třetí stupeň již získal.
Šachový oddíl – A družstvo dospělých se po velmi dobrém závěru v okresní soutěži
probojovalo do krajského přeboru II.třídy. V této náročnější soutěži si již nevede tak úspěšně.
Pro značný zájem a dostatek kvalitních hráčů bylo přihlášeno do okresní soutěže B-mužstvo a
dosahuje rovněž dobré výsledky. Šachovému sportu se věnují i ti nejmenší – v šachovém
kroužku se scházejí 2x týdně. Byly organizovány různé turnaje, náborový, vánoční, ve
spolupráci se ZO SSM a základní školou. Nejlepší žáci z těchto turnajů byli vysíláni na
okresní šachové soutěže. František Smetka se v tomto roce umístil na 2.místě v soutěži
starších žáků a vyl vybrán do okresního družstva na krajský přebor.
Šachový oddíl soutěží o titul „Vzorný oddíl I.stupně“ a to třetím rokem a má předpoklady
tento titul získat.
Oddíl základní rekreační tělesné výchovy: činnost odboru probíhala
v tzv.pospartakiádních jednotkách – převážně žen. Zájem mužů se soustředil jen na odbíjenou
a činnost skončila vyvrcholením turnaje na počest Únorového vítězství.
Dále tento odbor každoročně pomáhá při organizaci branného závodu na počest VŘSR a
několik členů se zúčastňuje Chřibské 33.
V oblasti rozvíjení družebních styků se nadále udržuje dobrá spolupráce s tělovýchovnou
jednotou Odeva Trenčín. Tato spolupráce se uskutečňuje jak na poli sportovním, zejména
v kopané, odbíjené, tak společensko-politickém a to na oslavách SNP – setkání našich a
slovenských delegací na Javořině u Vatry vítězství. Dále má TJ navázány družební styky
s TJ Medizin Wermsdorf v NDR.
Požárníci
Základní organizace požárníků má 52 členů, z toho 6 žen. V roce 1986 bylo svoláno 11
výborových a 8 členských schůzí. Účast na nich byla v průměru 85 %. Tři členové se
pravidelně zúčastňovali okrskových schůzí, jeden schůzí okresního výboru. Jeden člen je
poslancem MNV a jeden pracuje ve výboru NF. Tři členové organizace pracovali ve
volebních komisích při volbách do zastupitelských orgánů. Jeden člen v komisi MNV pro
jednotný systém branné výchovy.
V rámci preventivní péče měli členové organizace za úkol zkontrolovat 712 obytných budov,
18 drobných provozoven, zemědělský závod, 1 rekreační objekt a 4 další různé objekty. Byly
provedeny 2 besedy o požární ochraně s mládeží, výstavka a školení v zemědělském závodě.
Konala se dvě aplikační školení, do výcvikového roku se zapojilo 16 členů. Družstvo mužů se
zúčastnilo okrskové soutěže ve Vlčnově a skončilo z 9 zúčastněných na 4.místěl. V rámci
odborné přípravy členů bylo jedno školení CO a praktické cvičení mužstva CO.
U požáru mužstvo nezasahovalo. Byl hlášen požár na Babí hoře, kde měl hořet les. Osoba,
která požár hlásila byla špatně informována, lesní dělníci tam pálili klestí a tak výjezd byl
zbytečný. Mužstvo si ale alespoň ověřilo, že technika je v dobrém stavu a je možno kdykoliv
ji použít.
V organizaci pracuje jedno družstvo žáků a jedno družstvo dorostu. Družstvo mladých
požárníků je nové a má i nového vedoucího. Dorostenci na závěrečném srazu požárníků, který
se uskutečnil v Dolním Němčí skončili na 1.místě, jako nejlepší mužstvo okresu. Krajské
soutěže se mužstvo neúčastnilo, protože 3 členové jeli na zájezd do Tater a 1 si zlomil ruku.
Krajské soutěže se zúčastnily 4 dorostenky, které doplnily družstvo z Ostrožské Lhoty. Na
této soutěži skončily na 4.místě.

Dle plánu kulturně výchovné činnosti měla organizace uspořádat tři taneční zábavy.
Uskutečnily se jen dvě, protože dnešní zábavy, kterých se zúčastňuje až 400 mladých lidí se
těžko zvládají při malém počtu pořadatelů a 5 nebo 6 ochotných členů bylo na takovou akci
málo.
Na stavbě nákupního střediska odpracovali členové 238 hodin. Při opravě a údržbě požární
zbrojnice a vodních zdrojů 22 hodin. Další brigády se nekonaly.
SVAZARM
Výbor Svazarmu se scházel po celý rok pravidelně a projednával činnost podle plánu.
Činnost celé organizace byla zaměřena na práci s mládeží, pořádání sportovních soutěží,
školení řidičů, taneční zábavy, brigádní činnost na vlastním zařízení a na výstavbě nákupního
střediska.
Práce s mládeží je prováděna ve třech kroužcích. Nejaktivnější je kroužek radioamatérský,
který vede s.Antonín Andrle. Na schůzkách provádí výcvik v telegrafii a příprava na soutěže a
na zkoušky RO (registrovaný operátor).
Motoristický kroužek měl 25 dětí, které pracovaly pod vedením s.Bukvice, Zmidlocha a
Juřenčáka. Scházel se nepravidelně a byl zaměřen na výcvik pravidel silničního provozu.
Střelecký kroužek soustřeďoval 10 žáků. Nácvik se prováděl v tělocvičně základní školy.
Během roku byl uspořádán střelecký závod s účastí 25 dětí. Ve spolupráci s tělovýchovnou
jednotou se uskutečnil branný závod v měsíci říjnu za účasti 54 závodníků.
V dubnu proběhlo školení řidičů amatérů za účasti 190 řidičů. Dále se uskutečnily2 taneční
zábavy. Zisk z těchto zábav slouží k zajištění činnosti zájmových kroužků.
Pro vybavení organizace byl zakoupen z dotace OV Svazarmu měřící přístroj, stavebnice
Elektronik –50 (2 ks) a Logitonik – 02, které budou sloužit pro práci v radioamatérském
kroužku.
Český červený kříž
Hlavní náplní ČČK je podíl na zdravotní výchově obyvatelstva, účast na léčebněpreventivní péči, vytváření a ochrana zdravých životních podmínek, podpora sociální politiky
našeho státu a pomoc při výchově mládeže.
V roce 1986 bylo uspořádáno celkem 5 přednášek se zdravotní tématikou pro dospělé a žáky
ZŠ. V n.p.Svit byly proškoleny 2 zdravotní družiny. Ve třetích třídách základní školy byly
jako už po několik let vyškoleny 2 skupiny „Mladých zdravotníků“. Členky ČČK
navštěvovaly staré, málo pohyblivé a sociálně slabé občany. Donášely jim léky, případně
oznámily na zdravotním středisku nutnost lékařského vyšetření.
Na branných a sportovních akcích, které se konají v obci v průběhu roku konají členky ČČK
zdravotnické hlídky. V závodech v obci, v potravinářských provozech, místní základní škole i
v obou mateřských školách provádí ČČK hygienicko-epidemiologické kontroly.
V dárcovství krve bylo v roce 1986 v naší obci 83 bezpříspěvkových dárců krve. Jedna
z dárkyň- paní Anežka Fojtíková se zúčastnila setkání žen – nositelek „Zlaté plakety
MUDr.Jánského“ v Praze. Celkem se setkání zúčastnilo 172 žen z celé republiky (z okresu 2).
Brigádnická činnost členek: V zemědělství při sklizni česneku a okopávání řepy bylo
odpracováno 3 500 hodin. Při této práci pomáhají našemu družstvu hlavně starší členky –
důchodkyně. Byl prováděn sběr léčivých bylin – šípků a bylo odevzdáno 200 kg. V rámci
péče o životní prostředí vysadili členové organizace 80 stromků a keřů. Všichni pečují o
pěkný vzhled okolí svého bydliště a pracoviště a odpracovali 1 800 brigádnických
hodin.Samozřejmostí je účast na kulturních a politických akcích jako je výročí Února,
osvobození naší vlasti, oslavy 1.máje, VŘSR apod.

Český svaz žen
V roce 1986 zahájila organizace Českého svazu žen svou činnost hned na začátku
měsíce ledna uspořádáním dětského karnevalu, kterého se zúčastnilo 120 dospělých a 139
dětí. Rovněž v měsíci lednu se konal společný ples ČSŽ a zahrádkářů.
Členská schůze doplněná přednáškou „Jaké návyky a zvyky škodí“ nebyla příliš navštívenozúčastnilo se pouze 65 členek, přitom organizace má více než 200 členek.
U příležitosti MDŽ roznesly ženy drobné dárky a přáníčka (malovaná dětmi ZŠ) všem ženám
starším 75 let. Ve spolupráci se SPOZ byla uskutečněna v měsíci dubnu „Beseda s důchodci“,
k poslechu i k tanci vyhrávala našim starším občanům cimbálová muzika a dechová hudba.
V měsíci květnu uspořádaly ženy pro mládež prvomájovou veselici a v době hodů instalovaly
výstavku ručních prací.Část výrobků byla přenesena do předvolební místnosti v JKK jako
výzdoba. Zástupkyně ČSŽ se zúčastnily slibu jisker a pionýrů, rovněž byly účastny předávání
občanských průkazů 15letým žákům naší základní školy. Těmto dává svaz žen v upomínku na
slavnostní den malý dárek – knihu s věnováním.
U příležitosti zahájení Mě Československo-sovětského přátelství byla instalována v JKK
výstavka knih s prodejem a to souběžně s akcí „Ruská kuchyně“, kterou organizoval svaz
přátel. Rovněž v listopadu byla uspořádána pro mladé zábava v rytmu „Disko“. Uskutečnily
se dva zájezdy do Ostravy a do Bratislavy. Závěrem roku se konal „Silvestrovský večer“
s diskotékou, kterou obstarával ing.Martiš.
V letním období ženy pomáhaly JZD při sklizni česneku, sbíraly léčivé byliny a šípky.
Nasbíraly 5 720 kg papíru a 560 kg textilu.
Český zahrádkářský svaz
Během roku 1986 se uskutečnilo 13 členských schůzí a 14 schůzí výboru. Účast na
členských schůzích činila 35 % - průměr 28 členů, výborových schůzí se zúčastňovalo 7
členů, což bylo 46 %.
První výstavka květin byla uspořádána při příležitosti voleb do zastupitelských orgánů a touto
výstavkou přispěla organizace ČZS k výzdobě volebních místností. Další výstavka se
uskutečnila v červenci a byla to výstavka gladiol. Na počest VŘSR byla instalována výstavka
ovoce a zeleniny.
Pro zlepšení zahrádkářské činnosti a na pomoc při péči o životní prostředí byly uspořádány 3
přednášky.
Členové ČZS prováděli údržbu zeleně v obci, zejména na jaře provedli ořezávku okrasných
stromů v ulicích. Dále prováděli kosení trávy na krajnicích silnic v katastru obce, postupovali
v rekultivaci půdy na skládkách domovního odpadu u n.p.Svit a ve žlebě na Úlehlách. Na
rekultivaci bylo použito asi 300 m3 navezené zeminy. Skládka u Svitu jejiž z poloviny
obdělávána, žleb na Úlehlách se nedaří obdělávat z toho důvodu, že občané, kteří vozí
domovní odpad na kolečkách jej bezohledně vysypou i na upravenou část. Bylo provedeno
vyčištění části potoka a za tuto činnost získala organizace i finanční odměnu.
V prodejním zahrádkářském stánku byl prováděn prodej přebytků ze zahrádek, hlavně
v jarním období. Prodávaly se rané brambory, cibule, květák, rajská jablíčka, sadba zeleniny a
květin.
Vykoupeno bylo: 320 q okurek, 90 q česneku, 30 q černé ředkve, 16 q póru, 8 q mrkve,
18 q pastináku, 2 q petržele, 10 000 ks salátu.
Brigádnických hodin odpracovali členové celkem 2 863 – což činí 34 hodin na člena (900
hodin při čištění potoka, 240 hodin na nákupním středisku, ostatní při jiných akcích).
V areálu Hájek byly uspořádány 4 společenské zábavy pro mládež vždy s hojnou účastí.
Práce s mládeží se v roce 1986 příliš nedařila, vzniklý zahrádkářský kroužek navštěvovalo

pouze 5 členů.

Dohlížecí výbor Jednoty
Prodejny: plnění plánu
vedoucí
Potraviny Antonín Dítko
Potraviny
Ludmila Juřenová
Potraviny
Zdenka Bídová
Potraviny (Svit)
Ludmila Němcová
Obuv
Lud. Kunčíková
Prům.zboží
Textil
Zelenina
Zdenka Pacholová
Masna
Zdeněk Juřena

plán tržeb
5 981 000
2 775 000
1 697 000
1 088 000
1 194 000
3 080 000
1 513 000
546 000
1 149 000

tržba
6 063 000
2 577 000
1 746 000
1 110 000
1 248 000
3 122 000
1 496 000
557 000
1 264 000

plnění
101,4 %
92,2 %
102,9 %
102 %
104,5 %
101,4 %
98,9 %
102,1 %
110 %

V roce 1986 bylo zásobování prodejen poměrně plynulé. Vedoucí potravinářských
prodejen měli připomínky k zásobování slaným pečivem a oříšky. Nebyla dodržována
sortimentální skladba uzenin podle objednávek. U mlékárenských výrobků byla nabídka sýrů.
Ostatního zboží a mléka bylo dostatek.
Na průmyslové prodejně nebylo možno plně uspokojit zájem o kola naší výroby, šicí stroje
barevné televizory a mrazničky.
KSČ
Komunistická strana Československa je vedoucí silou v naší společnosti, nejinak je
tomu i v naší obci. Pod vedením ZO KSČ Dolní Němčí jsou zabezpečovány všechny úkoly
volebního programu NF ve všech oblastech a je koordinována činnost mezi MNV,
organizacemi NF, místními závody, JZD, ZŠ a ostatními organizacemi.
Činnost ZO KSČ řídí 9ti členný výbor v čele s předsedou, kterým je tajemník MNV s.Josef
Stojaspal. V obci je 135 členů a kandidátů KSČ. Všichni jsou pověřeni konkrétními
stranickými úkoly. 26 členů KSČ vykonává funkci poslance MNV, 1 je poslancem ONV a
všichni ostatní pracují v komisích MNV a v organizacích NF. V současném období je
zabezpečováno plnění závěrů XVII.sjezdu KSČ rozpracovaných na podmínky obce do
volebního programu NF a všech dalších dokumentů (jednotného plánu kulturně branné
činnosti, ovlivňování volného času dětí a mládeže, estetické výchovy atd.), které zabezpečují
plnění 8.pětiletého plánu, kulturní a společenské využití našich občanů.
Letní čas
Ministerstvo práce a sociálních věcí ČSSR sdělilo, že letní čas v roce 1986 se zavádí
dnem 30.března a skončí dnem 28.září.
Počasí
Začátek měsíce ledna byl téměř bez sněhu, noční teploty se pohybovaly do –7° C, denní
kolem 0° C. V noci 10.ledna začalo sněžit a během dvou dnů napadlo asi 12 cm sněhu.
Nevydržel však a hned 13.ledna – v pondělí začal roztávat, zbytek zmizel v úterý. V pátek a
v sobotu opět napadlo trochu sněhu, ale ani ten nevydržel.
Letošní zima má prapodivné vrtochy. U nás na jihu Moravy zůstává sníh ležet jen
symbolicky, ve vyšších polohách je sněhu dostatek.
Poslední lednový týden byl mrazivý, větrný, ale sníh nikde. Noční teploty –2° - 5° C, ve dne
těsně u nuly.

Únor se představil deštěm, pršelo 3 dny, pak teplota klesla nsssa – 10° C a v noci ze 7.na
8.2.až na – 22° C. 9.února konečně napadl sníh – až 15 cm. Noční teploty se držely na – 12°
C, denní –6 ° až – 8 °C. Únorový týden od 20, do 26. byl nejstudenější v letošní zimě.
Převládalo počasí se změněnou oblačností, občasným slabým sněžením a přílivem chladného
vzduchu od severovýchodu a nočními teplotami –20 °C.
V březnu bylo počasí proměnlivé a pěkných dnů bylo jen málo.
Zato začátkem dubna se ukázaly mimořádně teplé dny a teploty vystoupily na několik dnů až
na 24 °C. Ale v polovině dubna zase silně klesly, v noci až na – 4°C, denní se pohybovaly
kolem nuly a poletoval sníh. A tak v letošním beztak už opožděném nástupu jarních prací
nastalo opět přibrzdění.
Měsíc květen se však postaral o to, aby příroda zpoždění z jarních týdnů dohnala a i
předstihla. Od začátku května připomínalo počasí spíše prázdninové měsíce. Na rozhraní
května a června přišly velké srážky. Všude v ČSR to bylo víc než bývá v tomto období
pravidlem. Polím vláha velmi prospěla. Následovalo teplejší a slunné období a další srážky
nastaly v poslední červnové dekádě.
Ani červenec neměl mnoho stálejších období s trvalejší pohodou. Vzestupy teplot byly někdy
dost nečekané až ke 30 °C, brzy však přišel zvrat s větší vydatností lijáků.
I srpen, stejně jako předchozí měsíce byl provázen několikadenními slunečnými dny
střídanými přeháňkami a bouřkami. Poslední srpnový týden přišlo ochlazení a trvalejší srážky.
Tato počasí trvalo i v září. Teprve od 15.září začalo období babího léta a trvalo až do druhé
poloviny října. Předpokládaný obrat počasí ke 20.říjnu byl splněn přesně. Přišly vydatné deště
a též chladnější dny a začaly se ukazovat náznaky zimy. Ale v listopadu se vrátilo babí léto a
bylo zase slunečné počasí. Teprve poslední listopadový týden klesly noční teploty na –4 °C,
denní se držely na +4 °C a byly časté mlhy.
Prosinec byl velmi proměnlivý. 12.prosince napadlo trošku sněhu – poprašek – jen ukázka jak
vypadá. V dalším týdnu napadla vrstva asi 10 cm, vydržel jen 4 dny, přesto způsobil dětem
velkou radost. Vánoce byly bílé, zamrzlo a sníh popadával celé svátky a napadlo ho až 15 cm
a teplota klesla na – 15 °C. Ale pak po svátcích se začalo oteplovat, sníh tál a nemrzlo ani
v noci. Denní teploty byly + 5 °C.
Pohyb obyvatel:
stav k 1.1.1986 byl 2 885 obyvatel
počet narozených dětí
počet zemřelých
počet přistěhovaných
počet odhlášených
stav k 31.12.1986

53
32
36
31
2 911 – tj.přírůstek 26 obyvatel v roce 1986

Zapsala: Olga Pavlicová

1987
Úvod
V popředí pozornosti v roce 1987 byla především příprava a postupné uskutečňování
ekonomické reformy. V široké veřejné diskusi byly posouzeny a našly podporu návrhy
klíčových zákonů, které tvoří významnou součást přestavby, její právní základ. Usnesení o
komplexní přestavbě hospodářského mechanismu, které přijal na svém zasedání ústřední
výbor KSČ, stanovil konkrétní organizační, věcný a časový postup jejího zabezpečení. Svou
šíří, hloubkou a náročností šlo a nadále půjde o mimořádné úkoly. Při jejich zvládnutí jsou
nezbytné podmínky. Bude to však vyžadovat houževnatost a důslednost, odvahu i rozvahu,
kvalitnější práci každého. Urychlení dynamiky sociálně ekonomického rozvoje předpokládá
aktivizaci tvůrčích sil naší socialistické společnosti, co nejširší uplatnění energie a zájmu,
moudrosti a zkušenosti širokých vrstev pracujících.
Přestavba se hluboce dotýká také morálně politické oblasti. Je s ní spojeno upevňování úcty
k poctivé a kvalitní práci, která dost poklesla, dodržování socialistických principů, ovzduší
důvěry k lidem a dobrých soudružských vztahů mezi nimi. Život naší společnosti je hluboce
spjat s mezinárodním děním. S vřelými sympatiemi a upřímnou podporou jsme sledovali úsilí
generálního tajemníka ÚV KSSS soudruha Michaila Gorbačova, neúnavný zápas Sovětského
svazu a celého socialistického společenství za odvrácení jaderné hrozby a upevnění
mezinárodní bezpečnosti. Uvítali jsme výsledky historické schůzky nejvyšších představitelů
Sovětského svazu a Spojených států ve Washingtonu v prosinci minulého roku. Znamenají
první konkrétní krok ke skutečnému jadernému odzbrojení.
I když bude třeba překonávat ještě mnoho překážek, všichni věří, že bude následovat řešení
dalších klíčových otázek odzbrojení jaderného i konvenčního. Dnešní tendence
mezinárodního vývoje nás opravňuje k důvěře, že i v budoucnu bude mít náš lid zajištěny
podmínky pro mírový život a práci. A to si všichni z celého srdce přejí.
MNV
Rok 1987 byl náročný v oblasti ekonomicko-sociální, a i v dalších oblastech veřejného
života v naší obci. Byl splněn hlavní úkol volebního programu NF a to uvedení nového
„Nákupního střediska“ do provozu. Současně s tímto přišlo k různým přesunům v místní
obchodní síti: byla přemístěna prodejna zeleniny, prodejna potravin, textilu a masa. U všech
prodejen došlo ke zlepšení podmínek z hlediska zvýšení prodejní plochy, vzhledu prodejen a
taktéž potřebného sociálního zařízení.
Nové nákupní středisko bylo otevřeno 28.srpna 1987 – v předvečer 43.výročí Slovenského
národního povstání. Slavnostního otevření se zúčastnili funkcionáři obce, občané a řada
významných hostů, mezi nimiž byli vedoucí tajemník OV KSČ RSDr.Antonín Bachaň,
místopředsedkyně ONV Františka Malinová, předseda SD Jednota Cyril Šumpolec a další.
Výstavba nákupního střediska byla zahájena v dubnu roku 1984 s předpokládanou hodnotou
pěti miliónů korun. Při otevírání střediska poděkoval předseda MNV s.Štěpán Ježek všem,
kteří se na jeho výstavbě podíleli. Na výstavbě bylo odpracováno 17 421 brigádnických
hodin, zúčastnilo se ji 1 497 občanů, společenské organizace odpracovaly 3 217 hodin.
V nákupním středisku je umístěna prodejna potravin, masa a průmyslového zboží.
Další důležitou akcí v tomto roce bylo položení živičného koberce v obci a to zejména
na dvou parkovištích, tj.před nákupním střediskem a u JKK a restaurace Rozkvět. Po demolici
domu č.16 naproti restaurace byl tento prostor upraven, což přispělo ke zlepšení vzhledu
tohoto místa.
V tomto roce byla zahájena další akce VP NF a to budování dalšího vodojemu v naší
obci s cílem zlepšení zásobování vodou naší obce z veřejného vodovodu. Od obce

k vodojemu byla vybudována komunikace položením panelů v délce 400 m – v hodnotě díla
300 tisíc Kčs.
Finanční hospodaření je zhruba rozděleno na vlastní příjmy a vydání a na účelné
vynakládání prostředků z fondu rezerv a rozvoje ONV, které MNV dostává na základě svých
požadavků od ONV, dále prostředky na akce „Z“ a sdružené prostředky od různých
organizací.
Pokud jde o rozpočet vlastních příjmů za rok 1987, byl stanoven ve výši 602 tisíc Kčs a
skutečnost byla 640 tisíc Kčs. Překročení o 38 tisíc bylo ovlivněno především tím, že příjmy u
místního hospodářství byly překročeny. Překročení příjmů bylo použito na krytí překročených
výdajů na školní jídelnu a na výkup pozemku pro stavební účely.
Dále MNV obdržel v roce 1987 50 tisíc Kč od oborového podniku Svit Gottwaldov na údržbu
místních komunikací, které byly použity na položení živičného koberce vedlejší komunikace
od Jar.Zajíce č.351 po dům č.233 v ulici Ant.Zápotockého, 30 tisíc Kčs poskytl oborový
podnik Svit na plánovanou výstavbu areálu zdraví.
Zůstatek sdružených prostředků z předešlých roků ve výši 240 tisíc Kčs byl v plném rozsahu
použit na položení živičného koberce a částka 350 tisíc Kčs od ONV na úpravy před
nákupním střediskem.
Doplňkové příjmy MNV za rok 1987 představují částku ve výši 5 291 823 Kčs. Byl to příjem
od Jednoty Uh.Ostroh za předané nákupní středisko a některé další drobné příjmy.
Z uvedených doplňkových příjmů bylo zapojeno do rozpočtu MNV 1 010 000 Kč.
zaplacen úvěr SBČS ve výši
3 492 998 Kčs
úroky úvěru
97 027 Kčs
zakoupeno auto Š 1203
46 618 Kčs
odvod příslibů odvět.odborů ONV 351 178 Kčs
zůstatek doplňkových příjmů
291 187 Kčs
Dále obdržel MNV od odvětvových odborů ONV přísliby na financování akcí, které
nebyly zařazeny do rozpočtu ve výši 351 000 Kč – byly použity:
na údržbu místních komunikací
100 000 Kčs
vodní hospodářství
42 000 Kčs
studie SOS
35 000 Kčs
úprava prostranství kolem JKK
60 000 Kčs
údržba a vybavení ZŠ ( a další drobné akce)
65 000 Kčs
Z fondu rezerv a rozvoje obdržel MNV částku ve výši 590 000 Kčs. Tyto prostředky byly
použity následovně:
dostavba nákupního střediska
300 000 Kčs
úprava prostranství před nákupním střediskem
209 000 Kčs
(a další drobné akce)
Celková rekapitulace hospodaření za rok 1987 je následující:
příjmy
7 358 163,18 Kčs
výdaje
7 066 975,49 Kčs
zůstatek
291 187,69 Kčs
Hodnocení orgánů MNV:
Velmi významné místo v orgánu MNV mají komise. MNV má 9 komisí pléna. Jejich
činnost je zaměřena především na realizaci volebního programu národní fronty a úkoly, které
vyplývají z běžného života. Komise se scházejí 1x za měsíc a účast se v tomto roce
pohybovala od 70 – 80 %. Menší účast vykazovala komise výstavby – procento ovlivňovali
dva členové, kteří se jednání komise nezúčastňovali a to Ant.Kolísek starší a Pavel Uher.
Problém vznikl i v komisi ochrany veř.pořádku, jejíž člen M.Bukvic se odstěhoval a ze ŠKK
odchází s.Burda. Za tyto členy bude nutno dosadit náhradu.

Pokud jde o plenární zasedání MNV, jejich úroveň se zlepšuje. Zprávy, které jsou plénu
předkládány jsou vypracovány zodpovědně a rovněž usnesení odpovídají stanovenému
programu. Účast poslanců by se však měla zlepšit, neboť toto je jeden ze základních úkolů a
povinností poslance MNV.
Komise pro ochranu životního prostředí
Na ochranu a tvorbu životního prostředí jsou uvolňovány značné částky v celostátním
měřítku. U nás se pro nedostatek finančních prostředků zatím nepodařilo plně realizovat plán
výsadby z roku 1982. V minulém období byly vysázeny okrasné stromky a keře na sídlišti
Úlehla, v areálu mateřské školy, v ulici U stadiónu. V mnohých předzahrádkách však roste
vojtěška, česnek a jiné zemědělské plodiny. Špatná situace je zatím i v okolí prodejen
Jednoty, kde schází květinová výsadba a v okolí závodů v obci. Konečně se však začínají
objevovat truhlíky s květinami, hlavně muškáty, petúniemi apod. v oknech a na balkónech
rod.domků. V tomto směru by mohly napomoci organizace NF přednáškovou činností.
S životním prostředím úzce souvisí i činnost komise zemědělské, vodního a lesního
hospodářství. Tato komise má širokou oblast činnosti a to: sledování využívání půdního
fondu, protierozní opatření, zachování vodotečí, opatření proti přívalovým vodám, funkčnost
kanalizace, hospodaření pitnou vodou, znečišťování vody, likvidace ohnisek plevele, ochrana
zeleně.
Na úseku využívání půdního fondu nejsou téměř žádné problémy, protože JZD Javořina
na svých pozemcích velmi dobře hospodaří a i občané a organizace využívají takřka každý
kousek půdy.
Protierozní opatření – v této oblasti je ještě hodně práce. Drobní pěstitelé často do
vodotečí hází zbytky ze sklizně a voda při jarním tání nebo silnějších deštích se pak vylévá na
pole, splavuje ornici, ničí polní kultury. Ani naše velkovýroba – JZD – nevěnuje této situaci
patřičnou pozornost. Zachování vodotečí a opatření proti přívalovým vodám: Tento palčivý
problém se daří řešit pomalu. Po špatných zkušenostech v trati Vinohrady byla sice učiněna
určitá opatření, ale nebyla dost účinná. JZD Javořina se dostatečně nepoučilo a znovu zaselo
kukuřici na svážný pozemek s řádky po svahu. Snad tuto situaci zlepší nová hospodářská
úprava půdy, s níž se již započalo a v níž by mělo dojít k novému řešení honů, cest a
odvodních kanálů pro přívalové vody.
Funkčnost kanalizace: Zanesené kanalizační vpustě jsou palčivým problémem. Na jejich
vyčištění se nepodařilo najít volné kapacity a také se nepodařilo zajistit finanční prostředky.
Zanesení bylo ve většině případů způsobeno splaveným stavebním materiálem, který byl
uložen poblíž kanalizace, někteří stavebníci vylévali dokonce zbytky malty a betonu do
kanalizace.
Školská a kulturní komise se pravidelně 1x za čtvrt roku zabývala na svých schůzích
hodnocením plnění plánu akcí. Hlavní směr kulturní, tělovýchovné a branné činnosti byl
směrován ke zvýraznění významných politických výročí a událostí v uplynulém roce: např.
39.výročí vítězství pracujícího lidu, 42.výročí osvobození naší vlasti sov.armádou, 70.výročí
VŘSR a další.
Na úseku kulturně-výchovné činnosti byl jeden z hlavních úkolů prohloubit aktivitu
působení vesnické organizace SSM v řadách mladých lidí. Nebyl to úkol jednoduchý
vzhledem k dnešnímu postoji části mladých lidí, kteří jsou nároční na přijímání kultury a
zábavy hlavně v množství, ale na zapojení do činnosti mnoho zájmu nemají. Proto i přes
zlepšenou činnosti ZO SSM v uplynulém období jsou na tomto úseku ještě rezervy.
V letošním roce bylo uspořádáno 6 plesů. I přes co největší snahu pořadatelů návštěva
na plesech je stále menší a to je hlavní důvod proč o pořádání plesů není zájem. U tanečních
zábav a diskoték je situace opačná. Těch bylo za letošní rok uspořádáno 28. Negativním
jevem n těchto společenských akcích bývá nízká estetická úroveň, nevhodné oblečení
některých účastníků, nadměrné požívání alkoholických nápojů i u mladistvých, neukázněné

chování, občasné rvačky v průběhu nebo po skončení zábavy atd. Také některé hudební
skupiny svým vystupováním mají málo společného s vyspělou kulturou a to co předvádějí
nesplňuje optimální podmínky pro naplňování volného času mladých lidí. Sál plný
reprobeden a nadměrný hluk ještě neznamenají, že by se na takové zábavě mohl někdo
kulturně vyžít. Z toho důvodu rada MNV spolu se školskou a kulturní komisí zavedla některá
opatření na zábavách jako: omezení prodeje vína, zákaz kouření v sále a v přísálí a provádění
pravidelných kontrol na zábavách. Zavedená opatření se jeví jako účinná, zejména svým
vystupováním a příkladem jdou také všichni pořadatelé. Dále se plánuje zavedení bez
podávání alkoholu. Částečně příznivě se jeví pořádání disko- zábavy z toh důvodu, že
návštěvnost je přibližně stejná, ale různí přívrženci některých hudebních skupin a to převážně
ti, kteří svými výtržnostmi na sebe upoutávají pozornost nejsou na těchto akcích v takovém
počtu.
Z ostatních kulturních programů letošního roku stojí za zmínku zdařilých průběh
dožínek, koncert dechové hudby na hody, estrádní vystoupení Heleny Růžičkové, večery
v klubu se Slávkem Janouškem, slavnostní večer na počest 70.výročí VŘSR, mladé hovory
s našim rodákem a zasloužilým mistrem sportu horolezcem Jindrou Martišem, vystoupení
skupiny Citron a Balet, přehlídka folklorních souborů s besedou u cimbálu na počest ukončení
měsíce československo-sov.přátelství.
Osobní a názorná agitace je považována za nejvýznamnější prostředek na působení
jednání a myšlení občanů, zejména mladé generace. Vývěsní skříňky k tomuto účelu určené
jsou až na některé výjimky včas obměňované a vkusně upravené.
SPOZ svými obřady a slavnostmi dotváří důstojný průběh různých oslav a svou činností
má značný podíl na práci s mládeží a společenském dění v obci.Nejvýznamnější akce práce
s mládeží jsou: zahájení a ukončení školního roku, slib pionýrů a jisker, příprava na volbu
povolání, předávání občanských průkazů, předávání povolávacích rozkazů brancům, činnost
různých kroužků atd.
Místní lidová knihovna plní poslání, kterému je určena. V knihovně je v současné době
na 9 000 svazků různého žánru. V roce 1987 bylo půjčeno 485 čtenářům přes 10 000 knih.
V MLK jsou pořádány besedy nad knihou a výstavka knih. Prostředí knihovny v 1.patře
bývalé ZŠ naproti kostela je vyhovující, dostatečně prostorné a vhodně upravené.
Kino jednotného kulturního klubu opět začalo s promítáním v přísálí JKK. Promítá se
každý týden v pondělí. Průměrná návštěvnost na 1 představení je 108 diváků.
Nejnavštěvovanější jsou filmy a pohádky pro děti.
Oblast mimoškolní výchovy a vzdělávání je zajišťována JKK a společenskými
organizacemi národní fronty. Bylo uspořádáno celkem 44 přednášek a besed s politickovýchovnou tématikou i problematikou zájmového charakteru. Uspořádané přednášky se
týkaly témat: současná mezinárodní situace, kriminalita mládeže, ochrana životního prostředí,
všestranný rozvoj člověka a překonání náboženských přežitků, boj proti alkoholismu, kouření
a toxikomanie z pohledu právníka, citová výchova v rodině a další přednášky týkající se
zájmové činnosti. Nejaktivnější složky v pořádání přednášek byly ČSŽ, DV, ČČK, ČZS,
SRPŠ. Nepovedly se zajistit plánované besedy se zajímavými sportovci, mladé hovory, volná
tribuna a klubovní večer.
Jednotné zemědělské družstvo
Úvod: Druhý rok 8 pětiletky v hospodaření družstva byl poznamenán výkyvy, které
v souhrnu představují druhý nejúspěšnější rok v 12-tileté historii sloučeného JZD Javořina
Dolní Němčí.
V hospodaření družstva se vyskytly lepší výsledky provázené průměrnými i dokonce
ojediněle podprůměrnými ukazateli. Horší stránky hospodaření musí být analyzovány, aby se
v podniku hospodařícím na vysoké úrovni již neopakovaly. (Konkrétně produkce selat,

produkce hrachu, krmné řepy, nestandardní mléko i nejakostní výrobky z oblasti přidružené
výroby). Po dvou letech se nepodařilo smazat manko ve výrobě obilovin. Naproti tomu u
česneku došlo opět k výraznému zlepšení, což podstatně posílilo ekonomickou základnu
družstva. V rostlinné produkci byl zaznamenán druhý nejvyšší objem, což zvláště vyniká
v porovnání s výsledky roku 1986.
Živočišná výroba je odvětvím stabilizovaným, které vykazuje jen nízké výkyvy, a to
oběma směry. V tomto roce se podařil výrazný vzestup v chovu ovcí.
U živočišné výroby musí být co nejrychleji přebudovaná zařízení na výrobu mléka, včetně
modernizace kravínů.
Přidružená výroba se v roce 1987 dostala v objemu výroby i počtu pracovníků na přední
místo v JZD. Podařilo se rozjet výrobu tantalových kondenzátorů ve Slavkově. Objem výroby
bude kolem 35 miliónů Kčs. Přidružená výroba – oprava plošin- připravuje novou velkou
výrobní kapacitu, která napomůže řešit zvýšené požadavky na tuto činnost. Bez pracovníků
přidružené výroby a produkce zisku z této činnosti si nelze představit zdárný chod a rozvoj
družstva.
Investiční výstavba: Hlavní akcí bylo dokončení seníku v Dolním Němčí. Dále bylo
dobudováno transplantační středisko v Horním Němčí, sklad a přidružená výroba Slavkov.
Podařilo se vybudovat polní komunikaci katastru Dolní Němčí. Také byla provedena celá řada
drobných údržbářsko-stavebních akcí.
Ekonomika družstva se vyvíjela v návaznosti na hlavní výrobní činnosti. Výsledky
dosažené v tomto roce jsou na dobré úrovni. Vzrostly všechny kvalitativní ukazatele i přesto,
že byla prováděna modernizace a rekonstrukce spojená s opravami. Byly překročeny
upravené výkony a vysoce byl překročen plánovaný zisk. Průměrná odměna na 1 pracovníka
zařadila JZD na přední místo v okrese.
Rozbor hospodaření- rostlinná výroba
Úsek rostlinné výroby, který je svými výrobními podmínkami a vztahy nejsložitějším
odvětvím činnosti družstva se zdárně vypořádal s úkoly, díky svědomitému a uvědomělému
přístupu převážné většiny pracovníků. Naše družstvo jako první v okrese ukončilo sklizňové a
podzimní práce.
Výroba jednotlivých plodin byla následující:
Obiloviny:
výměra – 978 ha, plánovaná výroba 5 937 t, průměr 6,1 t/ha,
skutečná výroba 5 582,5 t, výnos 5,75 t/ha
druhová skladba obilovin:
800 ha pšenice ozimá
105 ha ječmen (50 ha ozimý, 55 ha jarní)
15 ha oves
50 ha kukuřice
Plnění výroby obilovin je na 94,03 %. Jednotlivé druhy byly plněny takto:
pšenice ozimá
plán 4 960 t
skut. 4 616 t
5,77 t
93,06 %
ječmen
577 t
573 t
5,44 t
99,13 %
oves
75 t
68 t
4,53 t
90,67 %
kukuřice
325 t
326,5 t
6,53 t
100,46 %
Porosty na výměře 680 ha byly středně až silně napadeny braničnatkou a tím nižší váha zrna
měla vliv na výnos.
Hrách:
výměra 60 ha, produkce 156,01 t, prům.výnos 2,68 t/ha. Pozdní setí, které bylo způsobeno
opožděným jarem, měla vliv na výnos, vývin rostlin i zapojení porostu. Dalším nepříznivým
faktorem bylo krupobití v polovině sklizně hrachu, kdy došlo k většímu výdrolu lusků a
snížení výnosu.

Česnek:
plocha 115 ha, plán výroby 589 t, skutečnost 521,7 t
K česneku, který je nosnou plodinou ekonomiky družstva, bylo docíleno 5,54 t/ha. Je to druhý
nejvyšší výnos sklizně v historii pěstování česneku.
Cukrovka:
výměra 70 ha, plán 3 290 tun
Opožděný nástup vegetace nepříznivě působil na porosty cukrovky, především na zapojení
porostu a počet jedinců. I když bylo dosaženo přes 80 000 jedinců,což bylo nejvyšší počet
v rámci okresu, hmotnost bulev bylo oproti roku 1986 nižší v průměru o 150 g a i cukernatost
byla nižší o 1,2 %. Dalším negativním vlivem byl nákup cukrovky ze strany jihomoravských
cukrovarů, kdy část cukrovky byla zpracována až 13.prosince a srážky činily u tohoto
zpracování přes 35 %. Celkem bylo zpracováno 2 925,4 t cukrové řepy, což je 89 % plánu.
Výnos činí 41,19 t/ha na plán 47 T/ha.
Krmná řepa:
výměra 30 ha, výroba 1 212 tun, plán 1 650 tun. Plánovaná produkce nebyla splněna
vzhledem k nízkému počtu jedinců.
Kukuřice na siláž:
výměra 249,72 ha, výroba 8 636 tun, průměr 34,34 t/ha Agrotechnika silážní kukuřice byla na
dobré úrovni vlivem integrace s JZD Slušovice, které dodalo osivo a chemické přípravky na
plochu 150 ha. Vlivem nepříznivých klimatických podmínek v květnu a červnu byly porosty
žalostné, nárůst probíhal až v měsíci července a srpnu. Celkem bylo vyrobeno 8 071 t
kukuřičné siláže při sušině cca 25 %.
Víceleté pícniny:
výměra 207 ha vojtěšky, 91 ha jetel červený Produkce byla splněna na 101 %.
Krmivová základna:
Pro zimní období bylo vyrobeno celkem 9 842 t siláže, 1 334 t sena, 556 t senáže z vojtěšky,
247 t ovesné senáže a 1 879 t ozimého ječmene. Slámy bylo sklizeno 4 191 t a navíc bylo
390 t slámy nakoupeno od sousedních JZD a státního statku. Trvalých travních porostů – luk
a pastvin má JZD 552 ha. Ostatní krmné plodiny jako je ozimá směska, skrajky, řízky a
strniskové směsky byly splněny a krmivová základna tak byla zajištěna.
Rozbor živočišné výroby za rok 1987
Na úseku chovu skotu byly řadu let dosahovány výsledky na vysoké úrovni a tak již
nelze očekávat výrazné zlepšení. Přesto došlo ve výrobě mléka ke stagnaci i když byla
překročena hranice 5 700 litrů a naše JZD se řadí na přední místo v kraji a na 1.místo
v okrese.
Plánovaná výroba mléka byla splněna a překročena o 118 232 l, což představuje plnění na
102,84 %.
Výroba hovězího masa byla u všech kategorií hospodářských zvířat splněna a mírně
překročena.
Plnění masa:
plán
plnění
%plnění
maso celkem
4 310 4 403
102,2
z toho hovězí
4 180 4 212
100,8
vepřové
40
61
152,5
telata
20
13
65
ovce
70
117
167,1
Za rok 1987 bylo dodáno k jatečným účelům 438 kusů býků (23 na nutnou porážku), 316
kusů krav (83 na nutnou porážku), jalovic 27 kusů (9 na nutnou porážku).
Chov prasat:
Za rok 1987 se živě narodilo 657 kusů selat – což je o 124 kusů méně než v roce 1986.
Členům JZD bylo prodáno 550 selat. Na tomto úseku bylo dosaženo velmi špatných výsledků.

Chov telat:
Za rok 1987 se narodilo živě 908 kusů telat, což je o 8 kusů méně než v roce 1986, uhynuly 4
kusy, mrtvě se narodilo 35 kusů, tj.o 7 kusů více než v minulém roce. Zmetalo 36 kusů, tj.o 7
kusů více než loni. Úhyn ostatního skotu včetně konfiskací činí 3 ks, tj.o 10 kusů méně než
v roce 1986.
Chov ovcí:
Průměrná střiž u základního stáda bahnic byla 6,84 kg, z toho jehňata 5,41 kg, což je o 1 kg
více než v roce 1986. Ročky 7,18 kg a importované bahnice 7,33 kg. Celkem bylo nastříháno
3 265 kg vlny. V roce 1987 se narodilo 423 kusů jehňat, což je o 216 kusů více než v roce
1986.
Investiční výstavba:
Významnou investicí je seník v Dolním Němčí v rozpočtovém nákladu 3 094 000 Kčs. V roce
1986 bylo prostavěno 1 011 000 Kčs, v roce 1987 2 083 000 Kč. Stavba, která byla zahájena
v říjnu 1986, byla předána za 10 měsíců výstavby . ke druhé sklizni sena a sklizni slámy roku
1987. Zkrácení výstavby o 6 měsíců je dokladem dobré organizace práce stavební skupiny.
Věková struktura členů JZD
do 35 let
175 pracovníků
35 – 39 let
71
40 – 44 let
76
45 – 49 let
62
50 – 54 let
42
55 – 60 let
48
nad 60 let
342
Úbytek pracovníků 45 osob, přijato 74 osob.
Rozbor struktury pracovníků – mzda – rok 1987
kategorie pracovníků

pořadí JZD
průměr
v okrese Javořina okresu
mzda měsíční

pořadí JZD
v okrese Javořina
mzda hodinová

průměr
okresu

pracovníci celkem
stálí
pomáhající a brig.
traktoristé a komb.
ostatní v RV
ošetřovatelé dojnic
ošetřovatelé ost.skotu
ošetřovatelé prasnic
ošetřovatelé ovcí
ostatní v ŽV
přidružená výroba
dílny a řemesl.
stavební
řidiči
ostatní
THP
provoz a obsluha

3.
1.
16.
4.
5.
1.
2.
12.
2.
1.
1.
4.
1.
14.
6.
1.
2.

14.
8.
16.
8.
4.
4.
1.
9.
2.
1.
6.
10.
4.
1.
5.
3.
7.

15,53
15,90
10,01
17,30
12,60
17,90
16,50
15,90
17,20
14,40
14,70
16,80
16,70
17,60
12,90
17,60
11,40

2 818
3 013
914
3 540
2 090
3 718
3 522
2 278
4 194
3 440
2 820
3 225
3 078
2 976
1 819
3 415
2 483

2 709
2 747
1 832
3 380
2 015
3 085
2 820
2 721
3 433
2 667
2 363
3 003
2 637
3 468
2 112
3 033
1 955

14,75
15,80
4,95
14,11,20
19,55
20,70
14,90
17,80
17,50
15,16,60
17,60
19,10
12,20
18,70
11,20

provozovna Svit
V roce 1987 se vyráběla v provozovně Svit Dolní Němčí pánská a dámská obuv ve 33
vzorech. Proti roku 1986 se počet vzorů zvýšil o 13. Bylo vyrobeno celkem 1 0187 375 párů
obuvi. Svůj plán splnila provozovna na 101 %. Navíc bylo vyrobeno 12 075 párů obuvi,
z toho 8 700 párů pro SSSR a 3 375 párů pro tuzemsko.
Výroba obuvi podle odběratelů:
SSSR
960 700 párů
tj.80,9 % celk.v.
kapital.státy
32 470 párů
2,7 %
tuzemsko
194 205 párů
16,4 %
Během roku 1987 bylo rozepsáno celkem 11 sobotních směn s výrobou 54 400 párů obuvi.
V těchto sobotních směnách ušily šicí dílny 18,8 % z původního plánu. Spodkové dílny
vyrobily 13,3 % z plánované výroby. Prostoje v roce 1987 nebyly.
V průběhu roku potlačovala kooperace v šití podšívek pro oddělení 4202 ve Val.Kloboukách
a byla navázána další kooperace v Rudicích. Do budoucna se však uvažuje jen s jednou
kooperací, neboť 2 jsou ekonomicky nevýhodné. Proto se uvažuje o 100% šití podšívek
v Rudicích.
Plán pracovních sil byl stanoven na 483 osob. Byl splněn na 97,9 %. Průměrný evidenční
počet pracovníků v roce 1987 činil 482 osob, z toho 435 dělníků, 37 technicko-hospodářských
pracovníků a 10 POD.
I v tomto roce probíhala v provozu socialistická soutěž. Iniciativní přístup pracovníků
provozu k plnění stanovených úkolů byl vyjádřen v uzavřených socialistických závazcích
provozu, dílen a brigád socialistické práce. Všechny závazky byly uzavřeny a zaměřeny na
plnění výroby obuvi v párech, přínosy na úsporách na hlavních, pomocných a chemických
materiálech, zapracování pracovníků na jinou operaci bez nároku na zaškolovací příspěvek,
dárcovství krve a brigádnickou činnost. Vyhlášená soc.soutěž byla čtvrtletně hodnocena. Na
provozu i nadále pokračovala soc.soutěž, která byla podnikem vyhlášena na celou pětiletku –
Úderník 8.pětiletky. Do této soutěže je přihlášeno 252 pracovníků.
V současné době pracuje v provozu 11 kolektivů BSP s 215 členy. Z toho je 142 členů
nositelem bronzového odznaku BSP a 48 pracovníků má odznak stříbrný. Zlatý odznak mají 3
členové. Všech 215 pracovníků je zapojeno do Basovovy metody. Během roku bylo
odpracováno 7 472 brigádnických hodin na úpravě pracovního prostředí a na akcích „Z“.
V tomto roce byla v provozu zavedena instalace automatického zakladače, jenž výrazně
usnadní práci dispečerky na šicí dílně. Vzhledem k nedostatku pracovního prostoru není
možno instalovat další zakladače.
Do komplexní racionalizace se zapojilo 13 zaměstnanců, z toho 11 techniků a 2 dělníci. Bylo
podáno 9 námětových listů, 2 byly zamítnuty a 1 nedořešen. Celkem bylo uspořeno 365 487
Kčs. Předpoklad byl 340 000 Kčs byl splněn na 107,5 %.
Při provozovně pracuje také Socialistický svaz mládeže, který měl ke konci roku 42 členů.
Téměř všichni členové se zúčastnili přednáškového cyklu ve spolupráci se Socialistickou
akademií. V oblasti kulturně- výchovné uspořádali svazáci disko-ples. Dále se zúčastnili
Vítání jara v Nivnici, večeru ruské kuchyně a společně se svazáky ze Slavičína uspořádali
3-denní zájezd do Jeseníků.
V oblasti spolupráce je uzavřena patronátní dohoda s PO SSM při Základní škole Dolní
Němčí. Hlavním úkolem této dohody je zajišťování pionýrských vedoucích, pomoc při
opravách pionýrské základny na Žabce ve Strání atd.
2 členové SSM v tomto roce pracovali jako poslanci MNV.
V průběhu roku pracoval v provozu 13členný ZV ROH, který pečuje o kulturní vyžití
zaměstnanců apod. Od 1.ledna byly pro zaměstnance v odpoledních směnách zavedeny

večeře. Ve spolupráci s lékařem bylo v tomto roce přiděleno 26 poukazů lázeňské léčby.
Poukazů na nemocenské bylo přiděleno 10. K ambulantní léčbě do Ostrožské Nové Vsi
dojíždělo 5 pracovnic.
Výběrové a zahraniční rekreace se v roce 1987 zúčastnilo 29 pracovníků, podnikové rekreace
42.
Pro důchodce byl uspořádán zájezd do Ostravy a Havířova. Pro děti zaměstnanců byly
zajištěny zimní i letní pionýrské tábory.
Sušárna
Podnik – sušárna Dolní Němčí splnil v roce 1987 všechny ekonomické ukazatele.
Výkony oproti plánu (14 709 tis) překročil o 691 tisíc Kčs. Z materiálových nákladů závod
vykazuje celkově úsporu ve spotřebě materiálů (stavebního a ostatního) ve výši 28 000 Kčs.
Překročení spotřeby pohonných hmot o 44 000 Kčs je kompenzováno překročením výkonu na
středisku mechanizace o 221 000 Kčs proti plánu. Nárůst průměrného výdělku je kryt
nárůstem produktivity práce na pracovníka o 4 % (2 707 Kčs).
Na sušárně v Dolním Němčí bylo vyrobeno 1 935 t úsušků. Na celkové výrobě úsušků
(8 100 t) se tato sušárna podílela 24 %. Sušení probíhalo za předpokladu (pro cizí) dodání
topného oleje a částečně z vytvořených zásob. Průměrný hodinový výkon sušárny 1,76 t byl
na úrovni roku 1986.
Celkem středisko splnilo finanční plán na 111 %.
Plynofikace sušárny v Dolním Němčí se součástí plynofikace jihovýchodní části okresu
Uh.Hradiště. Přívod plynu na sušárnu je veden od Havřic, přes Uherský Brod, Nivnici. Celá
akce má hodnotu 6 miliónů Kčs. Zemědělské výrobní sdružení se na této akci podílí částkou 3
milióny Kčs. Dalšími investory jsou MěNV Uherský Brod, Sloko Nivnice. Akce byla
zahájena v červnu 1987. Ukončení a předání uživateli včetně prací uvnitř závodu bylo
v měsíci květnu 1988. Zavedení plynu do závodu umožnilo zvýšení výkonu sušárny a
rozšíření služeb pro zemědělské podniky okresu. Sušení plynem přispívá též samozřejmě
k ochraně životního prostředí, zejména úniku spalin, které vznikají při sušení topným olejem.
základní škola
Školní rok 1986/87 byl slavnostně zahájen v pondělí 1.září 1986. Všichni učitelé, žáci a
hosté se shromáždili na školním dvoře, kde vyslechli úvodní projev ředitele školy, kulturní
vložku a další program, poté se rozešli do tříd. V tomto roce mimo tradiční program proběhla
ve všech třídách nově zavedená hodina míru. V ní spolu s třídními učiteli vyjádřili žáci svůj
osobní vztah k míru.
Počet tříd na škole je 20, z toho 9 na nižším stupni, 11 na vyšším stupni. Jedná první třída
byla zřízena v Boršicích u Blatnice. Dále jsou na škole dvě oddělení školní družiny, jedno pro
dojíždějící, druhé pro místní žáky. Družinu navštěvují pouze žáci 1.- 4.tříd.
O prázdninách byla provedena obnova maleb a nátěrů. Dodávka koksu byla prováděna
liknavě prvně došlo k nedodání smluvně zajištěného množství koksu pro zimní otop. Díky
dřívějším zásobám nedošlo však k nedostatku a i když zima byla neobvykle tvrdá a dlouhá,
netrpěli žáci nedostatkem tepla. Odběr elektrické energie byl čerpán rovnoměrně a k
překročení limitu 90 000 kWh nedošlo. Také limit přídělu vody ve výši 4 500 m3 nebyl
překročen.
Řádné vyučování podle rozvrhu hodin bylo zahájeno v úterý 2.září 1986. Učitelé probrali
s žáky vnitřní řád školy, zejména upozornili žáky na možnost úrazů při různých činnostech.
Zimní prázdniny proběhly v době od 23.prosince 1986 do 2.ledna 1987, jarní prázdniny trvaly
od 16.- 20.2.1987.

Organizace školy
ředitel školy: Vlastimil Novák
zástupkyně ředitele: Marie Bukvicová
třída
chlapci
dívky
1.A
16
13
1.B
16
13
1.C
11
11
2.A
23
14
2.B
21
16
3.A
19
13
3.B
21
13
4.A
12
19
4.B
12
18

celkem
29
29
22
37
37
32
34
31
30

1. – 4. roč.

151

130

281

5.A
5.B
5.C
6.A
6.B
7.A
7.B
7.C
8.A
8.B
8.C

13
13
13
21
22
14
13
15
16
14
13

14
14
14
14
13
16
18
16
12
12
15

27
27
27
35
35
30
31
31
29
28
28

5.-8.
1.-8.

167
318

158
288

325
606

třídní učitel
Marie Ingrová
Jitka Kavková
Milena Zlomková
Jarmila Valíčková
Jarmila Jankových
Kliment Ingr
Olga Pavlicová
Josef Valíček
Květa Sváčková

Anna Stašková
Anna Mahelová
Ivana Kočárová
Dana Malá
Věra Luxová
Jana Mitáčková
Božena Nevyjelová
Stanislav Šula
Marie Jančová
Zdenka Hájková
Jiřina Dufková

Bez třídnictví: Josef Bartoš, Vlasta Ondrová, Emilie Motyčková, Vladislava Menšíková, Jiří
Ulman (do 1.10., kdy odešel na voj.prezentační službu), od 1.10.Vratislav Brokl, který se
vrátil z vojenské prezentační služby
Vychovatelky ŠD: Jana Pacholová, Lenka Dvořáčková
Skupinová vedoucí: Alena Růžičková
Koncem ledna byl proveden zápis dětí do prvních tříd. V Dolním Němčí bylo zapsáno 50 dětí,
v Boršicích u Blatnice 19 dětí.
Školní rok by ukončen 30.června 1987.Kromě stálých hostů se zúčastnil i vedoucí OŠ ONV
v Uh.Hradišti s.dr.Jiří Nosterský, který se rozloučil s ředitelem školy s.Novákem, který odešel
do důchodu. Zároveň odcházejí do důchodu i s.Motyčková a Sváčková.
MŠ I.
Školní rok v MŠ I. byl zahájen s počtem 24 dětí, 3 děti přišly v průběhu roku.
Ve školním roce 1986/87 byla provedena výzdoba školy květinami a to jak v interiéru školy,
tak na školní zahradě, kde byly vysázeny okrasné keře, keře malin a stromové dřeviny. Byla
provedena výměna motoru u dabingu a zakoupen nový bojler.
Tak jako v jiných letech byly vzpomenuty důležité události. Děti se zúčastnily lampionového
průvodu u příležitosti VŘSR. O vánocích si děti upekly cukroví, zpívaly vánoční písně,

připravovaly dárky. K svátku MDŽ připravily děti dárky pro maminky a ženy patronátního
závodu Svit. O MDD se děti radovaly ze soutěží, závodů a her. Všichni obdrželi sladkou
odměnu. Dětem se líbil i výlet do Luhačovic. Ochutnaly tam léčivé prameny, prošly se po
kolonádě a parkem a samozřejmě si přivezly nějakou upomínku.
Rodiče dětí se aktivně podíleli na brigádnických akcích podle potřeby školy a to při úklidu
školní zahrady, šití návleků, praní záclon, betonování atd. Také brigáda s.Ludmily Kozelkové
z patronátního závodu Svit přispěla svou prací: ořezala větve stromů, odvezla listí ze zahrady
apod. Škola také obdržela částku 500 Kčs na hračky. Přispěl i patronátní závod částkou 1000
Kčs.
MŠ II.
Ředitelkou MŠ II. zůstává s.Marie Kocábová. Hlavním úkolem pro rok 1986/87 bylo
prostřednictvím hudebně pohybové výchovy s využitím regionálních prvků podchytit
přirozený zájem a schopnost dětí vyjádřit hudbu pohybem, vést je k estetické vnímavosti,
reprodukčním a tvořivým dovednostem. Na podkladě tohoto úkolu byl v každé třídě vytvořen
koutek s rytmickými nástroji. S.učitelky Kadlčková a Válková založily s dětmi taneční
soubor. Děti ze souboru několikrát v roce předvedly své umění a to: při přivítání japonské
delegace ve školce, o vánocích u stromečku, při oslavě MDŽ maminkám pod názvem „Vítání
jara“, při programu pro důchodce v JKK, ženám z BSP ze Svitu.
V tomto roce probíhalo na škole tzv.cvičení rodičů s dětmi. Rodiče a děti navštěvovali
v odpoledních hodinách tělocvičnu a všichni si rádi zacvičili.
Ke konci školního roku se byly děti podívat v Uherském Hradišti na cvičení vojáků
v kasárnách. Také navštívily LŠU, kde jim učitelé připravili krátký koncert. U příležitosti
MDD byl zorganizován karneval. Den na to jely děti na výlet na hrad Buchlov.
Škola spolupracovala v průběhu roku jako již po mnoho let s n.p.Svit, se ZŠ, s MNV i s MŠ I.
Svazarm
Stav členské základny Svazarmu: organizace má 103 členy – z toho 4 ženy, 2 vojáky
základní vojenské služby;
věkové složení:
do 14 let
15 členů
15 – 18 let
30 členů
19 – 35 let
35 členů
nad 35
23 členů
předseda: Miroslav Tinka
místopředseda: František Umlauf
jednatel: Bohuslav Zelinka
pokladník: Jan Miloška
hospodář: Josef Světinský
členové výboru: Miroslav Bukvic, Miroslav Juřenčák, František Zimčík, Antonín Andrle,
Oldřich Kadlček, František Karafiát, Jaroslav Pokorný, Vladimír Janiga, Albert Kulík.
Organizace má přidělenu vývěsní skříňku, kterou využívá k propagaci významných výročí,
méně již k propagaci vlastní činnosti.
V listopadu se uskutečnila beseda s účastníky rallye Paříž – Dakar a to s řidiči n.p.Liaz
s.Brzobohatým a Joklíkem. Účast na této velmi zajímavé besedě byla 93 posluchačů. Pro
motoristy by uspořádána 2 školení řidičů s průměrnou účastí 235 řidičů. Pro členy organizace
se uskutečnila 4 branně-politická školení s celkovou účastí 150 členů. Dobrá spolupráce je se
základní školou a PO. Ve školní tělocvičně se provádí výcvik ve střelbě ze vzduchovek.
Společně s tělovýchovnou jednotou je organizován branný závod na počest VŘSR.
V organizace Svazarmu jsou 2 kluby a 4 kroužky. Nejvíce členů má kroužek motoristický –
38. Práce je zaměřena na besedy, školení řidičů, práci s mládeží. Střelecký kroužek pracuje

při PO ve škole. Je v něm zapojeno 13 žáků a pravidelné schůzky se konají 1x za týden.
Nejaktivnější je kroužek radioamatérský, který vede s.Andrle. Kroužek má 9 žáků, schází se
1x týdně, připravují se na soutěže a provádí výcvik v telegrafii. Pro zkvalitnění práce v tomto
kroužku byl zakoupen měřící přístroj „Avomet PU 500“ , stavebnice „Elektronic 50“ – 2 ks,
„Logitronic 02“ – 1 ks.
Při plnění volebního programu NF bylo v akci „Z“ odpracováno 104 brigádnických hodin, na
výstavbě vlastního zařízení (svépomocná dílna) 320 hodin.
Český svaz chovatelů
Organizace Českého svazu chovatelů byla založena před rokem. Výbor se od té doby
sešel 9x. Práce tohoto výboru nebyla lehká, protože převážná část členů výboru neměla žádné
zkušenosti z vykonávání jakékoliv funkce.
V měsíci květnu se konala propagační výstava drobného zvířectva, která byla dobře
hodnocena i okresním výborem. Pro členy organizace a rodinné příslušníky byl zorganizován
zájezd do Nitry s účastí 42 osob. V měsíci lednu se konalo stolní oceňování králíků, které
bylo předsedou okresní komise a posuzovatelem s.Hladišem hodnoceno velmi kladně po
stránce kvality i množství předvedených zvířat. Členové naší organizace se podílí na zásobení
vnitřního trhu prodejem králíků na smluvní výkrm. Výkup králíků provádí průběžně po celý
rok člen organizace Josef Mikel.
Chovatelství je nesmírně náročné na čas i fyzickou práci. Proto je třeba ocenit ty chovatele,
kteří mají rozhodující podíl na výsledcích dosažených v období tohoto prvního roku činnosti.
Patří mezi ně Pavel Bukvic, který vykonává funkci vakcinátora, registrátora a předsedy
odboru králíků. Další člen Antonín Tinka je pro ostatní příkladem ve vysoké aktivitě při
přípravě všech akcí v průběhu roku. Další chovatel Josef Gregor vykonává funkci hospodáře.
Jeho 34 registrovaných králíků a 65 prodaných kůží jej řadí na první místo v aktivitě.
Organizace sdružuje 3 chovatelské odbory: králíků, drůbeže, okrasného ptactva.
Nejpočetnější a nejaktivnější je odbor králíků. Funkci předsedy odboru zastává Pavel Bukvic.
Chovatelé v tomto odboru dosáhli velmi dobrých výsledků. Registrovali 119 králíků od
května do konce září a bylo očkováno 1372 králíků ( i od neorganizovaných chovatelů). Na
smluvní výkrm bylo dodáno 25 králíků, což činilo 80 kg živé váhy.
U odboru drůbeže začali pracovat zatím 4 chovatelé. Získali chovný materiál a začali pracovat
na získání čistokrevných plemen.
O odbor exotů pracuje 14 chovatelů, kteří se scházejí u chovatele a předsedy odboru exotů
Jaroslava Mitáčka. Jedná se převážně o mladé chovatele (školní mládež).
Chovatelé holubů jsou tři. Velmi dobrých výsledků dosahuje Josef Mikel. Na výstavě
v Dolním Němčí získal čestnou cenu.
V naší obci se konala propagační výstava drobného zvířectva s pěknou účastí. Několik
chovatelů se účastnilo i dalších výstav a to v Nivnici, Kunovicích – místní a v Nádenicích a
Přerově – okresní.
Český svaz žen
Organizace Českého vazu žen zahájila svou činnost hned v lednu a uspořádala dětský
karneval a tradiční společenský ples spolu s ČZS. Členská schůze, která se konala rovněž
v lednu byla doplněna přednáškou „Zásady správné výživy“.
Spolu s SPOZ ženy navštívily u příležitosti MDŽ starší a osamělé ženy a předaly jin dárkové
balíčky. Ve spolupráci se SPOZ pozvaly důchodce na „Besedu s důchodci“, která se
uskutečnila v měsíci dubnu. V programu vystoupily děti z MŠ, pěvecký kroužek
s.ing.Zimčíka, národopisný kroužek Dolněmčan, lidové vypravěčky z Hluku a místní dechová
hudba.
8.dubna navštívila naši obec delegace Mezinárodní federace žen z Velké Británie. Na besedě

nám soudružky vyprávěly o jejich životě, problémech i úspěších.
Pro mládež ženy uspořádaly prvomájovou veselici. Zúčastnily se slavnostního slibu jisker a
pionýrů, předávání občanských průkazů 15letým žákům (byly jim předány knihy
s věnováním) a k MDD bylo pro děti uspořádáno v sále kulturního klubu „Zábavné
odpoledne“.
Z dalších akcí nutno vzpomenout dva kurzy vaření, kurz šití a několik hodnotných přednášek
v průběhu celého roku. V měsíci prosinci se uskutečnily dva jednodenní zájezdy do Havířova
a Bratislavy. Na závěr roku se konal „Silvestrovský večer“ s disko hudbou ing.Martiše. Český
svaz žen patří mezi velmi aktivní složky NF.
Český červený kříž
Český červený kříž má 184 členů + 3 dorost. Hlavní náplní organizace je podíl na
zdravotní výchově obyvatelstva, účast na léčebně preventivní péči, vytváření a ochraně
zdravých životních podmínek a pomoci při výchově mládeže.
V roce 1987 byly uspořádány přednášky pro občany a žáky základní školy – celkem 5.
V národním podniku Svit Dolní Němčí byly proškoleny 2 zdravotní družiny a zdravotní
skupiny jednotlivých dílen. Ve třetích třídách základní školy byly vyškoleny 2 skupiny
Mladých zdravotníků – celkem 65 žáků.
Členky Českého červeného kříže – zejména zdravotnický personál navštěvoval staré občany,
obstarával jim léky a i jinak pečoval o jejich zdravotní stav.
Ve spolupráci s Českým svazem žen, Sborem pro občanské záležitosti, Dohlížecím výborem
se každoročně Český červený kříž podílí na financování „Besedy s důchodci“ částkou 500
Kčs. Samozřejmostí je aktivní činnost na branných závodech a sportovních akcích, které se
konají v naší obci. Členky organizace se zúčastňují ha hygienicko-epidemiologických
kontrolách v průmyslových podnicích v obci, školách a potravinářských provozech.
Stěžejním úkolem ČČK je dárcovství krve. V roce 1987 bylo získáno 89 dárců krve. Okres
Uherské Hradiště patří v celé ČSR na první místo, v celorepublikovém měřítku je na druhém
místě.
Dohlížecí výbor
Úkolem Dohlížecího výboru je kontrolní činnost. Zúčastňuje se však i politickovýchovné práce a kulturní činnosti, kterou provádí samostatně i ve spolupráci se složkami NF.
Velmi hodnotné jsou přednášky se zdravotní tematikou, uskutečňované na členských
schůzích. Poněvadž členské schůze jsou vždy hojně navštěvované dostává se poučení širšímu
okruhu lidí.
Mezi kulturně-výchovné akce patří zajištění promítání filmu pro děti u příležitosti MDD a
uhrazení částky za film. Děti mají tedy vstup zdarma. Dále se Dohlížecí výbor podílí na
financování „Besedy s důchodci“, dětského karnevalu, cen do tomboly na plesích. Tyto
položky byly financovány se sdružených prostředků.
Bylo odpracováno 250 hodin na těchto akcích: nátěr střechy ochranným nátěrem na budově
restaurace, na dokončovacích pracích před otevřením nákupního střediska, na budovách nově
zřízených prodejen zeleniny, textilu a potravin.
Maloobchodní obrat prodejen:
plán
skutečnost
%
potraviny- ved.s.Dítko
7 049 000 Kčs
7 261 292
103
masna – ved.s.Juřena
1 594 000
1 829 410
114
obuv- ved.s.Kubíková
1 267 000
1 310 000
103
restaurace – ved.s.Hanák
4 670 000
4 763 000
102
Lidová strana jako jedna z organizací sdružených v NF se rovněž podílí na budování
obce. Členové Čs. strany lidové odpracovali na výstavbě nákupního střediska 290 hodin, na

úpravě prostranství u hřbitova a kostela 750 hodin. Na opravě fasády kostela 1 900 hodin.
Mezi nejaktivnější členy, kteří odpracovali nejvíce hodin patří bratři Jindřich Vydržal, Josef
Zimčík a František Kadlček.
Český svaz zahrádkářů
Český svaz zahrádkářů se řídil v roce 1987 plánem, který schválila členská schůze na
výroční schůzi dne 18.1.1987. Převážná část plánu byla splněna. Uskutečnila se demolice
strojovny ve starém mlýně, zahájení dalších prací nemohlo být provedeno pro nedostatek
finančních prostředků. Členové svazu prováděli řez okrasných stromů v obci podél hlavní
silnice. Uspořádali 2 společenské zábavy,výstavu květin a několik přednášek. Pokračovalo se
v rekultivaci smetišť. U Svitu práce pokračuje dobře a větší část je již obdělávána, smetiště na
Hájkem zatím začali obdělávat pouze 2 členové, obdělávání je spojeno s velkou pracností,
poněvadž někteří neukáznění občané neustále sypou odpadky i na připravenou půdu.
Zabezpečování sadby, hnojiv, ovocných stromků, keřů apod. – zabezpečovali manželé
Stojaspalovi a Vojtěch Kubáček ke spokojenosti všech občanů. Uskutečnil se dvoudenní
zájezd do Bratislavy a Nitry ( s návštěvou zahrádkové osady v Pezinku) a jednodenní zájezd
do Věžek. V průběhu roku probíhalo uzavírání smluv na výkup ovoce a zeleniny, plnění
nebylo příliš úspěšné, neboť okurky byly brzy napadeny plísní a ani úroda česneku nebyla
nejlepší. Členové svazu pěstovali i jinou zeleninu a to pór, květák, salát, rané brambory,
rajčata a jejich prodej uskutečňovali přímo na tržištích, dodávkami do jídelen a prodejem ve
stánku u nákupního střediska u nás.
V roce 1987 se uskutečnilo 13 schůzí výboru s průměrnou účastí 8 členů – což je 53 %, 12
členských schůzí – což je 37 %. Při příležitosti 30.výročí trvání svazu obdržela organizace
diplom Ústředního výboru za dlouholetou práci členů a funkcionářů.
Počasí
Novoroční počasí nepřipomínalo vůbec zimu – teplota se pohybovala kolem +5 °C a ani
v noci nemrzlo. 3.ledna se do ráno ochladilo (-10 stupňů) a napadly asi 3 cm sněhu. Další
lednový týden byl chladnější, denní teploty se pohybovaly začátkem týdne kolem nuly, v noci
slabě mrzlo. Na konci týdne v sobotu i v neděli vydatně sněžilo, teplota klesla na –18 stupňů a
silný vítr navál závěje. V pondělí se dělníci vraceli od autobusových zastávek domů, protože
ranní spoje nebyly v provozu. Teplota klesla na – 21 stupňů i odpoledne bylo ještě
– 20 stupňů. Celý lednový měsíc byl mrazivý, i když teploty byly proměnlivé a nebylo již tak
chladno. Únor začínal osmnáctistupňovým mrazem, ale během týdne teplota stoupla a už další
únorový týden bylo nad nulou. V rozmezí 14 dnů se pohybovala teplota od 0 °C do + 10 °C
bez srážek. Při náhlém oteplení uprostřed února (12.2.) náhlé tání sněhu způsobilo, že voda
z polí vznikla do sklepů v ulici Vinohradské a Školní. Poslední únorový týden byl mrazivý,
ale slunečný. Toto počasí trvalo až do 18.března. Pak nastalo oteplení a teploty se pohybovaly
od +2 stupňů do 12 stupňů. Konec března byl však opět chladný se sněžením. I v dubnu
probíhaly nečekaně rychlé změny. Jarní příznivé počasí na sebe dalo letos čekat. Déšť, mlha,
rosa, to všechno se vyskytovalo v dubnu a potvrdilo aprílový charakter počasí. V třetím
dubnovém týdnu bylo nejtepleji (+20 stupňů), ve zbývající části měsíce se teploty pohybovaly
od 10 do 16 stupňů. Řekne-li se 12.květen a počasí, tak si asi každý připomene Pankráce. Po
vydatných deštích k nám pronikl sice studený vzduch, ale brzy se prohřál a v noci bylo 6 – 12
stupňů a ve dne 18 – 24 stupňů. Takže pravděpodobnost přízemních mrazíků odpadla.
Sluneční červnové počasí narušilo deštivého Medarda a dalo aspoň částečně šanci dosušit
seno. Trvalo však jen 3 dny v nichž teplota dosáhlas 30 stupňů a v dalším týdnu už zase
srážkovou činnost doprovázely teploty kolem 13 stupňů. Medard si tedy vybral své. Už
1.července zase rtuť v teploměru stoupla na 30 stupňů. Ochladilo se jen při bouřkách a
srážkové činnosti. Teplé počasí bylo příznivé pro zrání obilovin. První polovina srpna byla

deštivá a chladná, pak nastalo oteplení, ale časté deště nedovolovaly zemědělcům plynule
sklízet obilí a česnek. Září bylo velmi teplé, ve dne dosahovaly teploty až 28 stupňů, teprve
poslední týden se ochladilo a byly i přízemní mrazíky. Po celý letošní rok byly typické rychlé
a značné změny v počasí. Dá se říci, že se změnilo od jednoho extrému ke druhému. Ani
podzim neučinil výjimku. Během několika dnů koncem září jsme se dostali z léta téměř do
zimy. Během října převažovalo počasí s proměnlivou oblačností, teploty se pohybovaly od 12
do 16 stupňů, na několik dnů se ve třetí dekádě oteplilo až na 23 stupňů. Poslední týden zase
přišlo ochlazení – ve dne 10 až 12 stupňů, v noci 1 až 3 stupně a nastaly vydatnější srážky.
V listopadu se průměrná teplota ve pohybovala kolem 10 stupňů, v závěru měsíce dokonce 14
stupňů, v noci 1 až 4 stupně. Na listopad teplota rozhodně vysoká, mrazy téměř žádné.
Od 7.prosince přece jenom začalo mrznout. V noci byly mrazy –8 až –10 stupňů, ve –2 až –4
stupně. Chladné počasí však dlouho nevydrželo a denní teploty vystupovaly na + 7 stupňů,
v noci byly mírné mrazíky, sníh žádný. Nedostatek sněhu byl i na horách.
Pro ovocnáře byl tento rok mimořádně nepříznivý. V době květu stromů téměř nepřetržitě 5
týdnů pršelo. Trvající teplo a vlhko bylo ideální pro výskyt houbových chorob, včetně
strupovitosti jablek, deštivé počasí komplikovalo i chemickou ochranu proti chorobám.
Jahody dozrávaly pomalu, chybělo jim slunce, což se projevilo v chuťových vlastnostech,
značný počet plodů shnil a i zdravé jahody měly krátkou trvanlivost. Broskve a meruňky měly
malou násadu plodů. Švestky zjara při květu vypadaly nadějně, později však došlo
k vysokému propadu.
Pohyb obyvatel
Vývoj obyvatelstva:
narozeno
46 dětí
zemřelo
21 občanů
přistěhováno
48 občanů
odstěhováno
62 občanů
(zde je uvedeno ještě 28 občanů, kteří odešli do USA a nebyli
odečteni z počtu obyvatel)
takže v roce 1987 přibylo 11 občanů a ke dni 31.12.1987 má
obec 2 923 obyvatel.

Zapsala: Olga Pavlicová

1988
Úvod
Všechny socialistické země hledají v podmínkách současné etapy vědeckotechnické
revoluce, a s tím spojeného hospodářského rozvoje, nové cesty, metody práce, formy řízení.
V Československu tyto procesy pozorně sledujeme. Využíváme toho, co je možné uplatnit
také v našich podmínkách.
Uskutečnění hospodářské a společenské přestavby je považováno za nevyhnutelný a
nezvratný proces. Je to základní předpoklad k dosažení kvalitativně vyšší úrovně rozvoje
socialistické společnosti, intenzifikace našeho národního hospodářství, celkového zdokonalení
společenských vztahů a zabezpečení rostoucích materiálních a duchovních potřeb našeho lidu.
V roce 1988 jsme si připomněli významné etapy našeho národního, státního a společenského
života: sedmdesát let od vytvoření společného států Čechů a Slováků, padesáté výročí

hanebné mnichovské dohody, čtyřicáté výročí vítězství dělnické třídy a pracujícího lidu v roce
1948, jímž se otevřela cesta budování socialismu, dvacáté výročí federativního uspořádání
našeho státu i dvacáté výročí lednového zasedání ústředního výboru KSČ v roce 1968 a
událostí, které po něm následovaly. Ze všech těchto výročí, dobrých i tragických, si bereme
poučení na další cestu ve vnitřních i mezinárodních souvislostech.
Celý uplynulý vývoj ukazuje těsnou spjatost našeho vnitřního života s děním ve světě. Proto
Československo tak intenzívně podporuje všechny procesy, které vedou k dorozumění mezi
státy a národy, k uvolňování napětí a odzbrojení, k posílení bezpečnosti a mírové spolupráce.
MNV – hodnocení volebního programu
Hodnocením volebního programu za období 1986-88 se zabývalo plenární zasedání
MNV 15.prosince 1988 a bylo konstatováno, že vytyčené úkoly v naší obci jsou úspěšně
plněny. Vol.program je sestaven z pěti oblastí a jednotlivé oblasti zabezpečují tyto činnosti:
- oblast ekonomicko-sociální
- oblast ideově výchovné činnosti
- oblast politicko-organizátorské činnosti
- oblast rozvoje politické a pracovní iniciativy občanů a soc.soutěžení národních
výborů
- oblast spolupráce se složkami NF
Nejrozsáhlejší oblastí volebního programu je oblast ekonomicko sociální, což je výstavba a
rozvoj obce. Na tomto úseku bylo stanoveno 15 akcí.
Nové nákupní středisko v hodnotě díla 5 500 000 Kčs bylo uvedeno do provozu v srpnu 1987.
V roce 1988 zde byl dosažen maloobchodní obrat ve výši 13 728 000 Kčs a i přes určité
potíže z hlediska dodávek zboží, zejména v oddělení průmyslového zboží, všechny tři
prodejny v nákupním středisku překročily plánovaný obrat o 608 000 Kčs. Největší posun
k lepšímu nastal v prodejně masny.
Druhou akcí byla výstavba vodojemu – její zahájení bylo stanoveno na II.pololetí roku 1987 a
dokončení je naplánováno na srpen 1989. Celková hodnota díla ve výši 1 950 000 Kčs.
Třetí akce – příprava inženýrských sítí na připravovaném sídlišti nad Hájkem v částce 4
milióny Kč bude zahájena v roce 1990.
Čtvrtým úkolem bylo zabezpečit projektovou dokumentaci na smuteční obřadní síň tak, aby
akce mohla být zahájena na konci pětiletky – tj.v r.1990. Tato akce vázne v důsledku
neustálých stížností ze strany rodiny Dohnalových a Tinkových čp.366, kteří nesouhlasí, aby
se výstavba prováděla v blízkosti jejich rodinného domu.
Pátým úkolem bylo dokončení kanalizace v ulicích Rybníky a části ulice K.Gottwalda. Tato
akce bude zahájena, podle příslibu zeměd.odboru ONV, v II.pololetí roku 1989.
Šestým úkolem bylo zpevnění komunikací v naší obci. Bylo naplánováno položení živičného
koberce v ulici Školní, Družstevní, Mírové, Komenského a Dvořákové – jsou to komunikace
s velkým spádem. V současné době je tento úkol splněn, pouze v ulici Dvořákové zatím
živičný koberec položen nebyl, bude proveden v rámci budování základní technické
vybavenosti plánovaného nového sídliště nad Hájkem. Mimo tento plán bylo položen navíc
živičný koberec v ulici Krátké, části ulice 1.máje, dále na parkovišti naproti JKK a před
novým nákupním střediskem, což byl úkol vol.programu č.7. Rovněž byl proveden penetrační
postřik v ulici Družstevní, propojena komunikace ulice U stadiónu, točna v ulici Osvobození,
Polní, Na kopečku a Pod svahy v návaznosti na hlavní komunikaci. Za tříleté období byla do
komunikací investována částka 1 800 000 Kčs. V obci je 8 km místních komunikací, z toho je
3,5 km živičného koberce, betonu a kostek, zbývá řešit 4,5 km.
Další akcí - osmou v pořadí je úprava budovy MNV na podmínky střediskového národního
výboru. K vyhlášení národního výboru za střediskový zatím nedošlo, proto se k úpravám

nepřikročilo.
Devátým úkolem je vybudování areálu zdraví. Stav je takový, že jeho zahájení je vázáno na
budování vodní nádrže pro JZD nad Horním Němčím a to proto, že z prostor areálu bude
převážena velká část zeminy na tuto vodní nádrž. Počítá se ze zahájením akce v roce 1990.
Desátou akcí je vybudovat z bývalého mlýna č.15 víceúčelové zařízení. Mlýn je zbourán a o
financování tohoto zařízení se postará ČZS. Plánovaná hodnota díla bude 1 200 000 Kč.
Počítá se s vydatnou brigádnickou pomocí občanů a především členů zahrádkářského svazu.
Dalším úkolem volebního programu bylo využití budovy bývalé školy pro rozvoj služeb.
V současné době jsou v budově umístěny tyto služby: Jakos – na opravu obuvi, sběrna
čistírny, mandl, sklenáři komunálního podniku Nivnice a sběrna surovin. Ostatní prostory
využívají organizace NF a místní lidová knihovna.
Do provozu bylo v roce 1987 uvedeno náhradní kino v přísálí JKK. V poslední době však
poklesla návštěvnost.
Zřízení místního muzea v domě č.105 – bývalý mlýn- který je chráněn památkovým úřadem
jako I.kategorie, bylo dojednáno s odborem kultury a památkovým úřadem v Brně. V roce
1988 měl být zpracován projekt na úpravu budovy. ONV tento úkol nezajistil, přesouvá se
tedy na rok 1989.
Na sídlišti Úlehla – Na výsluní – bylo vybudováno dětské hřiště. Další hřiště pod zdravotním
střediskem bude dokončeno v roce 1989.
Poslední akcí bylo zabezpečení úpravy všech ostatních prodejen po uvedení do provozu
nového nákupního střediska. Byla přemístěna prodejna zeleniny, dále uvedena do provozu
okrajová prodejna potravin v ulici Klementa Gottwalda, byla přestěhována prodejna textilu na
místo bývalé prodejny průmyslového zboží a dokončuje se úprava bývalé prodejny textilu na
prodejnu obuvi.
Ještě se připravuje výstavba okrajové prodejny smíšeného zboží v ulici Tiché, která bude
sloužit občanům bydlícím v západní části obce a na sídlišti Na výsluní. Předpokládaná
prodejní plocha bude 100 m2. Uvedením této prodejny do provozu bude zrušena stávající
prodejna naproti JKK a na jejím místě bude možno rozšířit parkoviště.
V roce 1988 byla uvedena do provozu další třída v MŠ I., ve které jsou umístěny děti od 2,5
roku. Provoz této MŠ financuje státní podnik Svit Gottwaldov.
Činnost v oblasti ideově výchovné směřuje především k postupnému přetváření vědomí
občanů a to ve smyslu aktivních postojů při budování socialistické společnosti. Tato činnost je
mnohdy formální a je do značné míry podceňována. Vynaložená práce na tomto úseku
nepřináší potřebnou aktivitu občanů a někdy i funkcionářů.
Politicko-organizátorská činnost NV: Cílem této oblasti práce je především dosáhnout
vyšší aktivity poslaneckého sboru NV, jeho komisí a aktivů. Dále prohloubení spolupráce
s organizacemi NF dosáhnout vyšší účasti na plenárních zasedáních MNV, mít pravidelný
kontakt s občany a získávat je pro tuto činnost. Některé úkoly se daří zabezpečovat, jako
například pravidelná schůzová činnost, kvalitnější příprava plenárních zasedání, diskuse na
těchto zasedáních, ale řada poslanců se nezúčastňuje zasedání pléna MNV, rovněž členové
komisí a zástupci organizací NF a závodů a zejména občané. V posledním období se provádí
školení poslanců MNV na témata, která jsou pro současnou dobu aktuální, ale ani tato činnost
nepřináší potřebný efekt v práci MNV.
Pracovní iniciativa občanů a soc.soutěžení: V této činnost dosahuje náš MNV vcelku
dobrých výsledků. Aktivita občanů je odvislá od akcí, které se v průběhu období provádí. Jiná
aktivita byla při výstavbě školy a mateřské školy, jiná při výstavbě vodojemu. Na úseku
neinvestiční části všichni občané odpracovávají mnoho hodin při úpravě vzhledu obce a
zásluhou tohoto dobrého přístupu patří naše obec mezi přední obce v okrese i kraji z hlediska
jejich úpravy. I zde je však možno různé věci zlepšit. Jde o likvidaci divokých skládek,
skladování kalů na veřejném prostranství apod.

Rozbor hospodaření: Již několik nejsou v rozpočtu NV pokrývány náklady na školní
jídelnu. Schází ročně 40 – 50 tisíc Kčs. Tento rozpor se řeší v závěru roku při předběžném
vypořádání a částečně na úkor nákladů pro ZŠ.
Další připomínka k rozpočtu minulého roku byla v tom, že pro naši obec byl nízký rozpočet
v doplňkové péči pro sociálně potřebné občany. Po projednání s odborem sociálního
zabezpečení byla částka zvýšena.
Sdružené prostředky:
V roce 1988 obdržel MNV od oborového podniku Svit 30 tis. Kčs pro výstavbu Areálu
zdraví, od spotřebního družstva Jednoty 457 000 Kčs na sadové úpravy a komunikace. Z roku
1987 zůstatek 50 000 Kčs ze sdružených prostředků. Na místní komunikace bylo v roce 1988
použito 288 000 Kčs, takže zůstatek k 31.12.1988 činí 249 000 Kčs, které budou použity
z převážné části na výstavbu Areálu zdraví v letech 1990-91.
Doplňkové příjmy: V průběhu roku 1988 obdržel MNV od ONV přísliby finančních
prostředků na financování akcí, které nebyly zařazeny do rozpočtu NV a jednalo se o tyto
finanční prostředky:
údržba a zpracování JP kanalizace
49 000 Kčs
údržba místních komunikací
60 000 Kčs
oprava bytového fondu (izolace bytovky)
44 000 Kčs
potraviny ve školní jídelně
32 000 Kčs
studie kina
20 000 Kčs
snížení výdajů u vnitřní správy
3 000 Kčs
přísliby celkem
202 000 Kčs
Všechny uvedené prostředky byly použity v těch oblastech, na které byly určeny.
Fond rezerv a rozvoje
Výsledek hospodaření z roku 1987 činil 67 400 Kčs. Tyto prostředky byly použity na
místní komunikace ve výši 54 000 Kčs a 13 400 Kčs bylo použito na průzkumné geologické
práce pro Areál zdraví. Dále obdržel MNV v průběhu roku z fondu rezerv ONV
na odměny funkcionářům
10 200 Kčs
na pojištění majetku MNV
6 000 Kčs
na studii plynového vedení
22 500 Kčs
odměna kom.ochrany veř.pořádku za soc.soutěž
500 Kčs
Všechny prostředky byly čerpány k účelům, na které byly určeny.
Oblast výdajů:
Výdaje u jednotlivých kapitol byly v souladu se schváleným rozpočtem a přísliby.
K překročení výdajů došlo u školní jídelny, kde byly výdaje překročeny o 52 000 Kčs.
Překročení bylo uhrazeno z příslibu ONV ve výši 32 000 Kčs a 20 000 Kčs z úspory rozpočtu
ZŠ. Dále byly překročeny výdaje u kapitoly místního hospodářství a to z toho důvodu, že
docházelo k častým poruchám na veřejném osvětlení, náklady byly překročeny o 3 700 Kčs.
Akce Z:
na stavbě vodojemu bylo čerpáno
900 000 Kčs
Jako neinvestiční akce „Z“ byly vybudovány místní komunikace a na ně byly použity
prostředky
z fondu rozvoje a rezerv ve výši
54 000 Kčs
příslib od ONV
60 000 Kčs
sdružené prostředky
288 000 Kčs
JZD Javořina Dolní Němčí uhradilo z provozního fondu zbývající část nákladů a to ve výši
400 000 Kčs. Dále z neinvestičních prostředků od ONV ve výši 162 126 Kčs byl vykoupen
rodinný domek č.413 pro účely výstavby okrajové prodejny potravin.

Rekapitulace:
celkové příjmy za rok 1988
výdaje
zůstatek

3 054 004 Kčs
3 029 101 Kčs
24 903 Kčs

Práce komisí:
Školská a kulturní komise má 9 členů. Z toho 5 je poslanců MNV. Schůze probíhají
pravidelně 1x za měsíc. Hlavní projednávané body na schůzích jsou: složení a kontrola
jednotného plánu kulturně-tělovýchovné a branné činnosti, činnost JKK, ZŠ, MŠ, MLK,
kulturně společenské akce, plesy a zábavy. Z jednotlivých složek bývají přizváni do komise
zástupci k projednání činnosti. Zejména pořádání zábav bylo projednáváno několikrát pro
jejich stále nízkou úroveň. V příštím období bude nutno zvyšovat kulturní úroveň zábav,
provádění kontroly na zábavách nealko, zlepšení práce JKK a zvýšení účasti na schůzích
komise.
Komise sociálně zdravotní se schází rovněž 1x měsíčně. Účast některých členů je
nedostačující. Komise každoročně schvaluje a rozděluje jednorázové příspěvky potřebným
důchodcům z doplňkové péče. V roce 1988 bylo rozděleno 20 000 Kčs a to 62 důchodcům
(200 – 300 Kčsna osobu, manželská dvojice 500 Kčs). Jedenácti důchodcům stravujícím se
v restauraci Rozkvět se přispívá částkou 3 Kčs na jeden oběd. Pro bezmocného občana
Štěpána Bršlicu č.50 byla zajištěna pečovatelka – paní Marie Kadlčková.
Zástupci komise spolu se zástupci ČSŽ, SPOZ a MNV navštívili spoluobčany žijící v domově
důchodců v Buchlovicích a předali jim dárky.
Na schůze komise je 1x za rok zvána dětská lékařka a obvodní lékař, kde hodnotí svou práci.
Obvodní lékař dr.Sváček poukázal na potřebu vybavení ordinace přístroji pro vyšetření srdce
EKG.
Komise se zabývala přípravou ustavení „aktivu péče o rodinu a děti“. V současné době je
ustanoven a ujal se práce na tomto úseku.
Komise místního hospodářství měla ve své náplni zlepšování služeb občanům na všech
úsecích. Jednalo se o služby, které v obci provádějí různé organizace jako Technické služby
Uherský Brod, Okresní komunální podnik Hluk, Jakos Uherské Hradiště, dopravní služba při
MNV a podobně. Široký prostor byl dán občanům, na základě nařízení vlády umožňuje se
provádět služby občanům v širokém rozsahu a za výhodných podmínek oproti minulým
létům.
Dále byla zaměřena pozornost komise na úpravu čekárny pro dojíždějící žáky ZŠ, dopravní
značky na místních komunikacích, zimní údržbu místních komunikací a chodníků, stavu
veřejného osvětlení v obci, bytové problémy a údržbu bytového fondu a divokým skládkám
odpadů z domácností, zeminy apod. Jednotlivé úseky činnosti byly rozpracovány v plánu
práce a hodnoceny v jednotlivých měsíčních schůzích a nedostatky řešeny. Ne vždy bylo
dosaženo plného úspěchu. Docházelo k závadám ve sběru tuhého domovního odpadu a to jak
vinou technického vybavení, tak i vinou osádek sběrných vozů. Vinu měli i občané, kteří
plnili popelnice a neplatili za odvoz. Další nedostatek vznikl tím, že občané vyvážejí i to co
na skládky nepaří. Spousta věcí se dá zlikvidovat pálením doma, kompostováním i výkupem
druhotných surovin. Sběrna je pravidelně v provozu v budově bývalé ZŠ. Tímto postupem vy
se dosavadní místa skládek prodloužila o další roky.
Komise obchodu a cestovního ruchu se scházela pravidelně 1x za měsíc. Hlavní úkoly komise
byly následující:
- otevření prodejny textilu v prostorách bývalé prodejny domácích potřeb – provedeno v lednu
1988
- rozšíření sortimentu na prodejně textilu o odívání – provedeno v polovině roku
- příprava výstavby okrajové prodejny v ulici Tiché a zrušení prodejny naproti JKK

- příprava a zajištění rekonstrukce obuvi – na bývalé prodejně textilu (provádí se)
- kontrola sortimentu základních potravin na všech potravinářských prodejnách v obci –
provádí se namátkově
Spotřebitelé by měli při vzniklém nedostatku provést zápis do knihy přání a stížnosti.
Dále se v komisi řešily změny prodejní doby v době dovolených. Účast členů komise na
schůzích byla průměrná. Nejslabší účast měli poslanci s.Gál a s.Zetková, kteří se jednání
téměř nezúčastňovali.
Finanční komise se scházela pravidelně jednou za měsíc. Účast členů na schůzích činila 88 %.
Stálou neúčast měla Filoména Martišová.
Členové finanční komise prováděli čtvrtletně kontrolu plnění rozpočtu a finančně zajišťovala
akce při budování obce – zvláště budování vodojemu a položení živičných koberců na
komunikace.
Rovněž čtvrtletně prováděla kontrolu pokladní hotovosti a účtů MNV. Při těchto kontrolách
nebyly zjištěny žádné rozdíly a pokladní kniha i jednotlivé účty jsou vedeny pečlivě a bez
závad.
Průběžně bylo kontrolováno placení všech druhů daní a poplatků, tyto byly za rok 1988
všechny zaplaceny – některé po upomínkách.
Komise projednala a kladně vyřídila žádosti o slevu na domovní dani (jedná se o novostavby
po kolaudaci).
V říjnu komise projednala organizační zajištění inventarizace majetku a zařízení MNV. Podle
vydaných směrnic proběhly všechny inventury, ve dnech 8.a 9.12.1988 provedla hlavní
inventarizační komise kontrolu provedených inventur a předala radě MNV hodnotící zprávu.
V závěru roku byla provedena kontrola v Jednotném kulturním klubu. Při kontrole byly
zjištěny závady v účetnictví, finančních záležitostech a v inventární knize. Po následné
kontrole byly uvedené nedostatky ještě ve větším rozsahu potvrzeny.
Sbor pro občanské záležitosti se scházel pravidelně 1x měsíčně. Jeho činnost byla
rozpracována do pololetních plánů. Každý člen sboru byl pověřen konkrétním úkolem.
Hodnocení bylo prováděno průběžně v každém jednání. V současné době má sbor 12 členů,
odstěhovala se s.L.Straková.
Sbor zajišťuje následující obřady a slavnosti: vítání dětí do života, svatební obřady, setkání
rodáků, předávání občanských průkazů, slib jisker a pionýrů, zahájení a ukončení školního
roku v ZŠ, beseda s důchodci, návštěva starších a osamělých žen u příležitosti MDŽ,
rozloučení s dětmi navštěvujícími MŠ (přechod do ZŠ), blahopřání v místním i Čs.rozhlase.
Dva členové se loučí se všemi zemřelými.
Rok 1988 bylo rokem 35.výročí založení SOZ. U této příležitosti se uskutečnilo slavnostní
setkání členů, kteří ve sboru pracovali od jeho založení. Při této příležitosti byli vyhodnoceni
zasloužilí členové sboru.
SOZ věnuje pozornost významným pracovním a životním jubilejím občanů. Zasílá
blahopřejné listy, navštěvuje občany, kteří se dožili 90 a více let.
U příležitosti 40.výročí Února, byli pozváni do obřadní síně občané, kteří se narodili v roce
1948.
Za účasti rodičů byly slavnostně předány povolávací rozkazy brancům v obřadní síni.
SOZ plní úkoly, které jsou stanoveny dlouhodobě. Chybí smuteční síň pro důstojné
rozloučení se zemřelými.
Komise zemědělská,lesního a vodního hospodářství se scházela každý měsíc, řídila se plánem
práce a operativně reagovala na potřeby. Schvalovala osevní postupy JZD Javořina,
vyřizovala žádosti o přidělení pozemků a povolovala kácení stromů, které překážely.
Sledovala protierozní opatření a stav znečištění potoka Okluky, rovněž stav zelených ploch
v obci. Komise se snažila osvětově působit na občany ve vztahu k ochraně životního
prostředí.

JZD Javořina
JZD Javořina obhospodařuje 2 415 ha zemědělské půdy. Výměra orné půdy činí
1 863,7 ha, 552 ha jsou trvalé porosty. Půdní podmínky jsou představovány od černozeně přes
hnědozemě, rendzimy až hnědé půdy oglejené, s větším či menším výskytem kamene
v poměrně členitém terénu.
Klimatické podmínky jsou v teplotním rozmezí 7,4 – 8,3 °C průměrné roční teploty, srážkami
kolem 660 mm s převládajícími jihovýchodními větry erozivního rázu. Měsíc duben, červen,
červenec a říjen bývají bez srážek, což má dopad při vývoji obilovin a vzcházení ozimin.
Osevní plochy jednotlivých plodin:
ha
plán t/ha
plán t
skutečnost t/ha
celkem t
pšenice ozimá
740
6,34
4 695
6,83
5 053
triticale
30
6,3
188
4,73
141,9
ječmen jarní
93
5,7
530
5,35
498
oves
50
5,3
265
5,01
251
proso
7
1,5
10,5
1,51
10,6
kukuřice
50
6,5
325
5,03
251,7
Celkem
970
6,20
6 014
6,4
6 206,2
103,2 %
Dodržení agrotechniky a příznivý průběh zimy měl vliv na výnos ozimé pšenice. Bylo
dosaženo výnosu 6,51 t z ha (1.místo v okrese). Jarní obiloviny a vůbec všechny jarní plodiny
nedosáhly plánované produkce z důvodů pozdního jara a přísušku během vegetace.
Hrách na zrno byl pěstován na ploše 48 ha. Dosažený výnos 2,62 t/ha představuje plnění
produkce na 82 %. Z důvodů nevhodných půdních podmínek pro pěstování hrachu byl do
osevního postupu zařazen na místo hrachu řepku ozimou a to o výměře 50 ha.
Cukrovka a krmná řepa byly zasety na výměře 100 ha. Pozdní příchod jara byl příčinou
pozdního setí cukrovky a to až 19.4., čímž došlo ke zkrácení vegetační doby růstu téměř o 1
měsíc. Dalším nepříznivým faktorem bylo sucho v letních měsících, čímž došlo ke snížení
produkce z plánovaných 47 t/ha na 26,43 t/ha.
Krmná řepa . výměra 30 ha, plánovaný výnos 50 t/ha, dosažený výnos 27,60 t/ha. Příčiny
výpadku byly obdobné jako u cukrovky.
Kukuřice silážní – 239,72 ha, plán výroby 8 575 t, skutečnost 7 912,6 tun.
Dobře zapojené porosty byl poznamenány přísuškem, což se projevilo na tvorbě biomasy,
zkrácení délky rostlin a snížení výnosu.
Víceleté pícniny- 206 ha vojtěšky, 109 ha jetel červený – celkem 315 ha.
Plánovaná produkce 12 891 tuna, dosažená výroba 11 030,6 tuny. K výpadu došlo z důvodu
přísušku u druhé a dalších věcí. Z první seče se podařilo zajistit převážnou část vojtěškového
sena dobré kvality pro zimní období.
Bob na zeleno – 50 ha, plánovaná sklizeň 1 500 tun, skutečnost 1 188,3 tuny. Snížení
výnosu bylo rovněž zapříčiněno dlouhotrvajícím přísuškem. Celá produkce byla zpracována
na úsušky.
Směsky – 120 ha, plánovaná produkce 1 440 tun, sklizeň 1 126,2 tuny. Nižší produkce
byla zapříčiněna přísuškem.
Trvalé travní porosty – výměra 552 ha, plánovaná výroba 9 618 tun, skutečnost byla
9 371,1 tuny v zelené hmotě. Snížená produkce byla ovlivněna suchem. U první seče byla
překročena výroba sena, což se příznivě odrazilo v zásobení krmivy pro zimní období. Ke
zlepšení botanické skladby porostů byl na 40 ha proveden přísev barevných jetelů. Provádělo
se odstraňování náletu křovin při okrajích lesních ploch.

Česnek – výměra 120 ha, z toho bylo pěstováno 75 ha zimního česneku, 45 ha jarních
odrůd. Plánovaná produkce byla ve výši 619 t při průměrném výnosu 5,16 t. Skutečná sklizeň
činila 358,4 t – tj.2,99 t z ha, což představuje plnění na 58 %.
Mírný a vlhký průběhu zimy měl vliv na silné rozmnožení houbových chorob, které způsobily
snížení počtu jedinců již při vzcházení. Nejhůře se projevil nepříznivý průběh roku u jarního
česneku.
Náplní činnost úseku rostlinné výroby nejí jen produkce tržních plodin a krmiv, ale i
péče o půdu a přírodu. K udržení půdní úrodnosti bylo vyhnojeno 593 ha orné půdy
chlévským hnojem, na 181 ha bylo zaoráno zelené hnojení a na 240 ha byla aplikována kejda
v dávce 60 m3/ha. Aplikace vápenatých hmot byla provedena ve výši 970 t na výměře 330 ha.
Dále byly prováděny rekultivační a meliorační zásahy a sběr kamene téměř ze 400 ha orné
půdy. Zásobení hnojení bylo provedeno na 796 ha.
Živočišná výroba – výroba mléka
Středisko Dolní Němčí
skut.87
plán 88
skut.88
+
Výroba mléka
1 916 595 1 891 620 1 941 326
49 706
Výroba na kus a den
14,80
14,75
15,28
0,53
Výroba na 1 dojnici
5 402
5 400
5 592
192
Dodávka mléka
1 821 160 1 817 420 1 830 820
13 400
Plánovaná výroba mléka byla překročena o 109 648 litrů, což představuje plnění na 102,63 %.
Ve výrobě mléka je družstvo na 1.místě v okrese (3.v kraji).
Výroba hovězího masa:
1987
plán 1988 skutečnost 1988
+
výroba celkem
7 137,8
6 570
6 768,7
198,9
Dolní Němčí
jalovice
0,723
0,680
0,808
0,128
Plánovaná výroba hovězího masa byla u všech kategorií hospodářských zvířat splněna a
překročena.
plán 1988 skut.1988
%plnění
Plnění dodávek masa
maso celkem
431 tun
441,8
102,5
hovězí
418
425,4
101,8
vepřové
4
5,4
135
telata
2
0,6
30
ovce
7
10,4
148,5
Za rok 1988 bylo dodáno k jatečným účelům 419 kusů býků o průměrné porážkové hmotnosti
630 kg, z toho bylo 22 kusů dodáno na nut.porážku a průměrná porážková hmotnost včetně
nut.porážek činila 629,2 kg.
Průměrná porážková váha krav bez nutných porážek činila 564,9 kg a bylo dodáno 307 kusů,
z toho 64 kusů na nutnou porážku a průměrná porážková hmotnost včetně nutných porážek
činí 502 kg.
Krmivová základna: Zabezpečení živočišné výroby objemnými krmivy pro zimní
období bylo na dobré úrovni pouze ve výrobě ozimého ječmene a sena. Ostatní sortiment
obj.krmiva – krmné řepy, skrajkové siláže, kukuřičné siláže a senáže byl na podprůměrné
úrovni vzhledem ke klimatickým podmínkám v období vegetace.
Sena se sklidilo 1 710,9 tun a bylo dobré kvality. Dále se sklidilo 7 435 tun kukuřičné siláže o
dobré kvalitě, avšak s velkým deficitem ve výrobě – oproti roku 1987 o 2 407 tun méně.
Jetelové senáže se sklidilo v hrubém množství 258 tun, což je rovněž nižší výroba než v roce
1987 téměř o polovinu. Velký deficit nastal u krmné řepy, se kterou se mělo vystačit do
poloviny dubna, vydrží však pouze do 8.- 10.února.
Velmi nízký výnos byl u cukrové řepy a skrajků, což mělo za následek nižší zpětný odprodej
řízků něž byl plán. Slámy bylo vyrobeno 3 501 tuny a je jí dostatek, počítá se s dodržením

zvýšených dávek u všech kategorií skotu. Je nutno maximálně šetřit se všemi krmivy,
udržovat pořádek v prostorách s krmivy a stohů slámy.
Svit
V provozovně Svit Dolní Němčí bylo naplánováno na rok 1988 vyrobit 1 143 400 párů
obuvi. Dosáhlo se 1 163 155 párů, což představuje plnění plánu na 101,7 %. Navíc bylo
vyrobeno 18 165 pro SSSR, z toho 5 100 párů dámské obuvi, která byla vyráběna v době
celozávodní dovolené. Pro tuzemský trh bylo navíc vyrobeno 1 590 párů.
Výroba dle odběratelů:
SSSR 1 056 365 párů
tj.90,8 % z celk.výroby
Mongolsko 2 500 párů
tj.0,3 % z celk.výroby
tuzemsko 104 290 párů
tj.8,9 % z celk.výroby
Během roku 1988 byla v provozu Dolní Němčí vyráběna obuv ve 37 vzorech. Pracnost
vyráběných vzorů se projevila při vyplácení obtížnostních doplatků. U dílny 4201 bylo
vyplaceno 28 950 párů, u dílny 4202 25 600 párů, dílna 4203 vyplácela 1 800 párů a dílna
4204 21 000 párů. Obzvláště velká pracnost se projevila ve 3.čtvrtletí. Vyráběný vzor pro
tuzemského odběratele byl zařazen jako módní novinka a při denní kapacitě 1 000 párů vylo
v šicí dílně potřeba 72 pracovnic.
Plnění plánu bylo rovnoměrné pro celý rok. Prostoje v roce 1988 nebyly zaznamenány, bylo
však nutno vzhledem k opožděným dodávkám usní přidělovat náhradní práci, popřípadě
měnit výrobu.
Kvalita výrobků:Bylo vráceno 1 852 párů, což je v porovnání s předcházejícím rokem o
1 221 párů méně. K největšímu poklesu došlo u vad materiálových, pak u vad při montáži
obuvi. Naopak vady při dokončování obuvi zůstávají na téměř stejné úrovni jako
v předcházejícím roce.
K hromadné reklamaci došlo v měsíci květnu. Bylo vráceno 162 párů vyrobených pro SSSR.
Úsek zaměstnanosti
Plán pracovních sil pro rok 1988 byl stanoven na 472 osob. Byl splněn na 98,5 %. Průměrný
evidenční stav činil 465 osob. V průběhu roku bylo podáno 18 výpovědí z pracovního
poměru. Stabilizační komise projednala 12 výpovědí, 2 pracovnice výpověď zrušily, zbývající
propuštění se týkaly žen na mateřské dovolené. Pro stabilizaci pracovních sil byly ženám
vypláceny při návratu z mateřské dovolené finanční příspěvky. Celkem bylo 16 ženám
vyplaceno 20 300 Kčs. Příspěvek matkám pracujícím na odpolední směně při péči o dítě do
započetí povinné školní docházky byl poskytnut 29 ženám, byla vyplacena částka 57 440
Kčs.
Výdělky: Od 1.5.1988 byla provedena mzdová úprava. Došlo ke zvýšení mezd o 217
Kčs v průměru na pracovníka provozu. Průměrný výdělek dělníka činí 3 095 Kčs, technického
pracovníka 3 469 Kčs. Celkový průměr je 3 117 Kčs.
Práce přesčas: V roce 1988 bylo odpracováno 20 083 přesčasových hodin. Je to o 5 268
méně než v minulém roce. Přesčasová práce činila 2,06 %.
Sušárna
Výroba krmných směsí vycházela z kapacitních možností závodu, ale také z požadavků
jednotlivých zemědělských podniků. Zvýšená poptávka po krmných směsích se odrazila ve
zvýšení výroby proti roku 1987 o 987 tun. Na plán 6 150 t bylo vyrobeno 6 956 tun krmných
směsí, tj.113,1 %.
Tukování úsušků bylo provedeno v objemu 386 tun, což představuje plnění na 128,7 %.
Zlepšila se poradenská činnost a odbornost sestavování krmných receptur.
V příštím roce je plánována rekonstrukce technologického zařízení, kde budou využity nové
poznatky sledující úsporu jádra, modernizace v celé výrobě. Omezení prašnosti bude mít

význam nejen ve zlepšení hygieny, ale i ekologický.
Výroba úsušků byla rovněž překročena o 483 tun. Celkem bylo vyrobeno 6 698 tun. Na nižší
produkci úsušků proti roku 1987 měl vliv měsíční skluz při dokončování plynofikace a také
nepříznivé počasí, které neumožnilo splnit výrobu glycidových úsušků (kukuřice). Bylo
vyrobeno 2 097 tun úsušků při spotřebě 321,4 m3 plynu.
V přidružené výrobě závod pokračoval ve výrobě palet v kooperaci s JZD Ploština a ve
výrobě podložek pro STS. Na plán 2 500 kusů patel bylo za devět měsíců vyrobeno 1 238
kusů. Tato výroba byla v měsíci říjnu zastavena a nahrazena výrobou regálů pro JZD Kudlov,
kterou závod provádí jako práci ve mzdě bez dodávání materiálu. Ve 4.čtvrtletí bylo vyrobeno
400 kusů těchto regálů.
Plánovaný počet pracovníků v počtu 60 nebyl naplněn o 2 osoby, což se projevilo v nárůstu
průměrného výdělku o 167 Kčs na pracovníka. Průměrný výdělek činil 3 314 Kčs. Plánovaný
zisk ve výši 696 tisíc Kčs závod splnil na 101,4 %.
Základní škola
Nový školní rok 1987/88 byl slavnostně zahájen jako vždy shromážděním žáků na
školním dvoře. Slavnostní okamžik byl zdůrazněn přítomností zástupců MNV, NF, závodů
v obci a dalších čestných hostů.
Počet žáků ve třídách a přidělení třídnictví bylo následující:
třída
chlapců dívek
celkem
třídní učitel(ka)
I.A
11
13
24
Jarmila Valíčková
I.B
11
12
23
Jarmila Jankových
I.C
9
10
19
Ludmila Pohůnková
II.A
17
12
29
Marie Indrová
II.B
16
14
30
Jitka Kavková
II.C
11
11
22
Milena Zlomková
III.A
22
14
36
Josef Valíček
III.B
19
16
35
Libor Pelka
IV.A
21
13
34
Kliment Ingr
IV.B
21
13
34
Olga Pavlicová
V.A
13
14
27
Vlasta Ondrová
V.B
10
17
27
Ladislava Menšíková
V.C
12
15
27
Marie Jančová
VI.A
13
14
27
Anna Stašková
VI.B
14
14
28
Anna Mahelová
VI.C
14
14
28
Ivana Kočárová
VII.A
20
15
35
Dana Malá
VII.B
19
13
32
Věra Luxová
VIII.A
14
16
30
Jana Mitáčková
VIII.B
13
18
31
Božena Nevyjelová
VIII.C
15
16
31
Stanislav Šula
Bez třídnictví vyučovali na ZŠ Josef Bartoš, Zdena Puková, Jiřina Dufková, Zdena Hájková,
Dagmar Kašpaříková (po odchodu na MD s.Vichorcová).
Ve školní družině pracovaly s.Jana Pacholová a Lenka Dvořáčková

Umístění žáků:
gymnázium 8
SPŠ
7
SZŠ
2
SEŠ
7
SZTŠ
1
SŠ knihovnická 1

Sped Š
1
OU s mat. 5
OU
58
priority:
stavebnictví
strojírenství

průmysl 3
zeměd.
1
energetika 1
7
4

Nedostatečných žáků bylo v tomto roce 7, tj.0,82 %.
Vyznamenání obdrželo 58 žáků = 17,8 %
Nejlepší žákyní školy v tomto školním roce byla vyhlášena Michaela Labovská.
Pochvaly:
za práci pro třídní kolektiv
34 žáků
za vzorné plnění školních povinností
21 žáků
za práci v PO
27 žáků
za olympiády a jiné soutěže
14 žáků
Ředitelem školy byl Radomír Válek, zástupkyní ředitele Marie Bukvicová.
MŠ I.
Nový školní rok v mateřské škole I. začínal s počtem 24 dětí. V průběhu roku byly
přijaty další 2 děti. Věková skupina dětí byla 3 – 5 let.
Ředitelkou školy byla nadále s.Dětinská, učitelka Jarmila Vlková. Místo školnice vykovávala
Marie Neumannová, o dovoz jídla se starala Marie Stojaspalová.
Slavnosti v MŠ:
Na oslavu VŘSR si děti zhotovily mávátka, připravily si maňáskové scénky a o významu
VŘSR se seznámily vhodnou formou při prohlížení obrázků a nástěnky. K vánocům si
připravovaly ozdoby na stromeček a samy si jej ozdobily. Oslava vánočních svátků byla
zdůrazněna zpíváním koled, pohoštěním a překvapením pod stromečkem. Společně s rodiči se
děti zúčastnily oslav 1.a 9.května. Svátek dětí byl pestrý: výlet do Uherského Brodu
s návštěvou výstavky dětských prací, soutěž v kreslení na chodníku, závody na tříkolkách a
samozřejmě sladká odměna. Přišly poblahopřát i maminky ze závody Svit a přinesly
sladkosti. Na závěr školního roku se konal výlet do zoologické zahrady v Hodoníně. K svátku
MDŽ si děti připravily pásmo písniček, básniček, tanečků a také drobné dárečky pro maminky
rovněž ženy z patronátního závodu Svit.
Spolupráce s rodiči:
Rodiče dětí vyměnili část oplocení, vyvezli pískoviště a navezli nový písek, opravili tříkolky
a koloběžky. Novým nátěrem opatřili lavičky, stoly, prolézačku a kolotoč. Bylo to celkem 80
brigádnických hodin. I úklid školní zahrady byl proveden za pomoci rodičů.
Spolupráce s patronátním závodem:
JZD Javořina opět přispělo v letošním roce částkou 1000 Kč na zakoupení nových hraček.
Část peněz bylo použito na zakoupení dětského nářadí pro práci na zahradě.
V tomto roce se jednalo o uzavření budovy MŠ I. Důvodem bylo nevyhovující
elektroinstalace v celé budově a také špatný kotel ústředního topení. Oprava by měla být
provedena ještě v tomto roce.
MŠ II.
Obsazení MŠ:
ředitelka – Marie Kocábová

učitelky – Marie Kadlčková, Vlastimila Krhovská, Bronislava Tomanová, Jitka Hoblíková,
Eva Válková, Blanka Nováková, Naděžda Milošová
Život školy:
Koncem měsíce září bylo pro rodiče připraveno pásmo básní, písní i tanečků. Rodiče se
přesvědčili, že i za krátkou dobu jejich děti zvládnou kus práce. V říjnu děti navštívily
zámeckou zahradu v Buchlovicích, byl to pro ně silný citový zážitek. V listopadu byla
uspořádána výstavka sovětských hraček pro všechny děti a poslech sovětských a ruských
pohádek. V prosinci navštívily děti základní školu. Zde jim byly promítnuty filmové pohádky
a také byl pro ně uspořádán karneval. Vánoční besídka u stromečku se rovněž povedla. Děti
zpívaly koledy a radost z dárku byla veliká. Další kulturní událostí byla pohádka O
Měsíčníku, Slunečníku a Větrníku – tu jim zahráli herci Slováckého divadla v místní budově
JKK. Ještě jednou si zašly děti do základní školy podívat se na kouzelnické triky. K MDŽ za
pomoci učitelek děti nacvičily pásmo písní, básní a tanečků a způsobily tak radost maminkám,
babičkám i ostatním pozvaným ženám. Pro 5-6leté děti bylo silným zážitkem cvičení vojáků
spojené s brannou vycházkou na Babí horu. Děti první třídy byly na výletě v zoologické
zahradě v Hodoníně, ostatní děti v lázních Luhačovice. Na závěr roku bylo rozloučení
s dětmi, které odejdou do základní školy.
Spolupráce s rodiči:
Rodiče se zapojili do kopání kanálu potřebného pro osvětlení MŠ, pomáhali při úpravě
zahrady a při úklidu školy před otevřením nové třídy pro děti mladší 3 let.
Spolupráce se ZŠ:
Učitelky předškolních dětí byly těsné spolupráci s učitelkami 1.tříd ZŠ. Radily se o přípravě
dětí na vstup do základní školy. Předškolním dětem byla umožněna pravidelná návštěva
plaveckého bazénu v ZŠ.
Spolupráce s MNV:
Ze strany MNV bylo umožněno proplácení pracovních oděvů učitelkám MŠ.
Tělovýchovná jednota
Členská základná má celkem 382 členů:
dospělých muži
ženy
dorost hoši
dívky
žáci
hoši
dívky

207
38
51
9
58
19

Jak je patrno z přehledu o počtu členů, je zapotřebí mnoho dobrovolných obětavých
pracovníků, funkcionářů pro zabezpečení pravidelné sportovní činnosti. Dosavadní zkušenosti
potvrzují nezbytnost prohlubovat spolupráci se všemi organizacemi NF, závody a institucemi.
Dobrá spolupráce je s komisí pro mládež a tělovýchovu, s místním JZD, zemědělským
výrobním sdružením, závodem Svit i se základní školou. Ředitelství ZŠ umožňuje využívání
tělocvičen hlavně v zimním období téměř pro celou tělovýchovnou jednotu.
Oddíl kopané: V soutěži bylo zapojeno 6 mužstev. Mužstvo dospělých získalo 24 bodů,
A-dorost se ziskem 24 bodů skončilo na 8.místě, starší žáci skončili na 5.místě, mladší žáci na
7.místě. Všechna mužstva si zachovala příslušnost v krajských soutěžích. Ostatní mužstva
byla zapojena do okresní soutěže.
Oddíl stolního tenisu: V soutěžích je zapojeno 6 družstev – 3 družstva dospělých a 3
žákovská. „A“družstvo dospělých se řadí mezi přední družstva okresu. V mistrovské tabulce
je na druhém místě. „B“družstvo hraje rovněž okresní přebor a pohybuje se na 3.- 4.místě,
tedy těsně za A družstvem. „C“družstvo dospělých tvoří většinou dorostenci a žáci a získávají

potřebné zkušenosti. Žákovské kolektivy jsou v rámci okresu hodnoceny na třetím místě.
V žákovské kategorii má oddíl i několik okresních přeborníků, kteří se zúčastňují krajských i
republikových soutěží. Oddíl stolního tenisu pořádá i místní turnaje. Nejpopulárnější je
vánoční turnaj. Touto formou získává nové zájemce do svých řad. Po získání titulu „Vzorný
oddíl III.stupně“ se přihlásil do soutěže o získání titulu ve stupni druhém. Veškerý majetek –
zařízení si vzal oddíl do socialistické péče. Vedoucím oddílu je Jar.Uher.
Oddíl šachový: Má dvě družstva v mistrovských soutěžích, kde se umísťují v popředí
tabulky. Dobrá je i práce s mládeží. Šachový oddíl jako první v TJ získal titul „Vzorný oddíl
I.stupně“.
Odbor základní rekreační tělovýchovy: Celoroční práce je velmi rozmanitá a bohatá.
Veškeré akce jsou organizovány pro širokou veřejnost. Cvičební období začíná vždy
začátkem školního roku. Odbor se však potýká s nedostatkem cvičitelů.
Oddíl odbíjené: Vznikl teprve na podzim r.1988. Začal hlavně s mladými – s žáky.
Zatím nemá vyhraněné talenty, důležitá je však chuť do práce.
Závažným problémem organizace je otázka samofinancování. TJ je dána možnost
organizování vedlejší hospodářské činnosti. Znamená to hledat cesty k maximálnímu
využívání stávajícího dopravního parku tělovýchovné jednoty pro příjmovou činnost a
prohlubovat spolupráci s místními závody. Pokud jde o JZD Javořina, pomáhá rozvoji TJ a
zejména kopané dobře. Má patronát nad I.mužstvem oddílu kopané. Hráči tohoto oddílu jsou
převážné části zaměstnanci JZD a zúčastňují se soutěže o pohár zemědělských novin. JZD
materiálně i finančně přispívá na činnost tohoto mužstva a umožňuje hráčům trénink.
Český červený kříž
Organizace má 166 členů. Členové se zúčastňovali masově-politických a kulturních akcí
v obci jako je Vítězný únor, květnová výročí, vznik republiky, VŘSR. 11 členek je
poslankyněmi MNV.
Pro mládež uspořádala organizace 2 nealko diskotéky. Členky se aktivně podílely na
sportovně-zábavném programu u příležitosti MDD. Mnoho členek, zejména starších se stále
aktivně zapojuje do práce v zemědělství, jako je sklizeň česneku a okopávání řepy a dalších
sezónních pracích. Mnoho hodin je každoročně odpracováno na úpravě veřejných prostranství
a okolí zdravotního střediska. Bylo odevzdáno 250 kg šípků, 2 000 kg odpadových surovin
(papír, železo). V rámci péče o životní prostředí bylo vysázeno 80 stromků a keřů při péči o
pěkný vzhled okolí bydliště odpracovaly členky 3 700 hodin.
Hlavní náplní práce ČČK je podíl na zdravotní výchově obyvatelstva, )část na léčebně
preventivní péči, podíl na zajišťování dárcovství krve, vytváření a ochraně zdravých životních
podmínek a pomoc při výchově obyvatelstva. V roce 1988 bylo uspořádáno 5 přednášek pro
rodiče, žáky i ostatní občany. V n.p.Svit Dolní Němčí byly proškoleny 2 zdravotní družiny a
zdravotní skupiny jednotlivých dílen. Z řad žáků 3.tříd byly vyškoleny 2 skupiny Mladých
zdravotníků při základní škole – celkem 61 žáků.
Členky ČČK pravidelně navštěvovaly staré občany, návštěvy byly spojeny s donáškou léků,
pohovorem o zdravotním stavu a eventuelním dalším odborným vyšetření.
Ve spolupráci se Svazem žen, Sborem pro občanské záležitosti, Dohlížecím výborem se
každoročně členky podílejí na organizování a fingování (500 Kč) Besedy s důchodci. Při
sportovních a branných akcích se během celého roku podílejí členky ČČK tím, že drží
zdravotní hlídky.
V roce 1988 bylo naplánováno 40 dárcovství krve – přihlásilo se však 81 dárců.
V průběhu roku jsou prováděny hygienicko-epid.kontroly v prodejnách potravin, ZŠ, MŠ i
v podnicích v obci.

Svaz požární ochrany
Základní organizace požární ochrany má 47 členů, z toho je 5 žen. Během roku bylo
svoláno 11 výborových a 6 členských schůzí. Účast na těchto schůzích je 85 %. Tři členové se
pravidelně zúčastňovali okrskových schůzí, jeden schůzí okresního výboru, jeden člen pracuje
v místním výboru národní fronty, jeden v komisi MNV pro jednotný systém branné výchovy
a jeden jako poslanec MNV pracuje v komisi ochrany veřejného pořádku. Členové svazu
v rámci preventivní péče zkontrolovali 730 obytných budov, 18 drobných provozoven,
zemědělský závod, rekreační objekt a 4 další různé objekty.
Byla uspořádána beseda o požární ochraně pro občany, dvě besedy s mládeží, jedna
propagační výstavka a školení v JZD. V rámci ideové a odborné přípravy členů svazu bylo
proškoleno 19 členů. Byla provedena dvě námětová cvičení v obci, jednoho se členové
zúčastnili ve Vlčnově na farmě JZD.
Do sportovní soutěže se zapojilo jedno družstvo mužů, které při okrskové soutěži ve Slavkově
skončilo z devíti zúčastněných mužstev na čtvrtém místě.
U požáru členové svazu nezasahovali – v okolí žádný nebyl. V rámci akce „Ochrana úrody“
zapůjčuje svaz cisternu JZD Javořina, která je stále v pohotovosti a může být ihned použita na
pozemcích v obě zrání a sklizně obilí.
Technika – výzbroj a výstroj je ve velmi dobrém stavu. Členové Ant.Zetka, Ant.Kadlček,
Frant.Šrámek a Jar.Kadlček ji převzali do socialistické péče.
10 mladých požárníků je zapojeno do hry „Plamen“. Je to nově obsazené mužstvo, vyžaduje
tedy hodně trpělivosti a úsilí.
V rámci kulturně výchovné činnosti byly uspořádány dvě taneční zábavy pro mládež. Jedna
v budově JKK, druhá v Hájku.
Svaz zahrádkářů
Hlavní úkoly svazu zahrádkářů v roce 1988 byly tyto: čištění potoka, demolice mlýna,
práce s mechanizací, hospodářská činnost, uzavírání smluv, práce s mládeží, zapojení do
veřejného života.
Čištění potoka- při něm odpracovali členové mnoho hodin. Největší kus práce odvedl
jednatel František Šimčík, který celou akci organizoval, ale také nejvíc pracoval hlavně
s motorovou pilou.. Tato akce přinesla značný finanční efekt.
Demolice mlýna- s touto prací bylo započato v měsíci září. Převážná část objektu byla
z pálených cihel a rozebrání budovy, očištění a uložení cihel bylo náročné. Totéž platí i o
krytině. Materiál bude možno použít na novou budovu.
Práce mechanizace- traktorem byla prováděna na jaře příprava půdy, na podzim orba,
odvoz dřeva od potoka, v zimním období odhrnování sněhu z místních komunikací a jiné
drobné služby obyvatelům. Frézou se provádělo rotavátorování. Dobře byla využita i
motorová pila hlavně při čištění potoka, ale i na ořezávání stromů veřejné zeleně. V průběhu
roku byly zapůjčovány členům svazu i občanům secí strojky, ohrnovač na brambory,
postřikovací konve, krouhač zelí, drtič a lis na ovoce. Nebyl používán postřikovač na traktor.
Hospodářská činnost- v roce 1988 byl zakoupen starší traktor – Zetor 8011 a těsně před
koncem roku rotavátor. Dále byla zabezpečena sadba brambor – 70 q, 80 ks stromků, 60 ks
keřů, 80 q hnojiv, 200 q rašeliny, 2 q cibule sazečky.
Uzavírání smluv a podíl organizace na zásobování obyvatelstva – v roce 1988 byla
uzavřena smlouva na 420 q surového česneku s Frutou Lednice a smlouva na 100 q česneku
suchého pro okresní zahrádkářské služby. Členové obohatili náš trh o 70 q okurek, 210 q
česneku, 30 q raných brambor, 20 tisíc hlávek salátu, 5 q čínského zelí, 25 q černé ředkve, 5 q
póru a 1000 sazenic růží. Taktéž někteří členové prováděli množení květinových semen.

Kulturní a politicko-výchovná činnost – uskutečnilo se 14 schůzí výboru, 13 členských
schůzí – někdy se slabší účastí. Byly uspořádány 2 výstavy, letní výstava květin, ta byla
zaměřena na růže a letničky. Navštívilo ji 300 občanů a byla velmi dobře hodnocena.
Podzimní výstava ovoce, zeleniny a tropických rostlin byla ještě zdařilejší. Tu navštívilo přes
400 občanů a 250 žáků ZŠ.
Byly uspořádány 2 zájezdy. Jednodenní do Věžek a dvoudenní do Litoměřic s exkurzí na
školním statku v Mělníku.
V zimním období proběhly 2 přednášky ale s malou účastí. Uskutečnily se 3 zábavy pro
mládež, jedno odpoledne pro rodiče s dětmi v Hájku – tato akce byla zdařilá. Ve spolupráci se
svazem žen se konal společenský ples. Hudba „Kasiopea“ se však nelíbila, pořadatelé nebyli
důrazní při kontrole návštěvníků a dovolili vstup osobám, které neměli společenský oděv a to
poznamenalo celkovou úroveň.
Práce s mládeží- kroužek mladý zahrádkář navštěvovalo 8 – 10 žáků ZŠ. Zúčastnilo se
okresní soutěže v zastoupení dvou družstev. V kategorii starších obsadila 3.místo ze 30
soutěžících Barbora Miklová.
Český svaz žen
Organizace Českého svazu žen má 235 členek. Jejich výbor byl 15členný a scházel se
jednou měsíčně. Členské schůze se konaly 3x do roka. Členky se zúčastňovaly oslav
pořádaných na počest osvobození obce, 1.máje, 9.května, VŘSR i veřejných schůzí.
Členské schůze byly spojovány s přednáškami na téma: Jak předcházet kriminalitě mládeže,
Denně něco pro zdraví, Racionální výživa (s názornou ukázkou a ochutnáváním).
Při tvorbě a ochraně životního prostředí odpracovaly ženy 1 450 hodin, při úpravách
předzahrádek a zeleného pásu chodníku 1560 hodin, 1230 hodin věnovaly pomoci
zemědělství – zejména při sklizni česneku. Nasbíraly 1660 kg papíru, 2350 kg železa, 370 kg
textilu, 300 kg skleněného odpadu, šípků 230 kg, 800 ks králičích kožek, 25 kg vlny z králíků
angorských na zpracování.
Pro důchodce pořádají ženy každoročně besedu s kulturním programem. Zúčastňují se
předávání občanských průkazů patnáctiletým žákům, slibu jisker a pionýrů, spolu se SSM a
PO SSM pořádají oslavu MDD.
Pro mladší ženy byl zajištěn kurz šití a přednáška na téma „Estetická výchova“ spojená
s návrhy na moderní vybavení bytu.
Činnost organizace je pestrá a přitažlivá.
Počasí
Rok 1988 byl bohatý na různé povětrnostní anomálie. Hned na jeho začátku byly
zaznamenány nejpozoruhodnější teplotní extrémy. Na přelomu roku se denní teploty u nás
pohybovaly okolo 13 °C. Bylo to nejteplejší období v historii – dlouhodobý normál činí jen
0,4 stupně.
Polním rostlinám toto počasí neuškodilo. Mohly alespoň dobře zakořenit a odnožit. S malými
přestávkami pokračovalo velmi teplé počasí až do konce února. Vzhledem k mírným teplotám
rašily ovocné stromy, pupeny na růžích byly připraveny ukázat lístky. O d začátku února
kvetly sněženky a na slunných místech podběl. Noční mrazíky byly mírné, ve dne slunečno a
při bezvětří příjemně. Takové mírné zimy se vyskytují zhruba za 20 – 30 let. Pravá zima se
silnějším sněžením začala na horách neobvykle pozdě, až v druhé polovině února. Během
dvou dnů napadlo až 60 cm sněhu. Každodenními srážkami si zřejmě zima chtěla vynahradit,
co nestihla dříve. Sněhová pokrývka se zvyšovala rychle. Na Pradědu napadlo tolik sněhu, že
se na něm ještě v první polovině května dalo lyžovat. Tento meteorologický extrém vzápětí
vystřídal opačný. Po mokrém březnu nastoupilo dvouměsíční suché období. V červnu se
přihlásil Medard svým deštivým přídělem. Červencové počasí mělo letní ráz s několika

tropickými dny. V srpnu byl nejteplejším dnem 15.srpen s teplotou 35 °C. Vskutku
milosrdným bylo zejména pro zemědělce počasí podzimní. Suchý a slunný říjen umožnil
v klidu dokončit práce na polích. Občasné srážky příznivě ovlivnily vzcházení ozimů.
Listopad přinesl ochlazení, sněhu bylo málo. I v prosinci byla sněhová pokrývka nepatrná.
Sníh nebyl ani o vánocích, bylo poměrně teplo. Jak je patrné, povětrnostní výkyvy byly v roce
1988 rozmanité.
Pohyb obyvatel
Počet obyvatel k dni 31.12.1988 činí: 2928 osob
Narodilo se
zemřelo
přistěhovalo se
odstěhovalo se

44 dětí
29 občanů
46 občanů
56 občanů

Za rok 1988 přibylo tedy 5 obyvatel.
Nejstarší občanka paní Františka Borýsková se dožila 8.října úctyhodného věku 97 let.

Zapsala: Olga Pavlicová

1989
Úvod
17.listopadu 1989 se stalo neuvěřitelné. Všude na světě se lidé divili, kde se v těch
poddajných, ponížených, skeptických a zdánlivě už v nic nevěřících občanech
Československa vzala náhle ta úžasná síla za několik týdnů zcela slušným a mírumilovným
způsobem setřást se svých beder totalitní systém. Všichni jsme si na něj totiž zvykli a přijali
ho za nezměnitelný fakt a tím ho vlastně udržovali. Náš stát by už nikdy neměl být
přívažkem, či chudým příbuzným, kohokoli jiného. Musíme sice od jiných mnoho brát a
mnohému se učit, ale musíme to po dlouhé době dělat zase jako jejich rovnoprávní partneři,
kteří mají také co nabídnout.
MNV
rozbor hospodaření
Rozpočet vlastních příjmů na rok 1989 představoval částku 602 000 Kčs, skutečnost
byla 685 000 Kčs. K překročení příjmů o 45 000 Kčs došlo u kapitoly 714 – školství, kde byla
od 1.4.1989 zavedena přechodová norma. Dále příjmy u daně domovní a zemědělské byly
překročeny o 27 000 Kčs. Všechny daně a poplatky byla do konce roku zaplaceny, až na
nedoplatek 30 Kčs u daně domovní a 4 Kčs u daně zemědělské. Jedná se o předepsané penále,
které bude vybráno zároveň s daní v roce 1990.

Doplňkové příjmy v celkové výši 71 670,10 Kčs tvoří:
poplatky ze psů
6 075 Kčs
daň z příjmů obyv.
17 470 Kčs
odvod přebytků DP
45 000 Kčs
pokuty
620 Kčs
poplatky z místa
835 Kčs
prodej materiálu
1 6670,10 Kčs
Uvedené doplňkové příjmy byly použity v průběhu roku na úhradu překročených výdajů na
kap.739 – místní hospodářství.
Sdružené prostředky:
Na účtě sdružených prostředků byl k 1.1.1989 zůstatek 249 000 Kčs. Od Jednoty Uh.Ostroh
na komunikace 189 000 Kčs a 60 000 Kčs od Svitu Zlín na areál zdraví. V průběhu roku 1989
poukázal Svit dalších 30 000 Kčs, takže k 31.12.1989 bylo na účtě sdružených prostředků
279 000 Kčs.
V roce 1989 obdržel MNV od odvětvových odborů ONV Uh.Hradiště přísliby finančních
prostředků na zaplacení akcí, které nebyly zařazeny do rozpočtu a které bylo nutno v průběhu
roku provést:
- oprava elektroinstalace v mat.škole
20 000 Kčs
- zpracování projektové dokum.-plav.bazén
46 000 Kčs
- nákup stolů, židlí a záclon do JKK
160 000 Kčs
- doplňková péče – příspěvek občanům
5 000 Kčs
- nákup kontejneru a úprava skládky odpadů
23 000 Kčs
- materiál na zhotovení učebních pomůcek v ZŠ
8 500 Kčs
- zvýšené náklady na nákup potravin ve ŠJ
45 000 Kčs
- zvýšené náklady na vnitřní správu (elektřina)
10 000 Kčs
Všechny přísliby byly použity v těch oblastech, na které byly určeny.
Fond rezerv a rozvoje:
zůstatek z r.1988
24 903,31 Kčs
od ONV na odměny funkcionářům
10 800 Kčs
na dokončení vodojemu
157 100 Kčs
na kanalizaci
270 000 Kčs
na projektový úkol prodejny potravin
28 900 Kčs
odměny za umístění v soutěži
50 000 Kčs
odměna za umístění v soutěži SOZ a KOVP
1 800 Kčs
543 503,31 Kčs
Všechny prostředky z fondu rezerv a rozvoje byly vyčerpány a použity k určeným účelům.
Z odměny za umístění v soutěži byly zaplaceny průzkumné práce na skládku inertních
materiálů ve výši 19 408 Kčs, projekty na rekonstrukci veřejného osvětlení a svítidla v částce
19 506,16 Kčs. Ze zbývající částky byly vyplaceny odměny členům komisí ve výši 7 275
Kčs, pohoštění při družebních setkání 2 638 Kčs, dopravné 556 Kčs ochranné pomůcky na
akcích „Z“ 895 Kčs.
Státní fond vodního hospodářství:
Na dokončení výstavby vodojemu národní výbor obdržel částku 160 000 Kčs.
Výdaje:
Výdaje u jednotlivých složek byly v souladu se schváleným příslibem a rozpočtem, které
MNV během roku obdržel od ONV. K překročení výdajů došlo u kap.714 – školství a to u
školní jídelny, kde došlo k překročení o 45 000 Kčs v důsledku zavedení přechodové normy.
Toto překročení výdajů je kryto překročenými příjmy na stravném u školní jídelny. Dále byly
překročeny výdaje u kap.739 – místní hospodářství a to zejména u veřejného osvětlení o

částku 54 000 Kčs .Zde došlo k překročení z toho důvodu, že v roce 1988 nezapsal pracovník
JME stav jednoho elektroměru, který vykazuje největší spotřebu el.proudu a v roce 1989 byla
vyúčtována spotřeba za dva roky. Kromě toho byla zvýšena cena el.energie pro organizace o
0,04 Kčs za 1 kW. Na opravu veř.osvětlení byly zakoupeny žárovky v částce 15 000 Kčs.
MNV zakoupil v roce 1989 čtyři kontejnery za 53 724 Kčs, od ONV však na tento účel
obdržel pouze 13 000 Kčs.
Výdaje na bytové hospodářství byly překročeny o 4 000 Kčs. Celkové překročení výdajů u
kap.739 v částce 100 000 Kčs bylo uhrazeno z doplňkových příjmů a z překročených příjmů
na daních.
Akce „Z“
V roce 1989 byla dokončena výstavba vodojemu, byla provedena jeho kolaudace a
k 1.12.1989 byl převeden v hodnotě 1 630 194 Kčs do správy Jihomoravských vodovodů a
kanalizací Uh.Hradiště. Příjezdová komunikace k vodojemu v hodnotě 596 806 Kčs zůstala
ve správě MNV Dolní Němčí.
Dále byla zahájena výstavba kanalizace v ulici Rybníky a Ant.Zápotockého, kde zbývá
provedení vpustí a propojení k šachtám. Na tuto akci bylo prostavěno 270 000 Kčs.
Celkové příjmy za rok 1989 činily 2 535 707,29 Kčs
Výdaje
2 524 051,28 Kčs
zůstatek k 31.12.1989
11 656,01 Kčs
JZD
Rostlinná výroba:
V uplynulém roce – tj.v roce 1989 obhospodařoval úsek rostlinné výroby 2 392,4 ha
zemědělské půdy, z toho 1 862,7 ha půdy orné. Poměrně vysoký plán produkce a nová
ekonomická pravidla kladly náročné požadavky nejen na technicko-hospodářské pracovníky,
ale i na všechny pracovníky rostlinné výroby, mechanizace a ostatních odvětví, kteří se na
produkci rostlinné výroby podíleli. Klimatické poměry, zejména vodní srážky ovlivnily
částečně výnosy u kukuřice a okopanin v druhé polovině roku. Přesto byly všechny ukazatele
produkce na úseku rostlinné výroby splněny, ba i překročeny. Složitější situace se projevila
v dodavatelsko-odběratelských vztazích, zvláště u česneku, kde významnou měrou podílela
skupina zahraničního obchodu Agrocentrum. Tento úsek zabezpečil pro úsek rostlinné výroby
agrochemikálie a osiva. Jednotlivé plodiny a jejich ukazatele byly splněny následovně:
Obiloviny:
Plánovaná struktura osevu obilovin byla dodržena ve výši 765 ha ozimé pšenice, 105 ha
jarního ječmene, 50 ha ovsa a 50 ha kukuřice na zrno, celkem 970 ha. Plán výroby obilovin
činil 6 080 t, skutečnost byla 6 248,4 t – tj.102,8 %.
U kukuřice na zrno bylo dosaženo výnosu 7,86 t na plán 6,5 t/ha.
řepka ozimá:
výměra 50 ham plán 150 t při výnosu 3 t/ha. Skutečnost výroby 173,6 t s výnosem 3,47 t/ha.
Řepka ozimá byla zavedena do pěstování místo hrachu a splňuje protierozní funkci na
svažitých pozemcích.
cukrovka:
na výměře 70 ha byla produkce 3 203,2 t na plán 3 150 t. U cukrovky byla realizována úspora
ruční práce a to pouze jedna okopávka s dojednocením. Přes nepříznivé vláhové podmínky,
abnormální výskyt viróz byla výroba splněna na 101,7 %. Dosažený výnos 45,76 t/ha a
cukernatost 15,85 byly jedním z největších v okrese. Vedlejší produkty, chrást a řízky byly
v důsledku dalšího výnosu taktéž překročeny a přispěly k doplnění krmiva pro živočišnou
výrobu.
krmná řepa: 30 ha, produkce 1 725 t, výnos 57,5 t/ha znamenají splnění na 115%.
silážní kukuřice: byla oseta na 307,7 ha, plánovaná produkce 10 154 t. Dosažená produkce

činí 11 120 t, při sušině 31,2 %. Plánovaný výnos 33 t/ha byl docílený vyšší a to 36,14 t/ha.
Kladný vliv na dosažení výnosu měla odrůdová skladba, zejména hybridy Pioneer a Decabl.
bob: osevní plocha 50 ha, výnos 31,36 t/ha, celková produkce 1 568,2 t, splněno na 104,5 % zpracováno na horkovzdušné úsušky.
ozimé pícniny:
100 ha – ozimý ječmen –splněno na 104,4 % - vyrobeno 2 088,7 t.
ozimé žito:
20 ha – vyrobeno 470,5 t –splněno na 117,6 %. Zelená hmota byla zkrmena, část byla
zpracována na úsušky.
vojtěška:
223 ha – plán 10 035 t – skutečná výroba 10 064 t. Výnos byl 45,13 t zelené hmoty z 1 ha. U
vojtěšky byl kladen důraz na výrobu kvalitního vojtěškového sena.
jetel červený:
52 ha – výroba 2 101 t- plnění na 101 %. Podstatná část byla zkrmena na zeleno, zbytek
použit na senáž.
trvalé travní porosty:
výměra 529,7 ha. Celková produkce byla splněna na 101,1 %. Převážná část produkce byla
použita na seno, zbytek vypasen.
strniskové směsky:
100 ha – s výnosem 10,04 t/ha sloužily k doplnění krmných dávek zvířat, zvláště
v podzimním období. Krmivová základna byla zajištěna v plném rozsahu co do množství,
skladby plodin a v dobré kvalitě krmiva.
česnek:
byl pěstován na výměře 110 ha. Z toho byl zimní česnek zastoupen 90 ha a jarní 20 ha. Tento
rok byl mimořádně příznivý pro pěstování česneku, včetně srážek. Po delší době se podařilo
udržet na únosné míře stav zaplevelenosti česneku. Výsledkem byla nemalá úspora mzdových
prostředků, jež mohly být vyplaceny na jiných úsecích. Dobrá úroda, jejíž výše dosáhla
celkově 717 tun (130,4 %) oproti plánu 550 t činila velké potíže při skladování i při konečné
realizaci u smluvních odběratelů. Nadvýroba se projevila v celém státě, takže nebylo možno
v plné míře uplatnit česnek u dlouhodobých odběratelů. Musely se hledat nové odbytové
možnosti. Tak byla uzavřena smlouva na odběr 600 kg silice, což představuje 270 t česneku,
čímž se stala destilace česneku z původního náhradního řešení hlavním. Hlavně pomohli při
odbytu česneku i pracovníci Agrocentra, kteří zajistili odbyt v zahraničí.
Živočišná výroba:
Úsek chovu skotu se již řadu let svými velmi dobrými výsledky řadí na přední místa v rámci
ČSR a proto již nelze očekávat výrazné zlepšení. Přesto došlo v roce 1989 k dalšímu zvýšení
užitkovosti dojnic. Byla poprvé v historii družstva překročena hranice 5 900 l, za 9 měsíců to
bylo přes 6 000 litrů a pokles nastal ve 4.čtvrtletí. I přes tento pokles se družstvo řadí na
1.místo v okrese a na přední místo v kraji.
Na úseku výroby masa byly všechny plánované přírůstky splněny a mírně překročeny.
Chov prasat patřil řadu let ke slabším článkům odvětví živočišné výroby, avšak v roce 1989
bylo poprvé v historii družstva dosaženo přes 20 ks odchovaných selat na prasnici, čímž se
družstvo řadí na přední místo v okrese.
Výroba mléka: středisko Dolní Němčí
skutečnost 1988
plán 1989 skut.89
+výroba mléka
1 941 326
1 954 600 2 038 492
+ 83 892
výroba na kus a den
15,28
15,20
15,44
+ 0,24
výroba na 1 dojnici
5 592
5 548
5 636
+ 88
dodávka mléka
1 830 820
1 880 400 1 934 415
+ 54 015

Plánovaná výroba mléka za rok 1989 byla překročena o 196 942 l, což představuje plnění na
104,72 %. Stejná situace byla i v dodávce mléka, kde plánovaná dodávka byla překročena o
204 500 l, což je plnění na 105,2 %.
Plnění dodávek masa v q:
plán
skutečnost
% plnění
maso celkem
431
433,8
100,6
z toho hovězí
420
421,1
100,3
vepřové
2
2,3
115
telata
2
1
50
ovce
7
9,4
134,2
Plánovaná výroba hovězího masa byla u všech kategorií hospodářských zvířat splněna a
překročena.
Za rok 1989 bylo dodáno k jatečným účelům 450 ks býků o průměrné porážkové hmotnosti
636,65 kg, z toho bylo 27 kusů dodáno na nutnou porážku. Krav bylo dováno 258 kusů,
průměrná hmotnost činila 552,5 kg, z toho 63 kusů na nutnou porážku (490 kg). U kategorie
jalovic bylo dodáno k jatečným účelům 24 kusů, z toho 4 kusy na nutnou porážku. Dále bylo
prodáno k dalšímu chovu 85 kusů prvotelek a 200 kusů mladého chovného skotu.
chov prasat:
Za rok 1989 se živě narodilo 819 kusů selat, což je proti minulému roku o 136 kusů více při
nepatrně vyšším průměrném stavu prasnic. Odchov selat na 1 prasnici činil 20,20 kusů selat a
to je proti předešlému roku více o 1,93 kusu a proti okresnímu průměru o 1,03 kusu více. Za
rok 1989 bylo prodáno 498 kusů selat členům JZD a 436 kusů selat do Biovety Nitra a
ostatním organizacím. K jatečným účelům bylo prodáno 14 kusů prasnic.
Svit
Plnění výroby za rok 1989:
Prováděcím plánem byl provozu stanoven úkol vyrobit 1 121 200 párů obuvi. Dosažená
skutečnost 1 141 637 párů znamená splnění daného úkolu na 101,8 %.
Pro SSSR bylo vyrobeno 1 076 200 párů, tj. 94,3 % z celkové výroby, pro tuzemsko 65 437
párů. Průměrná denní kapacita činila 4 817 párů.
Plnění plánu bylo po celý rok rovnoměrné a výroba byla dováděna dle harmonogramu.
Plán pracovních sil provozu byl stanoven na 470 pracovníků. V průběhu roku nebyl plán
pracovních sil naplněn a ve výrobě se projevoval nedostatek pracovních sil. Částečně se
situace zlepšila až v měsíci prosinci, kdy po absolvování SOU obuvnického bylo do provozu
přijato 19 vyučenek.
Sušárna
Plán výroby vycházel v r.1989 z uzavřených hospodářských smluv se zemědělskými
závody. Velmi příznivé klimatické podmínky se odrážely v překročení plánu. V sušárně
v Dolním Němčí bylo vyrobeno 4 694 t úsušků. Vyšší průměrná spotřeba plynu oproti
loňskému roku o 60 m3 na 1 t ovlivnila podstatně vyšší výroba úsušků z cukrovarnických
řízků o nízké sušině. Plnění plánu výkonů u dopravy bylo odvislé od chodu sušárny. Délka
sušárenské sezony se příznivě projevila i u dopravy. Hlavním úkolem příštího období zůstává
hledání cest zefektivnění samostatné dopravy.
Průměrná mzda na pracovníka dosáhla 3 651 Kčs. V roce 1989 bylo na sušárně zaměstnáno
58 pracovníků.
Základní škola
Vyučování ve školním roce 1988/89 bylo zahájeno ve čtvrtek 1.září 1988.
Ředitelem školy byl Radomír Válek, zástupkyní ředitele Marie Bukvicová.

Jednotlivé třídy vedli učitelé takto:
celkem dětí
29
28
24
24
17
18
29
29

chlapci
14
15
11
12
6
8
17
15

dívky
15
13
13
12
11
10
12
14

1.A Pavlicová Olga
1.B Pudelková Květoslava
2.A Valíčková Jarmila
2.B Jankových Jarmila
1.C Zlomková Milena
2.C Pohůnková Ludmila
3.A Nemášová Dagmar
3.B Kavková Jitka
od 5.12.88 Janásová Ivana
3.C Pelka Libor
21
11
10
4.A Valíček Josef
36
22
14
4.B Ingr Kliment
35
19
16
5.A Puková Zdenka
32
18
14
5.B Dufková Jiřina
31
19
12
5.C Hájková Zdenka
30
17
13
6.A Ondrová Vlasta
26
13
13
6.B Menšíková Ladislava
27
10
17
6.C Jančová Marie
26
12
14
7.A Stašková Anna
27
13
14
7.B Mahelová Anna
28
14
14
7.C Kočárová Ivana
28
14
14
8.A Malá Dana
34
20
14
8.B Bartlová Věra
32
19
13
Další učitelé: Šula Stanislav, Mitáčková Jana, Stašek Milan, Bartoš Josef, Nevyjelová Božena
ŠD vychovatelky: Dvořáčková Lenka, Pacholová Jana
Skupinová vedoucí PO: Růžičková Alena
Výsledky přijímacího řízení na střední školy a odborná učiliště:
Ke studiu se přihlásilo 20 žáků, 18 bylo přijato ihned, 2 žáci na odvolání.
Statistika:
průměrný prospěch z JČ u žáků na ZŠ
2,45
u zkoušek 2,70
průměrný prospěch z M u žáků na ZŠ
2,30
u zkoušek 2,15
Na konci školního roku byli hodnoceni nedostatečnou 2 žáci. Žák 2.A z matematiky a žák 6.A
rovněž z matematiky.
Za nejlepší žáky v tomto školním roce byli vyhlášeni Libor Švardala a Martina Pomykalos.
Výchovné problémy byly řešeny takto:
4 důtky třídního učitele
1 důtka ředitele školy
1 trojka z chování
Školní rok byl ukončen a vydáno vysvědčení v pátek 30.6.1989.
MŠ II.
Provoz MŠ II. ve školním roce 1988/89 začal otevřením páté třídy pro nejmenší žáčky.
Obsazení: ředitelka – Marie Kocábová, učitelky: Marie Kadlčková, Vlastimila Krhovská, Jana
Frantová, Eva Válková, Blanka Nováková, Jitka Hodulíková, Zdeňka Trtková, Eva
Kadlčková, Naděžda Milošová.
V měsíci lednu odchází Naděžda Milošová do jiného bydliště a na její místo přichází Alena
Jančová.

Provozní zaměstnanci zůstávají beze změn.
V období vánoc se uskutečnila vánoční besídka. Děti u stromečku přednášely básničky,
zpívaly a tančily.
Další besídka byla pro maminky u příležitosti MDŽ.
Během školního roku děti navštívily 3x Slovácké divadlo v Uh.Hradišti. Velkou radost měly
z výletu do ZOO Lešná, který se konal u příležitosti MDD. Další výlet se uskutečnil
s předškolními dětmi na hrad Buchlov a malí školáčci navštívili město Luhačovice.
Předškolním dětem bylo umožněno navštěvovat bazén v místní ZŠ. Spolupráce se ZŠ je již
tradičně dobrá. Zejména učitelky 1.tříd navštěvují MŠ v době před zápisem dětí do školy a
společně s učitelkami MŠ řeší různé problémy výchovné i vzdělávací.
MŠ I.
Školní rok 1988- 89 byl zahájen s počtem 25 dětí 3-6letých. Obsazení zaměstnanců
zůstalo stejné.
Z důvodu špatného vytápění budovy byly do všech místností přidány radiátorové články,
postaven a omítnut komín. Pan Neumann zajistil železný žebřík ke komínu. Celá budova byl
v letní prázdniny vymalována. Byl proveden nátěr dveří, oken, zábradlí, radiátorů. Byl
vyměněna elektrická instalace, zabudována nová osvětlovací tělesa v celé budově. Na zahradě
byly vysázeny nové stromky – kaštany, jíva. V letních měsících okolní obyvatelé natřeli
bazén na školní zahradě a všechny děti z okolí i žáčci z MŠ jej v teplých dnech využívaly.
K MDŽ učitelky s dětmi připravily pásmo básniček, písniček a tanečků a vyrobily drobné
dárečky. Na výletě byly děti v Buchlovicích v zámku i v parku. U příležitosti MDD se konal
výlet do Luhačovic, kde děti ochutnaly léčivou vodu a navštívily výstavu na kolonádě.
Rodiče se v tomto roce podíleli především na úpravě zahrady.
Patronátní závod –JZD přispělo dětem letos částkou 1 000 Kčs na hračky a vybavení.
ZO CHPH
Ustavující schůze základní organizace chovatelů poštovních holubů se konala dne
7.12.1986 v 9.30 hod v salonku restaurace Rozkvět v Dolním Němčí. Schůzi zahájil Jaroslav
Kadlček. Přítomni byli předseda MNV Štěpán Ježek, předseda KSČ Josef Stojaspal, předseda
MV NF Jan Miloška, za okresní výbor chovatelů přítel Chaloupka a za oblastní výcvikové
středisko přítel Štěrba. Místní chovatelů byli dosud organizováni v Nivnici. Na ustavující
schůzi se dostavilo 16 členů nastávající nové základní organizace.
Členové výboru byli na schůzi zvoleni takto:
předseda – Jaroslav Kadlček
místopř.- Štěpán Světinský
jednatel – Václav Dohnal
pokladník – Antonín Ježek
hospodář – Miroslav Miloš
výcvikář – Josef Kadlček
předseda rev.komise – Karel Bartoš
členové rev.komise – Josef Miloš, Jaroslav Kadlček ml.
Činnost svazu spočívá ve výcviku holubů, v závodění a výstavnictví.
V roce 1987 pořádal svaz v rámci okresního výboru 7 nácviků, 15 závodů. 7 závodů bylo
z ČSSR, 6 z NDR, 1 z Rumunska a 1 z Belgie. Vzdálenosti závodů byly od 250 km – 1 100
km. V rámci celého okresního svazu, které sdružuje 380 členů, vyhrál nejdelší závod sezóny a
to z Belgie – Ostende (1 100 km) člen místního svazu Jaroslav Kadlček.
Umístění chovatelů v zákl.organizaci: 1- Jaroslav Kadlček st., 2- Štěpán Světinský, 3 – Josef
Kadlček, 4- Karel Bartoš, 5- Václav Dohnal.
V roce 1987 se konala v Dolním Němčí – v sále JKK dne 19.a 20.12. oblastní výstava

poštovních holubů. Bylo zde vystaveno 488 nejlepších poštovních holubů z okresu
Uh.Hradiště. OV svazu sdružuje 20 základních organizací. Naše organizace se umístila
v celkovém hodnocení na 6.místě. V soutěži o nejlepší organizace na okrese se Dol.Němčí
umístilo na 2.místě.
V roce 1988 okresní výbor svazu pořádal 6 nácviků a 17 závodů. Z toho bylo 7 z ČSSR, 5
závodů z NDR, 1 z Polska, 2 z Rumunska, 1 z NSR a 1 z Belgie.
V tomto roce měla organizace 15 členů. Byla uspořádána místní výstava holubů a na oblastní
ve Starém Městě se naše organizace umístila na 7.místě z 20 organizací.
V soutěži o nejlepší organizaci v rámci okresu v aktivitě se Dol.Němčí umístilo na 1.místě.
V roce 1989 se v rámci okresu pořádalo 7 nácviků a 14 závodů poštovních holubů. Z toho
byly 3 závody z ČSSR, 2 z Maďarska, 3 z Rumunska a 1 z Belgie.
Na výstavě ve Zlechově se umístila holubice Jaroslava Kadlčka st.na 1.místě ( v rámci OV) a
holub na 4.místě. Bylo zde vystaveno 250 holubů. V celkovém pořadí se Dolní Němčí
umístilo na 4.místě.
Na oslavě MDD, kde bylo vypuštěno 100 ks poštovních holubů jako symbol „Míru“ se
účastnila i organizace z Dolního němčí.
V roce 1989 pracovalo v organizaci 15 členů.
OF
Dne 28.11.1989 byla v naší obci ustavena koordinační skupina OF (občanského fóra) a
zvoleni její mluvčí. Stalo se tak po 17.listopadu, kdy byl v Praze proveden brutální a
nezákonný zásah proti studentům, kteří pořádali manifestaci u příležitosti oslavy
Mezinárodního dne studentstva.
Organizační štáb OF tvořili tito občané:
Ludvík Zimčík č.206
Milan Válek 742
Jiří Kočiš 185
Zdeněk Kadlček 747
Alena Růžičková 753
Pavel Daněk 365
Miloš Šťastný 174
Alena Polášková 653
Vít Nemrava 155
Pavel Kubinec 477
Josef Stojaspal 632
Eva Kadlčková 38
Tato skupina shromažďovala podněty občanů a snažila se o jejich uskutečnění a připravovala
všechna shromáždění.
Na ustavujícím shromáždění občané podporovali iniciativu OF a jeho mluvčích.
Dne 28.11.1989 se konalo plénum MNV. Zde vystoupil s prohlášení o ustavení OF v Dolním
Němčí Ludvík Zimčík, prohlášení podepsalo 61 občanů.
Dne 29.11.1989 se konalo shromáždění OF – program byl následující:
- seznámení s programem OF
- návrh na rezoluci
- podpora studentů (finanční)
- výzva k dialogu s KSČ a MNV
Dne 3.12.1989 – neděle –shromáždění OF v sále JKK
Účast byla veliká, podle odhadu 500 až 600 lidí. Přítomni byli herci: Bolek Polívka (Divadlo
Na provázku), Břetislav Rychlík (Ha- divadlo), Simona Peková (bratří Mrštíků).
7.12.1989 – rada MNV – zúčastnili se jí zástupci OF a přednesli své požadavky. Zejména
odstoupení některých poslanců a požadavek paritního zastoupení s NV.
10.12.1989 – shromáždění OF s programem:
- zdůvodnění stávky
- změny v MNV
- promítání videoprogramu se záznamem událostí 17.listopadu v Praze
17.12.1989 – společné jednání OF, NV, NF

28.12.1989 – plénum MNV – zde Ludvík Zimčík vystoupil se stanoviskem provést změny ve
složení rady MNV a přejmenování ulic.
Po prosazení požadavku OF se jeho zástupci pravidelně zúčastňovali zasedání rady MNV –
především Ludvík Zimčík, Miloš Šťastný, Jiří Gregor, Vít Nemrava. Mnohokrát ovlivnili
jednání a prosadili různé změny v obci.
Rada MNV
7.12.1989 se dostavili do rady MNV mluvčí za OF – Zimčík, Stojaspal, Nemrava,
Kočiš, Růžičková a Šťastný. Ludvík Zimčík seznámil radu s požadavky OF. Hovořil o demisi
prezidenta, dočasné federální vládě, vyšetřování událostí 17.listopadu aj. Požadoval vyvěšení
vlajky v den generální stávky 11.12.1989 a spuštění sirény na dobu 1 minuty. Oznámil, že
v neděli 10.12.1989 se bude v JKK promítat film o událostech 17.listopadu.
Bylo dohodnuto lepení plakátků jednak na nástěnce v obchodě za oknem a ve skříňce u JKK
z toho důvodu, že někteří občané tyto plakátky strhávají. Plakátky vyvěšovalo nejen OF, ale i
studenti, kteří obec příležitostně navštěvují. OF požadovalo změnu volebního programu
s odůvodněním, že KSČ ztratila právo vedoucí síly.
Na jednání rady MNV dne 19.12.1989 vznesli mluvčí fóra požadavek na změnu ve složení
rady. 6členů KSČ snížit na 4, 5 bezpart.doplnit o 1 člena, 1 ČSL – doplnit. Dobrovolně
odstoupili Antonín Fibichr ml. a Jan Říha. Dále své místo nabídly členky Andrlová a
Borýsková. Volby na doplnění rady byly provedeny 28.12.1989 na plenárním zasedání.
Přítomno byl 80 občanů. Poslanců bylo 36, 4 byli omluveni, 9 neomluveno.
Složení nové rady po volbách:
předseda – Štěpán Ježek
místopřed.- Jarmila Valíčková
tajemník – Josef Stojaspal
členové: František Baroň, ing.Pavel Daněk, Antonín Fibichr, Jaroslav Hanák, Josef Mikel,
Zdeněk Pachola, František Světinský, Anna Umlautová.
Hlasovací lístek pro doplňující volby rady MNV Dolní Němčí konané dne 28.12.1989.
navržení kandidáti – obdržené hlasy (tajné hlasování)
Bobčíková Marta – 18 hlasů
ing.Daněk Pavel – 22 hlasů
Hanák Jaroslav – 28 hlasů
Světinský František- 33 hlasů
Tinka Josef – 12 hlasů
Umlaufová Anna – 25 hlasů
Dále byla provedena kooptace za poslance MNV Ludvíka Stojaspala č.210.
1989- počasí
Statistika dlouholetých meteorologických pozorování říká, že leden je nejstudenějším
měsícem roku a že jen výjimečně bývá chladnější únor. Úvod ledna 1989 se tvářil, jako by
statistiku nechtěl vzít na vědomí. Průměrné denní teploty byly až o 7 stupňů vyšší něž
dlouhodobý normál. I na horách to vypadalo téměř jako na jaře.
Jaký leden, takový červenec – říká jedna z lidových pranostik a pokud by se měla splnit, tak
bychom se mohli v červenci těšit na slunečné počasí a ono tomu letos skutečně tak bylo.
V polovině února jako by si paní zima vzpomněla, že je čas její vlády – začal padat sníh. Byl
však mokrý, zůstal sice ležet, ale pomalu odtával. Vláha však byla prospěšná.
O velikonocích bylo přímo ukázkové počasí, sluníčko – teplo. Duben byl měsícem se
zvýšenou srážkovou činností, což se příznivě projevilo na vegetaci.
V květnu panovalo sluneční, takřka letní počasí, avšak bez větších srážek. Vzhledem
k vláhovému deficitu by všichni raději uvítali zvýšenou srážkovou činnost. Zato však byly

koncem měsíce vynikající podmínky pro senoseč.
Medardovský týden přinesl chladné počasí. Srážky měly spíše bouřkový charakter s rozdílnou
intenzitou a nebylo je možno považovat za typický projev Medarda.
Prázdniny začaly tropickými teplotami, které trvaly více než 14 dnů. Pak nastalo citelné
ochlazení a teploty klesly v noci i ve dne až o 10 °C.
Srpen je měsícem žní a sušení otav a k tomu by slušelo hezké letní počasí. Začátek srpna však
nebyl zemědělcům příliš nakloněn. Nakonec se však počasí umoudřilo a bylo až příliš horko.
Konec měsíce byl však už zase chladný a deštivý.
Nejznámější lidové pranostiky se vztahují k 21.září na Matouše. Většinou potvrzují, že v této
době by mělo nastávat stálé počasí babího léta. Jedna z nich říká: Krásné počasí na Matouše
má vydržet ještě 4 týdny. A opravdu tomu tak v tomto roce bylo. V měsíci září, říjnu i v první
polovině listopadu bylo velmi pěkné, teplé počasí. Srážek bylo velmi málo, ač by byly vítané.
První slabý mrazík byl až v noci 15.listopadu a ve čtvrtek 23.11. jsme se probudili do
zasněženého rána – krajina byla trochu víc než pocukrovaná , v sobotu byl mráz – 10 °C. I
v dalších dnech pokračovalo zimní počasí. Občas padal sníh, málo, ale udržel krajinu bílou.
Teploty ve dne byly málo nad nulou. Ani o vánocích nebyla sněhová pokrývka valná.
Počet obyvatel k 31.12.1989 – 2 922 osob
narození během roku
úmrtí
přistěhovaní
odhlášení
přestěhováni v místě

46
25
46
56
76

ubylo

81

přibylo

92

rozdíl 9 obyvatel (přírůstek)

Zapsala: O.Pavlicová
1990

Úvod
Čtyřicet jsme poslouchali a sami v různých obměnách i tvrdili totéž: jak naše země
vzkvétá, kolik dalších miliónů tun oceli jsme vyrobili, jak jsme všichni šťastni, jak věříme své
vládě a jaké krásné perspektivy se před námi otevírají. Nyní můžeme slyšet i říkat pravdu.
Naše země nevzkvétá. Velký tvůrčí a duchovní potencionál není správně využit. Celá odvětví
průmyslu vyrábějí věci, o které není zájem, zatímco toho, co potřebujeme, se nám nedostává.
Naše zastaralé hospodářství plýtvá energií, které máme málo. Země, která mohla být kdysi
hrdá na vzdělanost svého lidu, vydává na vzdělání tak málo, že je dnes na dvaasedmdesátém
místě ve světě. Zkazili jsme si půdu, řeky i lesy a máme dnes nejhorší životní prostředí v celé
Evropě. Dospělí lidé u nás umírají dřív než ve většině evropských zemí. Ukázalo se, ýe
dědictví minulých desetiletí, s nímž se musíme vyrovnat, je mnohem horší, než jsme tušili.
Denně se vyjevují nové problémy a ukazuje se, že jejich řešení bude zdlouhavé a těžko se

hledá pořadí, v němž by se měly některé z nich přednostně řešit.
OF- občanské fórum
rada MNV
kulatý stůl
Z jednání rady MNV vzešel úkol připravit přehled účasti poslanců na plenárních
zasedáních, zvážit možnost kooptace nových poslanců ještě do voleb. Bylo dohodnuto
projednat tento problém s dotyčnými poslanci, zjistit u nich skutečný zájem o práci poslance.
Na den 14.1.1990 bylo svoláno shromáždění občanů a zároveň mimořádné plénum MNV, na
kterém se řešilo stanovisko a návrhy zástupců OF a organizací NF na práci dosavadního
předsedy MNV. Projednával se návrh na odvolání předsedy MNV z funkce a to z důvodů:
- formální práce
- přehlížení názorů poslanců, občanů při projednávání různých věcí
- zatajování a zkreslování výsledků různých jednání
- obavy ze špatné přípravy voleb
Poslanci dostali za úkol zjistit ve svých obvodech názory občanů, zda stávající předseda má
zastávat nadále svou funkci.
Ke dni 25.1. byly odevzdány a vyhodnoceny názory občanů (dva poslanci výsledek
neodevzdali) a to takto:
68,8 % občanů je pro, aby předseda nebyl odvolán a setrval nadále ve své funkci do voleb
1990. Zástupci OF projevili názor, že výsledek je zkreslený a že na některé občany byla
vyvinuta nátlaková akce.
1.února 1990 požádal předseda MNV – Štěpán Ježek sám radu MNV o uvolnění z funkce
poslance k 1.3.1990.
Tato situace byla projednávána a řešena několikrát na setkáních tak zvaného „kulatého stolu“
rady MNV, zástupců OF, zástupců NF, lidové strany a KSČ.
Na jednáních u kulatého stolu se rovněž řešilo odvolání poslanců, jejich práce je špatná. Byli
navrženi a odvoláni poslanci Josef Bršlica, Antonín Fibichr, František Gál a Jaroslava
Slezáková.
Na den 15.3.1990 bylo svoláno XXIII.plenární zasedání Místního národního výboru v Dolním
Němčí, na kterém byla provedena kooptace za poslance a poslanci složili slib do rukou
místopředsedkyně Jarmily Valíčkové a byl zvolen nový tajemník. Dosavadní tajemník Josef
Stojaspal postoupil na místo předsedy MNV. Poslanci byli zvoleni veřejným hlasováním. Byli
to za OF Šťastný Miloš, Gregor Jiří, Zimčík Ludvík, Kadlček Fr., za stranu lidovou Bohun
Pavel, Minks Leoš, Stojaspal Vladimír, Šrámek František, Podškubka Václav.
Složení po volbách těchto poslanců bylo následující:
11 poslanců KSČ
9 poslanců strana lidová
30 poslanců bez politické příslušnosti
Rada MNV byla doplněna veřejným hlasováním o poslance Ludvíka Stojaspala a Františka
Ježka.
Za tajemníka MNV byli navrženi: Jaroslav Hanák
Ludvík Stojaspal
Antonín Fibichr
O funkci tajemníka se rozhodlo ve druhém kole tajného hlasování.
přítomno bylo 48 poslanců
bylo odevzdáno 44 platných hlasů, 4 neplatné
pro Jaroslava Hanáka 27
pro Ludvíka Stojaspala 17
Antonín Fibichr neprošel prvním kolem hlasování.

Od této doby (po skončení voleb) bylo upuštěno od pořádání velkých shromáždění OF a
činnost byla zaměřena na drobnou činnost v orgánech MNV (komise atd.)
Volby do FS a ČNR
V roce 1990 se konaly ve dnech 8.a 9.června volby do Sněmovny lidu a Sněmovny
národu Federálního shromáždění a do České národní rady.
Volby v naší obci proběhly důstojným způsobem. Voleb se zúčastnilo 98,44 % našich občanů.
Zhodnocení voleb bylo provedeno místním rozhlasem a na nástěnce v budově MNV. Účast
voličů byla velmi dobrá, rovněž práce volební komise bylo hodnocena dobře.
Do České národní rady byl zvolen občan Dolního Němčí pan Antonín Andrle (52 let) –
kandidoval za Hnutí za samosprávnou demokracii – Společnost pro Moravu a Slezsko.
Komunální volby
Příprava prvních svobodných voleb od r.1948 a seznámení s jednotlivými kandidáty
v naší obci probíhala takto. V budově národního výboru byla dlouho před volbami vyvěšena
listina s navrhovanými kandidáty za jednotlivé strany. Ve výkladní skříni obchodního domu a
také v kulturním domě byly vystaveny fotografie kandidátů s programem, který chtějí
uskutečňovat v příštím volebním období. Konala se předvolební shromáždění
s představováním kandidátů, avšak účast na nich byla velmi malá.
Volby v naší obci se konaly 24.11.1990. Volební místnost byla otevřena od 8.00 hod ráno do
20.00 hod.večer. Obec byla rozdělena do dvou volebních okrsků. Do obecního zastupitelstva
se volilo 15 členů. Kandidátů za Československou stranu lidovou bylo navrženo 15, zvoleno
bylo 5. Za Hnutí za samosprávnou demokracii – Společnost pro Moravu a Slezsko
registrováno rovněž 15 kandidátů – zvoleno 5 a taktéž za Občanské fórum bylo zpočátku
registrováno 15 kandidátů. V průběhu volební kampaně zemřel pan František Ježek a
odstoupil Zdeněk Kadlček (někteří občané měli k tomuto kandidátovi výhrady, k vůli jeho
bývalému členství v KSČ) – zvoleni byli 4. Komunistická strana Československa navrhla 5
kandidátů, v průběhu volební kampaně odstoupil Milan Bednařík – zvolen byl 1 kandidát
(současný předseda MNV – Josef Stojaspal). Jako nezávislý kandidát byl zapsán na volební
listině Josef Kočí – nebyl zvolen.
Vyjádření výsledků voleb v procentech:
Hnutí za samosprávnou demokracii – Společnost pro Moravu a Slezsko
Československá strana lidová
Občanské fórum
Komunistická strana

35 %
32 %
25,5 %
5,5 %

Kandidáti zvolení do obecního zastupitelstva: počet hlasů
za HSD – SMS
ČSL
František Baroň
986
Mudr.František Juřenčák
Stanislav Stojaspal
771
Ludvík Stojaspal
ing.Antonín Martiš
728
Božena Krhovská
ing.Miroslav Kadlček 621
Ludvík Miloš
Marie Zimčíková
566
František Šrámek

937
779
620
612
550

OF
ing.Miloš Šťastný
Jaroslav Hanák
Olga Pavlicová
ing.Antonín Kolísek

957
895
755
505

KSČ
Josef Stojaspal

581

Volba funkcionářů
Volba funkcionářů proběhla v budově OÚ (obecního úřadu – dříve MNV) dne
3.12.1990 v 18.00 hod. Bylo přítomno 14 členů obecního zastupitelstva, omluven ing.Antonín
Martiš. Požadavky jednotlivých stran byly následující: HSD –SMS navrhovalo Františka
Baroně na místo starosty a ing.Miroslava Kadlčka jako zástupce starosty. ČSL navrhovala
Ludvíka Stojaspala jako zástupce starosty. OF požadovalo 2 místa v radě nebo Jaroslava
Hanáka jako zástupce starosty. Za KSČ měl zájem o místo starosty Josef Stojaspal.
Vlastní volba:
lístek č.1 – návrh na starostu
František Baroň – 12 hlasů
Josef Stojaspal – 2 hlasy
lístek č.2 – návrh na zástupce starosty
Ludvík Stojaspal – 5 hlasů
Jaroslav Hanák – 9 hlasů
Volba zbývajících 3 členů rady – 2 členové ČSL – Stojaspal Ludvík, František Šrámek
Pátý člen – volba tajná - lístek č.3
Josef Stojaspal – 6 hlasů
ing.Miroslav Kadlček – 8 hlasů
František Šrámek – 13 hlasů
Ludvík Stojaspal – 12 hlasů
Ustanovení komisí:
finanční – ing.Antonín Martiš
kontrolní – Josef Stojaspal
výstavby, zemědělství a životního prostředí – ing.A.Kolísek
sociální a zdravotní – Mudr.Frant.Juřenčák, Marie Zimčíková
obchodu, služeb a místního hospodářství- Stanislav Stojaspal
ochrany veřejného pořádku – ing.Miloš Šťastný, Ludvík Miloš
sbor pro občanské záležitosti – Olga Pavlicová, Božena Krhovská
Ustavující zasedání obecního zastupitelstva se konalo 9.12.1990 v sále Jednotného kulturního
klubu v Dolním Němčí – bylo veřejné. Program byl následující:
- ověření platnosti voleb členů obecního zastupitelstva
- - složení slibu členů obecního zastupitelstva
- schválení jednacího řádu
- volba starosty, zástupce starosty, dalších členů obecní rady
- zřízení komisí
Zasedání řídila až do zvolení starosty nejstarší členka obecního zastupitelstva – Olga
Pavlicová. Slib přednesl nejmladší člen zastupitelstva – František Juřenčák.
Zasedání bylo hojně navštíveno občany obce.
Hospodaření MNV
Rozbor hospodaření za rok 1990:
Rozpočet vlastních příjmů na rok 1990 představoval částku 1 024 000 Kčs, skutečnost
byla 1 471 479,30 Kčs. K překročení příjmů došlo u kap.školství 157 650 Kčs, kde bylo
zvýšeno stravné ve školní jídelně v souvislosti se zvýšením ceny potravin. Toto překročení
příjmů je promítnuto na druhé straně ve zvýšení výdajů školní jídelny.
U daní a poplatků byly příjmy vyšší o 11 536 Kčs než stanovil rozpočet. Všechny daně a
poplatky byly do konce roku vybrány, až na nedoplatek u daně domovní ve výši 22 Kčs, kde
se jedná o předepsané penále za opožděné placení, které bude vybráno společně s daní na rok
1991.

Hřbitovní poplatky byly vyšší o 8 370 Kčs a ostatní příjmy místního hospodářství o 2 tisíce
Kčs oproti rozpočtu.
Příjem na kapitole stavebnictví, kde nebyl stanoven v rozpočtu žádny příjem, činil 13 031
Kčs. Jedná se o fin.prostředky za stavební pozemky přidělené do osobního užívání občanům
na stavby rodinných domků.
Odvod okresní finanční správy, který byl stanoven v rozpočtu částkou 431 000 Kčs, činil
686 000 Kčs. Uvedeného překročení ve výši 255 000 Kčs bylo použito na krytí zvýšených
výdajů, na které obec obdržela příslib od OÚ, tj.na rekonstrukci domu č.105 (muzeum), školní
jídelna a skládka odpadu.
Doplňkové příjmy dosažené v roce 1990 představují částku 55 045 Kčs a tvoří ji:
poplatky ze psů
5 750 Kčs
daň z příjmu obyv.
12 474 Kčs
pokuty
300 Kčs
poplatky z místa
1 600 Kčs
prodej materiálu
34 648 Kčs
Sdružené prostředky:
Na účtě sdružených prostředků byl k 1.1.1990 zůstatek 279 000 Kčs. V průběhu roku převedl
ČZS Dolní Němčí částku 400 000 Kčs na stavbu víceúčelového zařízení, Svit Zlín 100 000
Kčs rovněž na stavbu víceúčelového zařízení a 30 000 Kčs na areál zdraví. Z těchto
sdružených prostředků bylo na stavbu víceúčelového zařízení čerpáno 469 000 Kčs a na
opravu místních komunikací 150 000 Kčs, takže zůstatek sdružených prostředků k 31.12.1990
je 190 000 Kčs, z toho na víceúčelového zařízení 31 000 Kčs, zbývající částka 159 000 Kčs
bude použita podle rozhodnutí obecní rady.
Kromě uvedených příjmů obdržel obecní úřad ze Státního fondu vodního hospodářství částku
146 231 Kčs, která byla použita na výstavbu kanalizace.
Financování dalších výdajů Okresním úřadem Uh.Hradiště:
- rekonstrukce domu čp.105
200 000 Kčs
- měřičské práce a studie kanaliz.sběrače
31 000 Kčs
- oprava plaveckého bazénu v ZŠ
102 500 Kčs
- nákup stolů v JKK – doúčtování
20 000 Kčs
- sbor pro občanské záležitosti
1 000 Kčs
- rekonstrukce veřejného osvětlení
232 400 Kčs
- údržba bytového hospodářství
170 000 Kčs
- studie smut.obřadní síně
30 000 Kčs
- generel gazifikace
9 500 Kčs
- správa (volby, zvýš.výdaje)
21 100 Kčs
- požární ochrana
2 500 Kčs
- nátěr autobusových čekáren
3 000 Kčs
celkem
823 000 Kčs
V roce 1990 byla provedena údržba komunikací ve všech ulicích a to tak, že všechny
komunikace jsou opatřeny živičným kobercem. Rovněž byla dokončena výstavba kanalizace
v ulici Rybniky, Hlucké a Nivnické a tím byla dokončena kanalizace v celé obci:
celkové příjmy za rok 1990
3 908 744,73 Kčs
výdaje
3 793 063,38 Kčs
zůstatek
115 681,35 Kčs

Sčítání lidu
O půlnoci z 2.na 3.března byl čas rozhodující pro sčítání lidu.
Výsledky za naši obec jsou následující:
trvale bydlících osob bylo 2 952 (od počátku roku úbytek 3 lidí), dočasně nepřítomných bylo
115, naopak 15 lidí bylo zde dočasně přítomných. Ze 2 952 obyvatel je 1 475 mužů. Z toho
narozených v letech
1976 – 1991
387
1931 – 1975
920
168 mužů narozených v r.1930 a dříve.
Žen je v naší obci 1 477. Z toho narozených v letech
1976 – 1991
375
1931 – 1975
801
v roce 1935 a dříve
301
Z 1 451 ekonomicky aktivní osoby je 724 mužů a 727 žen.
Mimo obec pracuje 920 lidí, doma 531.
Pokud se týká národnostního složení, k moravské národnosti se hlásí 2 159 občanů. V naší
obci je 762 domů určených k bydlení. Trvale obydlených je 722, neobydlených je 40 domů.
Ve všech domech je celkem 973 bytů, 898 bytů je trvale obydleno. V rodinných domcích je
861 byt. Za posledních 10 let přibylo 189 bytů.
Celková obytná plocha je 52 661 m2 (na obyvatele 17,84 m2). 633 bytů je 3 a více
pokojových. Pro zajímavost ve 416 domácnostech je alespoň 1 automatická pračka, v 614
barevný televizor, v 427 osobní automobil. 819 bytů má ústřední topení a 856 koupelnu nebo
sprchový kout. Neobydlených je 75 bytů, z toho po kolaudaci 48, 3 kvůli změně vlastníka, 5
bytů je v rekonstrukci, 10 nezpůsobilých k obývání, 3 jsou určeny k demolici a 6 bytů je
neobydleno z jiných důvodů.
Zemědělské družstvo
Předsedou zemědělského družstva Javořina je ing.Karel Novosád, místopředsedou
ing.Vladimír Gregor. Počet členů představenstva je 15, z Dolního Němčí 5.
Počet členů k 1.1.1991
785
trvale činných
439
Úsek rostlinné výroby obhospodařoval v roce 1990-2 414,7 ha zemědělské půdy, z toho 1 863
ha orné půdy. Tento úsek plánované úkoly produkce vcelku splnil. Klimatické poměry,
zejména slabé vodní srážky ovlivnily negativně výnosy u kukuřice, česneku, víceletých
pícnin, strniskových směsek a pohanky.
Největší část orné půdy je využívána pro obiloviny. Plán činil 6 065 tun, skutečnost 6 354
tuny – plnění na 104,8 %.
Struktura osevu byla následující:
735 ha ozimé pšenice, 40 ha ječmene ozimého, 93 ha jarního ječmene, 32 ha ovsa, 70 ha
kukuřice na zrno, 20 ha pohanky.
Slunečnice byla pěstována na výměře 30 ha při plánovém výnosu 2,2 t/ha, skutečný výnos byl
2,95 t/ha.
Řepka ozimá byla zaseta na 60 ha při plánovaném výnosu 3 t/ha, skutečnost byla 2,41 t/ha.
Hrách byl pěstován na výměře 20 ha při plánovaném výnosu 3 t/ha, skutečnost byla 2,77 t/ha.
U řepky a hrachu došlo ke ztrátám.
Mák byl pěstován na výměře 10ha s plánovaným výnosem 0,9 t/ha, skutečný výnos byl 1,89
t/ha – tato plodina patřila k vysoce ziskovým.
Cukrovka byla pěstována na výměře 70 ha s plánovaným výnosem 45 tun. Sklidilo se jí 3
231 tun o průměrném výnosu 46,17 t/ha a o cukernatosti 15,95 %. Vedlejší produkty – chrást
a řízky přispěly k doplnění krmivové základny pro živočišnou výrobu.

Česnek byl pěstován na výměře 90 ha, z toho zimní na 80 ha a jarní na 10 ha. Plocha jarníh
česneku byla snížena vzhledem k předpokládaným potížím s odbytem. Plánovaná výroba byla
475 tun, ve skutečnosti bylo sklizeno 386 tun, co představuje plnění výroby na 81,3 %.
Finanční rozdíl byl v plné míře uhrazen Českou státní pojišťovnou. Hlavní příčinou slabšího
výnosu byl velký vláhový deficit na podzim po výsadbě, což mělo za následek špatné
zakořenění. Převážná část produkce byla prodána stálým partnerským organizacím –
Zelenině, Frutě, Sempře. Část byla vyvezena do Švýcarska, Itálie, Rakouska a nestandardní
česnek byl zpracován na silici.
Úsek živočišné výroby je nejvíce poznamenán současným stavem zemědělství.
Dodavatelsko-odběratelské vztahy jako by vůbec neexistovaly. Nastal přetlak v nabídce všech
živočišných produktů, zvláště hovězího masa a mléka na které bylo družstvo specializováno.
U výroby mléka byla plánovaná dodávka splněna a překročena o 180 tisíc litrů, což
představuje 104,6 %. Poprvé v historii družstva byla překročena hranice 6 000 litrů mléka na
kus a rok. U prvotelek bylo dosaženo 5 920 litrů a u krav na II.a další laktaci dokonce 6 231
litrů mléka za rok.
Velké problémy nastaly ve 2.pololetí s prodejem zvířat k jatečným účelům vlivem velké
nadprodukce a vlivem organizačních změn v rámci mastného průmyslu. Podařilo se realizovat
odbyt jatečných zvířat přes organizace zabývající se vývozem do zahraničí. Jednalo se o
Agrocomp Slušovice a Bohemia Fleisch, přes které bylo realizováno 90 % produkce ve
II.pololetí za příznivých cenových relací.
V chovu prasat bylo dosaženo velmi dobrých výsledků, i když tento rok chov produkuje
převážně pro členy družstva a část selat je prodávána za dobrých finančních podmínek do
Biovety Nitra. Odchov selat na 1 prasnici byl 21,06 ks selete.
Měsíční mzda podle profesí:
prům.měs.mzda
prům.sazba hodinová
traktoristé a kombajnéři
4 270
22
dojičky
4 130
26
ošetřovatelky skotu
3 460
24
ostatní v živočišné výrobě
3 410
21
ošetřovatelé ovcí
2 880
32
dílny a řemeslníci
3 610
21
stavební
3 330
22
technicko-hospodář.prac.
3 760
22
Celkově bylo ve skutečnosti na mzdách vyplaceno 19 816 000 Kčs.
Svit
Pro rok 1990 byl provozu 4 200 Dolní Němčí stanoven úkol vyrobit 1 102 700 párů
obuvi.
Dosažená skutečnost 1 111 957 párů představují splnění daného úkolu na 100,8 %.
Výroba podle odběratelů:
SSSR
984 920 párů tj.88,6 %
Anglie
41 976 párů tj.3,8 %
Belgie
12 200 párů, tj.1,1 %
tuzemsko 72 861 párů tj. 6,5 %
Průměrná denní kapacita se proti roku 1989 snížila na 4 360 párů, což svědčí o náročnosti a
pracnosti vyráběných vzorů. Plnění plánu a odvádění hotové obuvi bylo po celý rok dle
harmonogramu.
Náročnost vyráběné obuvi se projevila i ve značném nárůstu potřeby pracovních sil a to
především v šicích dílnách. V průběhu roku bylo do provozu přijato celkem 49 pracovníků,
z toho 20 vyučenek obuvnického učiliště.

Politické události a změny, které se uskutečnily od konce roku 1989 v celé naší společnosti se
odrazily i ve změnách ve vedení provozu. Za odcházejícího ing.Zatloukala byl do vedení
jemnován ing.Antonín Martiš, který v té době pracoval na podniku ve Zlíně.
Zevos
Zevos (společný podnik Uh.Hradiště) závod 03 Sušárna Dolní Němčí vyrobil ve
středisku míchárny 5 905 t krmných směsí a 549 t tukovaných úsušků. Oproti loňské
skutečnosti byla produkce vyšší u krmných směsí o 791 t a o 67 t u tukových úsušků. Celkem
středisko splnilo plán na 102,4 %. Mimo výrobu byla úspěšně dokončena druhá etapa
rekonstrukce míchárny. Hlavní cíl rekonstrukce byla výměna opotřebované technologie a
snížení prašnosti. Perspektivně závod předpokládá zvýšení produkce zejména pro vepříny.
V hlavní sušárenské činnosti závod dosáhl pouze 78,4 % loňské produkce. Vedle
nepříznivých klimatických podmínek se projevil podstatně nižší zájem o sušení se strany
družstev.
Sušárna vyrobila 3 826 t úsušků. Plán byl splněn na 85 %. Středisko dopravy splnilo plán
výkonů na 130,25 %. Ke zvýšení ekonomické prosperity střediska závod počítá se snížením
mechanizačního parku a využití vozidel Avia k poskytování služeb.
Počet pracovníků v roce 1990 byl 56. Průměrná mzda činila 3 839 Kč.
MŠ II., I.
Obsazení MŠ v roce 1989/90 je stejné jako v minulém roce. Ke konci školního roku
odešla p.uč.Hodulíková (provdaná Nesázalová) na mateřskou dovolenou. I v mateřské škole I.
zůstal stejný kolektiv. Změny nastaly až později. MŠ I. byla koncem školního roku uzavřena a
děti převedeny do MŠ II.
Základní škola
Začátek školního roku připadl na pondělí 4.9.1989. Ředitelem školy byl Radomír Válek,
zástupkyní ředitele Marie Bukvicová. V tomto školním roce naposled spadala pod vedení
v Dolním Němčí i škola Boršická. Od září 1990 má zase samostatné ředitelství.
Na prvním stupni bylo 11 tříd, na druhém stupni 12 tříd. Dále byly na škole 2 oddělení školní
družiny.
Počty žáků: na 1.stupni
268
na 2.stupni
344
celkem
612
Na prvním stupni prospěli všichni žáci, z druhého stupně neprospělo 6 žáků. Na prvním
stupni byli 4 žáci hodnoceni druhým stupněm z chování, na druhém stupni 2 žáci. Důtky
obdrželo 6 žáků druhého stupně a 4 žáci 1.stupně.
V tomto školním roce bylo naposled organizováno spartakiádní tělovýchovné vystoupení
žáků. Byla zrušena povinnost, takže několik ped.pracovníků přestalo skladby nacvičovat. Na
veřejném vystoupení by sportovním hřišti předvedlo skladby 6 skupin. Vystoupení se konalo
u příležitosti MDD.
V měsíci lednu bylo zrušeno povinné oslovování ped.pracovníků „soudruhu“ a bylo zavedeno
užívání občanského oslovení ve všech úrovních ústního i písemného styku.
V souvislosti s návštěvou papeže na Velehradě byly ve dnech 20.4.90 a 23.4.90 zrušeny
žákovské autobusové spoje a provedeny některé další změny v autobusové dopravě, proto se
na některých školách okresu nevyučovalo. Bylo tak i na naší škole.
V měsíci květnu – 11.5.1990 proběhlo na naší škole konkurzní řízení na místo ředitele. Do
konkurzu se přihlásili: p.Radomír Válek – dosavadní ředitel školy (nesplňoval však
podmínky – vysokoškolské vzdělání)
p.Marie Bukvicová – dosavadní zást.ředitele

p.Věra Bartlová – učitelka ZŠ Dol. Němčí
p.Milan Stašek – učitel ZŠ Dolní Němčí
PaeDr.Ludvík Zimčík – učitel ZŠ Strání
Vzhledem k výsledkům konkurzu byl od 1.6.1990 jmenován do funkce ředitele ZŠ Dolní
Němčí PaeDr.Ludvík Zimčík. Zástupkyní ředitele p.Olga Pavlicová.
Školní rok 1989-90 byl ukončen v pátek 29.6.1990.
Svěcení kněze
Dne 15.července 1990 v 10.00 hod měl slavnou primiční mši svatou nejmladší novokněz
z farnosti primiciant páter Jan Bobčík. Již od rána vyhrávala kapela po vesnici budíček.
Vesnice byla vyzdobená květinami, pentlemi, prapory. Vzhledem k tomu, že se počítalo
s neobyčejně velkou návštěvností, bylo rozhodnuto, že slavná primiční mše svatá bude
sloužena na sportovním stadionu. Samotné slavnosti se zúčastnilo více než 10 tisíc lidí
z širokého okolí. V obrovském průvodu za doprovodu družiček, mládenců, kněží, sestřiček
všech řádů, blízkých příbuzných a známých odváděly primicianta z rodného domu k oltáři na
stadionu Dolněmčanská a Nivnická kapela. Hlavním kazatelem byl bývalý duchovní správce
páter Jan Petrucha.
Kaplička sv.Anny
Brzy nato se konala další církevní slavnost (29.července). Byla to pouť ke kapličce svaté
Anny – poprvé po mnoha letech přestávky. Tato kaple byla vystavěná v r.1830, patří
k památným místům naší vesnice. O její údržbu se po léta starala rodina Neumanová č.103 a
jmenovkyně sv.Anny z obce. Vzhledem k znovuoživení poutí ke sv.Anně byly provedeny
opravy nejen samotné kapličky, ale i celého okolí. Byla postavena opěrná zídka a
vybetonována plocha pro polní oltář a provedeny terénní úpravy. Byla upravena i studánka
s obrázkem sv.Anny (obrázek namaloval pan Josef Cmol). Byly zde vysázeny stromy, květiny
a trávník za řízení zahradníka pana Pavla Bobčíka.
Změny názvů ulic
Na plenárním zasedání OÚ dne 26.2.1990 byly projednány a upraveny názvy některých
ulic:
dříve
- ulice Osvobození
nyní Boršická
- ulice Ant.Zápotockého
- ulice K.Gottwalda
- ulice 1.máje
Počasí
Leden roku 1990 byl poměrně teplý, teprve v polovině měsíce února jako by si zima
vzpomněla, že je čas její vlády. 14.a 15.padal vydatně sníh, zůstal ležet, byl však mokrý a
pomalu odtával. Přišel však i tak velmi vhod, protože vláha byla velmi potřebná. Začátkem
března vály silné větry. V dubnu přišly mrazy – 4 °C v době, kdy kvetly višně, švestky. Závěr
měsíce však byl už teplý. 30.května přišel silný déšť, u nás nenadělal žádné škody, avšak
v některých vesnicích okresu i v jiných krajích ano. Medard se představil pěknou sprškou,
přesně ten den, kdy měl. Celé léto bylo horké s minimálními srážkami. Náš okres měl
nechtěné prvenství v nejmenších dešťových srážkách v měsíci srpnu – silně pod normálem.
Do průměru chybělo 64 mm vláhy. Bylo zakázáno mytí aut a zalévání zahrádek. V září
konečně přišly vydatné srážky a bylo zato nejchladněji za posledních 10 let. Sníh začal padat
začátkem prosince a přinesl velkou radost dětem. Vydržel týden a pak začal pomalu odtávat.
Vánoce byly jako už téměř pokaždé na blátě.

Koncem roku 1990 došlo k velké nákupní horečce. Lidé vybírali vklady a v obchodech
postupně začaly scházet koberce, jízdní kola, šicí stroje, ledničky, mrazničky, vysavače,
záclony, povlečení a také některé druhy potravin – soli, cukru, rýže, oleje. Zato jižního ovoce
bylo najednou dostatek – důvod byl evidentní, došlo k jejich zdražení.
Počet obyvatel k 1.1.1990 byl 2 922.
+ 50 narození
- 29 úmrtí
+ 59 přistěhovaní
- 49 odstěhovaní
K 1.1.1991 byl počet obyvatel 2 955.
Zapsala: O.Pavlicová
1991
Úvod
Obtížně, ale přece, začíná u nás po desetiletích diktatury fungovat parlamentní
demokracie. Formují se demokratické instituce a místní samospráva. Krystalizuje se politické
spektrum – politické strany obsahují pravici, levici i střed. Politika je přitom pod
nemilosrdnou kontrolou svobodného tisku.
Náš stát však trápí to, že mnoho podniků a úřadů je pod kontrolou nomenklaturních
živlů, bývalých příslušníků státní policie, kteří se dál nepoctivě obohacují a vesele kapitalizují
nakradené peníze. Tito lidé těží z toho, že jsme se nedokázali včas a důrazně rozejít
s minulostí a omezit vliv všech, kdo ji spoluvytvářeli.
Rok 1991 byl rokem ekonomické reformy s kladnými i zápornými jevy. Složitá
ekonomická situace se projevila i v celkovém dění naší obce. Obecní úřad se podle daných
možností pokusil alespoň částečně zmírnit sociální dopady u rodin s více dětmi a menšími
příjmy a u starých občanů s nízkými důchody.
Hospodaření OÚ
Rozpočet vlastních příjmů na rok 1991 představoval částku 845 000 Kčs, skutečnost
byla 1 131 000 Kčs. K překročení příjmů došlo především u daně z příjmů obyvatelstva
o 167 000 Kčs, dále u kapitoly školství v souvislosti se zvýšením stravného ve školní jídelně a
u místního hospodářství za pronájem budov 89 000 Kčs. Jednalo se o nájemné z pivnice,
bývalé mateřské školy a školy u kostela, ve které má provozovna Svit uskladněny stroje. Na
správních poplatcích bylo vybráno o 13 000 Kčs více než stanovil rozpočet (10 000 Kčs za
povolení hracího automatu). Rovněž na hřbitovních poplatcích bylo vybráno o 13 000 Kčs
více než předpokládal rozpočet.
Od okresního úřadu měl OÚ obdržet částku 1 280 000 Kčs, ve skutečnosti to bylo 2 262 000
Kčs. Zvýšené dotace bylo použito především na kapitolu školství na úhradu zvýšených cen
paliva, elektrické energie, vody a dokončení opravy plaveckého bazénu. Další část byla
použita v místním hospodářství na výměnu radiátorů a expanzní nádrže v šestibytovce a
izolaci venkovní zdi na desetibytovce.
Kromě uvedené dotace obdržel obecní úřad prostředky ve výši 60 000 Kčs na doplňkovou
péči o 100 000 Kčs z prostředků MATESA na opravu kulturní památky- mlýna č.105.
Na základě schválené „Obecně závazné vyhlášky“ byly vybírány různé druhy poplatků, které
se staly doplňkovými příjmy obecního úřadu a činily celkem 351 943 Kčs.
Na místě sdružených prostředků byl k 1.1.1991 zůstatek 190 000 Kčs V průběhu roku sem
převedl Český zahrádkářský svaz 50 000 Kčs na stavbu víceúčelového zařízení a Svit Zlín

300 000 Kčs na plynofikaci. Na zakoupení zdravotní techniky pro zdravotní středisko Dolní
Němčí poukázal
Obecní úřad Horní Němčí
5 000 Kčs
Obecní úřad Slavkov
7 000 Kčs
ZD Javořina Dol.Němčí
18 000 Kčs
Svit Dolní Němčí
14 000 Kčs
OÚ Dolní Němčí
7 590 Kčs
Za částku 51 590 Kčs byla zakoupena zdravotní technika. Pro ženské oddělení
elektrakoaguátor v hodnotě 38 720 Kčs, pro zubní oddělení polymerační lampy v hodnotě
12 870 Kčs.
Na rekonstrukci školního hřiště bylo použito ze sdružených prostředků 79 195 Kčs a na
stavbu víceúčelového zařízení 90 805 Kčs. Zůstatek na účtě sdružených prostředků závěrem
roku byl 363 107 Kčs
Z fondu rezerv a rozvoje byla převedena na běžný účet OÚ částka 95 131 Kčs. Z uvedené
částky bylo použito 60 000 Kčs na stavbu víceúčelového zařízení, 28 500 Kčs na zpracování
studie na obnovu kulturní památky (dům č.105), 5 500 Kčs na odměny pro členy komisí
obecního úřadu a 1 131 Kčs na provozní výdaje.
Částku 28 000 Kčs na zpracování studie obnovy kulturní památky obdržel OÚ z fondu rezerv
okresního úřadu.
Výdaje byly čerpány podle rozpočtu. K překročení došlo u vodního hospodářství (bylo
zaplaceno 138 000 Kčs), dále na opravy chodníků a komunikací byla vydána částka 37 000
Kčs. Byl zakoupen počítač s programem účetnictví za 68 000 Kčs.
Dále byly prováděny projektové práce na skládce, za které byla zaplacena částka 43 000 Kčs
a na plynofikaci 62 000 Kčs.
Na stavbu víceúčelového zařízení byla v roce 1991 vyčerpána částka 215 000 Kčs. Od
začátku stavby bylo prostavěno 771 000 Kčs.
Celkové příjmy za rok 1991:
rozpočet (plán)
2 125 000 Kčs
skutečnost
4 221 809 Kčs
Výdaje za rok 1991:
rozpočet (plán)
skutečnost

2 125 000 Kčs
3 863 388 Kčs

Zůstatek finančních prostředků k 31.12.1991 je 358 421 Kčs.
Zemědělské družstvo
Úsek rostlinné výroby obhospodařoval 2 395,45 ha zemědělské půdy. Oproti roku 1990
došlo ke snížení o 21 ha pro soukromé užívání půdy.
Největší část orné půdy byla využívána pro obiloviny.Pšenice ozimá byla zaseta na 750 ha,
ječmen jarní na výměře 62 ha, oves zaujímal plochu ve výši 37 ha, kukuřice na 90 ha.
Obiloviny přesáhly výnos 6 tun z ha.
Hrách byl pěstován na výměře 20 ha. Další pěstovanou plodinou byla řepka ozimá na ploše
76 ha. Mák byl pěstován na výměře 12 ha. Cukrovka na výměře 80 ha. Novou plodinou
v sortimentu tržních plodin byla léčivá rostlina ostropestřec mariánský pěstovaná na 17 ha.
Česnek jako stabilizátor ekonomiky rostlinné výroby byl pěstován na výměře 110 ha. Z toho
80 ha zimní a 30 ha jarní odrůdy. Na výměře 10 ha byla pěstována krmná řepa.
Živočišná výroba byla nejvíce poznamenána současným stavem našeho zemědělství a
situací na trhu. Družstvo nebylo limitováno množstvím dodávky mléka, stoupl zájem o
chovná a plemenná zvířata. Cena mléka se zvýšila za 4,20 Kč na 5,40 Kč a to v jakémkoliv
množství. V roce 1991 bylo vyrobeno 3 891 340 litrů mléka, z toho bylo 216 633 litrů

prodáno členům a ostatním zájemcům.
Základní škola
Ve školním roce 1990-91 měla základní škola celkem 556 žáků. Na prvním stupni jich
bylo 211, druhý stupeň navštěvovalo 355 žáků.
Z Dolního Němčí bylo 401 dětí, z Boršic u Blatnice 82 dětí, z Horního Němčí 54 dětí a ze
Slavkova 29 dětí.
Na škole pracovalo celkem 53 pracovníků.
31 bylo pedagogů
10 uklizeček
3 topič, školník, údržbář
8 kuchařek
1 administrativní pracovnice
Ředitelem školy byl PaeDr.Ludvík Zimčík, zástupkyní ředitele Olga Pavlicová.
V tomto školním roce vycházelo z osmých tříd 75 žáků. 20 jich bylo přijato na střední školy,
49 na odborná učiliště. 6 žáků se neumístilo, budou navštěvovat 9.třídu v Hluku nebo
v Uh.Brodě.
Do 1.tříd bylo zapsáno 53 dětí. Třem dětem byla navržena odložená školní docházka.
V tomto školním roce bylo přistoupeno k vybudování nového školního hřiště. Původní hřiště
bylo naprosto nevyhovující.
V prosinci 1990 a v lednu 1991 byla provedena rekonstrukce podhledu stropu bazénu
nákladem 170 tisíc Kč.
Byla dobudována učebna – video, počítače v 1.patře budovy a provedeno zabudování rozvodu
pro video na 1.stupni školy. Dále byly provedeny průběžné opravy zařízení (nové nátěry
střech, obložení stěny sborovny dřevěnými deskami aj.).
Školní rok 1990-91 byl slavnostně ukončen za přítomnosti starosty OÚ pana Františka Baroně
a zástupce starosty pana Jaroslava Hanáka.
Dne 3.4.1991 ředitel ZŠ p.L.Zimčík podal žádost o přiznání právní subjektivity pro ZŠ.
Právní subjektivita znamená, že každá škola je samostatný útvar, který sám sebe dokáže řídit
v rámci předem dané koleje.
Nové varhany
Nové varhany pro náš kostel byly objednány u výrobce varhan v Krnově. Původní cena
měla být 800 000 Kčs. Stávající varhany byly již ve špatném stavu, nevyhovující, zničené
červotočem a sešlé stářím.
Cena nových varhan však byla proti očekávání mnohem vyšší. Částka 1 250 000 Kčs všem
vyrazila dech. Navíc bylo nutno opravit chór, zpevnit podlahu, poněvadž nové varhany mají
mnohem větší hmotnost než staré a podlaha chóru by je neunesla.
Scházející finanční částku se podařilo zajistit formou bezúročné půjčky od JZD Javořina
(300 000 Kčs na dobu 3 let) a podnik Svit poskytl (200 000 Kčs) s návratností do dvou let.
Finanční problémy se zaplacením varhan se řešily za spolupráce všech občanů. Prováděly se
sbírky po obci, v kostele, byli vyzváni kněží, rodáci, našli se i mnozí sponzoři žijící na jiných
místech v republice, ba i naši zahraniční občané, kteří poskytli finanční částky.
Varhany byly zkolaudovány 28.10.1991 a na první neděli adventní posvěceny páterem Janem
Poruchou z Velehradu. 7.10. se konal v chrámu Páně pěvecký koncert sboru „Dvořák“
z Uherského Brodu.
A 1.12. se konal v našem kostele varhanní koncert, na kterém účinkoval p.profesor Šindler
z Olomouce a pan Jaromír Borovička jako zpěvák.

Jednotný kulturní klub
V roce 1991 se v místním kulturním klubu uskutečnilo celkem 122 akcí. Za nájem od
obyvatel a další akce se celkem získala částka 185 356 Kčs. Výdaje byly ve výši 152 059 Kčs.
To znamená, že výsledek hospodaření byl v tomto roce 33 297 Kčs.
Rozdělení obce do obvod
1) Ulice Nivnická od zemědělského družstva po ulici Komenského a Zahradní (poslanec
ing.Miroslav Kadlček)
2) Ulice Nivnická od ulice Komenského a Zahradní po náměstí (ing.Antonín Martiš)
3) Ulice Družstevní, Vinohradská a bytové jednotky (Josef Stojaspal č.656)
4) Ulice Komenského a Záhumenická (Stanislav Stojaspal č.493)
5) Ulice Školní, Mírová, Krátká od č.232 po 206 (Mudr.František Juřenčák)
6) Ulice Kostelní, Nad kostelem, Krátká od č.287 po č.276 (ing.Antonín Kolísek č.41)
7) Ulice pekařská, Příční, Na Okluku (Ludvík Stojaspal č.210)
8) Ulice Zahradní, Rybníky, U stadionu (Marie Zimčíková č.538)
9) Ulice Boršická, Na kopečku (František Šrámek č.294)
10) Ulice Na výsluní I., IV. (Olga Pavlicová č.635)
11) Ulice Na výsluní II., III. (ing.Miloš Šťastný č.174)
12) Ulice Pod svahy, Tichá, Hlucká od náměstí po restauraci a od náměstí po č.553
(Božena Krhovská č.341)
13) Ulice Hlucká od restaurace po č.457 a odč.595 po č.297, ulice Polní a Dvořákova
(Ludvík Miloš č.758)
Komise zdravotní a sociální
Komise zdravotní a sociální v čele s předsedou panem Mudr.Františkem Juřenčákem
sledovala sociální poměry občanů. Doporučovala poskytování příspěvků a dávek potřebným
občanům, zejména starým.
Rozpočet na kapitole sociálního zabezpečení pro rok 1991 činil 50 000 Kč a kromě této
částky obdržel obecní úřad 60 000 Kč pro občany těžce postižené na zdraví na zmírnění
dopadu zvýšení cen za teplo. Dalších 40 000 Kč poskytl MěÚ Uherský Brod pro důchodce
s nižším důchodem. Tyto částky byly rozděleny pro nejpotřebnější občany.
V tomto roce bylo evidováno 45 potřebných občanů, tj.občanů, kteří pobírali důchod jako
jediný zdroj příjmu ve výši 1 800 Kč, 47 občanům byl vyplácen důchod pro bezmocnost, 36
občanům byla zajišťována pečovatelská služba ve formě donášky obědů ze ZD Javořina, 2
občanům byl poskytován příspěvek na obědy, které si odebírali v restauraci Rozkvět a 1
občanu byla poskytována pečovatelská služba.
V obci bylo 565 důchodců, kteří pobírali starobní, invalidní, částečný invalidní, vdovský a
sirotčí důchod. Občanů starších 60 let je 405, počet nezaměstnaných nebyl znám.
Mlýn v Boršické ulici
Mlýn č.105 nacházející se v Borecké ulici je nejcennějším dokladem instituce
mlynářství v uherskohradišťském okrese. Byl vykoupen od stávajících majitelů a postupně se
opravuje. V letošním roce je na opravu vyčleněno 250 000 Kč. Mlýn je památkou 1.kategorie
a je veden ve státním seznamu nemovitých památek. Bývalým majitelem byl Jan Stojaspal,
ten požádal v r.1936 okresní úřad o povolení zrušení vodního práva.
Mlýn a vodní dílo kolem něho pozůstával ze vzdouvacího zařízení na potoku Okluky,
z mlýnského náhonu v délce asi 1 300 m, z mlýnského zařízení, vlastního obydlí a mlýnského
odpadu. Takto vybudované vodní dílo sloužilo asi do roku 1914, kdy mlýn a zejména
mlýnice vyhořela. Do současnosti se už dochoval pouze trakt usedlosti bez mlýnského

zařízení. Trám v jizbě nese označení roku 1838, kamenný sklep, mlýnice a patrová komora
nad sklepem však mohou být ještě starší.
Usedlost je vystavěna z nepálených cihel (kotovic), sklep je kamenný, stavba je z části
patrová. Střecha usedlosti je sedlová, s valbou v průčelí. Konstrukce krovu je hambálková
s nosnými trámy. Stavba je orientována štítovou stranou do ulice.
Prodejna Jana
První soukromou prodejnu potravin a smíšeného zboží si otevřeli manželé Gregorovi.
Zadaptovali ji na ploše dvaceti metrů z bývalého průjezdu. Zákazníci zde nalezli mléčné
výrobky, uzeniny, pečivo, ale i jiné druhy potravinářského zboží spolu s dalším sortimentem,
potřebným v každé domácnosti. Nechybělo ani jižní ovoce a zákusky.
Problémy, které museli mladí podnikatelé překonávat, byli dodavatelé, kteří ještě nebyli na
soukromníky zvyklí. Největší potíží však bylo to, že se nemohli dočkat telefonu. Zaměstnanci
spojů jim telefonní linku stále jen slibovali. Avšak spokojenost zákazníků, kteří nemuseli za
nákupem do vzdáleného nákupního střediska, jim pomáhala překonat všechny obtíže.
Úplně první soukromou prodejnu si však otevřela paní Martišová se sortimentem
oděvních svršků pro děti i pro dospělé, Uspořádala i módní přehlídku v místním kulturním
zařízení. V roli manekýnek se předvedly místní dívky a jejich oblečení nadchlo všechny
přítomné a tak získalo paní Martišové první zákaznice. Postupně se v butiku začali zastavovat
i zákazníci projíždějící naší obcí a většina z nich našla v nabídce pro sebe vhodnou část
garderoby.
Firma Baťa
V pražském hotelu Diplomat byla 11.10.1991 podepsána dohoda o vstupu firmy Baťa na
náš trh. Příprava dohody trvala více než rok. Pan Baťa získal v České republice 30 prodejen.
Zároveň bylo dohodnuto, že firma Baťa zahájí v bývalém závodě Svit v naší obci výrobu
pánské obuvi – milion párů ročně. Pánská obuv se zde vyráběla po celou dobu existence
provozovny, kdy patřila pod vedení Svitu – Gottwaldov – Zlín.
Pohyb obyvatel
V roce 1991

se narodilo 31 dětí (o 19 méně než minulý rok)
zemřelo 30 občanů
přistěhovalo se 32 osob
odhlásilo se 39 osob

K 31.12.1991 mělo Dolní Němčí 2 949 občanů (úbytek 6).
Nejstarší občankou je Antonie Bartošová č.48 – má 94 let.
Nejstarším občanem je Martin Světinský č.90 – dožil se 89 let.
Manželství bylo v tomto roce v naší obci uzavřeno 19, v 18 případech se jednalo o
sňatek, kdy alespoň 1 ze snoubenců byl naším občanem. Jeden sňatek byl delegovaný. Dále
bylo zaznamenáno 5 rozvodů manželství a jedna změna příjmení po rozvodu.

Zapsala: Olga Pavlicová

1992

Úvod
Naše země prochází ekonomickou reformou, která je označována za nesporný úspěch.
Podařilo se liberalizovat ceny, otevřít se světu a zahájit rozsáhlou privatizaci, zabránit vzniku
inflační spirály, takže míra inflace je u nás na nejnižší úrovni mezi všemi postkomunistickými
zeměmi. Daří se rovněž překonávat důsledky největšího hospodářského kolapsu v dějinách –
zhroucení Sov.svazu a bývalé RVHP a daří se přeorientovávat hospodářské vztahy na vyspělé
země a na solventní trhy.
Každá doba, každá generace si myslí, že problémy, kterým musí čelit, jsou nejdůležitější
a do značné míry je to pravda. Potřebujeme hodně moudrosti, rozvahy, schopností i rozumu,
abychom naši krásnou, ale posledními desetiletími tolik poškozovanou zemi uzdravili a
udělali z ní zemi normální, vyspělou, kulturní, fungující.
Rok 1992 byl posledním rokem existence ČSFR. Rozdělení federace na dvě samostatné
republiky se stalo skutečností.
Obecní úřad
Práci obecního úřadu ovlivňoval v tomto roce nedostatek finančních prostředků. Přesto
se podařilo alespoň částečně zprovoznit víceúčelové zařízení. Pokračovala rekonstrukce
rozvodné sítě, včetně veřejného osvětlení a elektrické přípojky pro hřbitov. Byla provedena
úprava zeleně u hřbitova a u kaple sv.Anny. Pokračovala práce na rekonstrukci domu čp.105
(muzeum), prováděly se opravy chodníků a místních komunikací. Rovněž se provedly nutné
opravy v JKK, na obecních bytovkách a ve staré škole.
Obecní úřad odkoupil od spotřebního družstva Jednota Uh.Ostroh bývalou prodejnu potravin
naproti JKK za účelem (po demolici) rozšíření a zprůjezdnění parkoviště.
Společně se základní školou byla prováděna dostavba školního hřiště, které podstatně vylepší
podmínky pro výuku tělocviku. Na vyrovnaném terénu vznikne běžecká dráha, doskočiště pro
skok daleký, hřiště na míčové hry a další možnosti pro atletiku dětí.
Hospodaření OÚ
Součet příjmů v roce 1992 činil 4 964 388 Kčs. Největší částky plynuly z dně z příjmů
obyvatelstva, správních poplatků, bytového hospodářství, nájmu z budov, dně domovní,
poplatku z prodeje alkoholických výrobků.
Největší částky vyly vydány na projekt čističky odpadních vod, provoz MŠ, ZŠ a JKK. Dále
na veřejné osvětlení, bytové hospodářství, stavbu víceúčelového zařízení, rekonstrukci muzea
a zaměření a projekty plynofikace. Celkové vydání činilo 4 126 824 Kčs.
Na účtě zůstalo 837 563 Kčs.
Největší vydání byla tato:
- rekonstrukce domu č.105 (muzeum)
273 517,- víceúčelové zařízení na bývalém mlýně
329 711,- plynofikace obce
295 346,- výkup bývalé prodejny naproti JKK
150 000,- školní hřiště
32 406,- oprava chodníků a komunikací
23 698,- veřejná zeleň u hřbitova a sv.Anny
22 627,- elektropřípojka pro hřbitov
12 065,-

Obecní ples
Obecní úřad uspořádal dne 15.2.1992 I.obecní ples. V sále JKK hrále dechová hudba
„Dolněmčanka“, v suterénu pro mládež disko-hudba. Výtěžek plesu byl věnován na
zakoupení varhan do místního kostela.
Volby
V tomto roce se konaly volby do FS a ČNR. Počet osob způsobilých k volbám byl
v naší obci 2 067. Z toho bylo pro 1 876 osob vydáno obálek s hlasovacími lístky. Platných
hlasů bylo 1 832. Voleb se zúčastnilo 90,8 % voličů.
Komise sociální a zdravotní
Komise zdravotní a sociální řešila v roce 1992 sociální a zdravotní problematiku. Pro
doplňkovou péči byla OÚ navržena částka 70 000 Kč. V průběhu druhé poloviny roku byl
rozpočet zvýšen okresním úřadem o 20 000 Kč. V červnu bylo 27 sociálně potřebným
občanům rozděleno 23 000 Kč. Průběžně byly potřebným občanům poskytovány příspěvky
jednorázově. Koncem roku byla rozdělena sociálně potřebným důchodcům zbývající částka
57 000 Kč.
SPOZ
Členové komise se podíleli na organizování a provádění těchto obřadů:
- vítání občánků
- blahopřání k životním jubileím
- setkání rodáků u příležitosti 50-tin
- svatební obřady
- rozloučení s občany na pohřbech
Vítání občánků bylo v tomto provedeno 8krát – bylo přivítáno 32 dětí. Občanům nad 70
let jsou zasílána blahopřání. Celkem to bylo 34 blahopřání. U třech nejstarších občanů (nad 90
let) byla vykonána návštěva a byl jim odevzdán dárkový koš v ceně 100 Kč. Rovněž dárkový
koš (v ceně 200 Kč) byl předán manželům u příležitosti zlaté svatby a to dvěma manželským
dvojicím.
V červenci se uskutečnilo setkání 50- ti letých rodáků.
Smuteční řečníci se rozloučili s 24 našimi občany.
Svateb mladých dvojic bylo 18.
Komise tvorby a ochrany životního prostředí
V zimním období 1992-93 bylo povoleno vykácení topolů kolem hřiště TJ. Některé
topoly trouchnivěly a ohrožovaly bezpečnost osob pohybujících se okolo hřiště. Pokácené
stromy budou nahrazeny mladou výsadbou. Členové komise provedli v měsíci listopadu
pochůzku obcí a sepsali všechna neudržovaná místa, skládky stavebních materiálů, odpadů,
topných kanálů atd.v obci a seznam byl předložen starostovi. Obecní úřad zaslal občanům
jichž se tyto skutečnosti týkaly a stanovil povinnost pozemky uklidit. Zjištěnou nepovolenou
skládku domovního odpadu na dolním konci vesnice pod parčíkem navrhuje komise
zrekultivovat vhodnou zeminou.
Baťa
Baťa – a.s., výrobní divize Dolní Němčí – od 1.7.1992 převzala společnost Baťa provoz
Dolní Němčí. Ředitelem se stal Antonín Martiš – ing. Aby provoz mohl fungovat jako
samostatný podnik, bylo nutno zřídit oddělení prodeje, marketingu, zásobování, modelárny +
kalkulace, kooperační výrobu, samostatné účetnictví a řadu dalších činností, které jsou nutné

pro zabezpečení chodu podniku se 49 zaměstnanci.
Z hlediska výroby se změnily série z původních 50 000 – 100 000 párů vyráběných pro
tehdejší SSSR na série o 2 000 – 3 000 párech.
Časté změny výroby, nové materiály a s tím související nové technologie, nová výrobní
zařízení a nedostatečná zkušenost pracovníků, měly podstatný vliv na rozjíždění výroby
obuvi. Přesto se výroba začla rozvíjet. Odbyt výrobků je zajištěn z 50 % pro tuzemsko – firma
Baťa má v celé ČR 43 obchodů, zbytek pro export a to převážně do západoevropské sítě
Baťových prodejen – SRN, Francie, Itálie, Holandsko, Švýcarsko a dále do Skandinávie
(Norska, Švédska, Finska).
ZŠ
Ve školním roce 1991/92 chodilo do naší ZŠ 554 žáků. Byli zařazeni do 21 třídy. Na
prvním stupni to bylo 8 tříd, na druhém stupni 13 tříd.
Na střední školy a do učebních oborů bylo přijato 75 žáků, zbývajících 20 bude pokračovat ve
výuce v deváté třídě naší školy.
V měsíci únoru byl proveden zápis do prvních tříd, bylo zapsáno 58 dětí. Od září 1992 je na
škole 24 tříd. Z toho 3 první třídy, po dvou třídách v ostatních ročnících prvního stupně, čtyři
páté třídy, tři šesté třídy, čtyři sedmé třídy, tři osmé a jedna devátá.
Sdružení rodičů a přátel uspořádalo v únoru ples s výtěžkem 4 862 Kč. Tyto peníze byly
použity pro různé akce školy. Na odměny pro žáky v soutěži literární 131 Kč, na proplacení
jízdného na různé závody 335 Kč, na knihy, které sloužily jako odměna pro některé žáky na
konci školního roku 355 Kč. Největší částka a to 3 452 Kč byla použita na dopravu žáků 7.tříd
na lyžařský výcvik.
Tělovýchovná jednota
Oddíl kopané TJ Dolní Němčí zaznamenal v letošní sezóně doposud největší úspěch ve
svojí skoro šedesátileté historii, kdy se A-mužstvo dospělých umístilo na druhém místě
divizní soutěže skupiny D a získalo 37 mistrovských bodů. Tento úspěch je výsledkem velmi
dobrého přístupu hráčského kolektivu, realizačního týmu a výboru oddílu kopané.
Tělovýchovná jednota Dolní Němčí sdružuje ve svých řadách oddíly kopané, stolního tenisu,
šachu, odbíjené a sdružení zájmových sportů. Členská základna má 305 členů, z toho samotný
oddíl kopané má 228 členů, počet registrovaných hráčů je 115 včetně hostování.
V oddílu kopané je do pravidelných mistrovských soutěží zapojeno celkem šest mužstev:
A mužstvo dospělých
– divize
B mužstvo dospělých
– okresní přebor
A dorost
- župní přebor
B dorost
- okresní soutěž
mladší a starší žáci
- župní soutěž
Obyvatelstvo
Na konci roku 1992 žilo v obci 2 993 obyvatel
narodilo se 36 dětí (z toho 17 chlapců)
zemřelo 24 občanů
přistěhovalo se 55 lidí a odhlásilo 23
Nejstarší občankou je Antonie Bartošová – 95 let.
Zapsala: Olga Pavlicová

1993
Úvod
Česká republika prošla prvním rokem samostatné existence. Často prorokovaný
ekonomický kolaps rozdělením federace nenastal. Česká republika vytváří hospodářské
prostředí směřující k evropským a světovým standartům.
Prvním krokem bylo spuštění nové daňové soustavy. Počáteční obavy jistě nebyly
zbytečné, ale daňové zákony bez větších problémů zapadly do ekonomické struktury. Nejtěžší
zkouška přišla v únoru – byla to měnová odluka. Česká koruna i přes dramatické prognózy
hraje důstojnou roli. Menší problémy vznikly s občanstvím u Slováků žijících v ČR a naopak.
Občanství je důležité pro nemocenské pojištění, vyplácení důchodů a přiznání různých
sociálních dávek. Rovněž Slováci zaměstnaní v ČR a opačně musí mít povolení, mají vlastně
statut cizince. Komplikovaná situace, než se vše vyjasnilo, uklidnilo a zaběhlo byla při
návštěvách příbuzných v příhraničním pásmu a ve smíšených manželstvích.
Do výčtu toho, co se podařilo, je nutno zahrnout i kuponovou privatizaci. Na druhé
straně však existují i oblasti méně úspěšné. Ani v tomto roce se nepodařilo dosáhnout růstu
hrubého domácího produktu. Premiér Václav Klaus ohlásil ukončení hospodářské reformy,
přesto ještě v mnoha oblastech čeká obrovská spousta práce.
Obecní úřad
V roce 1993 byla zahájena plynofikace naší obce. Byla vybudována vysokotlaká
přípojka včetně regulační stanice za 3 480 000 Kč.. Zároveň byly provedeny středotlaké
rozvody po obci a to v ulici Na Výsluní I., Nad Kostelem, západní strana ulice Kostelní,
severní strana Hlucké ulice až po výrobní závod Baťa, dále ulice Dvořákova a Polní. Tato část
si vyžádala finanční náklad 2 456 000 Kč. Zároveň bylo provedeno 64 domovních přípojek
v uvedených ulicích. V měsíci září bylo toto zkolaudováno, včetně napuštění plynem. Občané
bydlící v těchto ulicích mohou již topit plynovými spotřebiči.
S plynofikací obce se pokračovalo dál a to po trase: východní strana ulice Kostelní, ulice
Záhumenická, severní strana ulice Nivnické po zemědělské družstvo. V uvedené trase si
mohli občané ihned vyřizovat domovní přípojky.
Zemědělské družstvo
Transformované zemědělské obchodní družstvo Javořina má v současnosti 715 členů,
z toho v průměru 230 pracujících. Družstvo prochází obtížným přechodným obdobím,
zapříčiněným hlavně vydáváním restitučních a transformačních majetkových podílů. Jejich
rozsah je cca 42 milionů Kč. Bylo také předáno přibližně 625 ha zemědělské půdy (včetně
záhumenek) jiným uživatelům. Jednotlivá majetková vypořádání se provádějí naturální
formou, a to vydáváním strojů, dopravních prostředků, produktů rostlinné a živočišné výroby,
v případě Družstva služeb Slavkov i budov, staveb a akcií. Právě vypořádáním oprávněných
osob z DS Slavkov vznikají Sloučenému zemědělskému obchodnímu družstvu Javořina
největší problémy, hlavně po vydání některých budov a zemědělské techniky.
Podle posledního upřesnění dělají majetkové podíly členů Družstva služeb Slavkov cca
38,2 milionů Kč. Zahrnují tento majetek: budovy, stavby, stroje a zařízení, dopravní
prostředky, zvířata, akcie a ostatní.
Souběžně s vypořádáním DS Slavkov se vedou složitá jednání s několika restituenty (hlavně
z části Hor.Němčí), kteří mají poměrně velké restituční nároky, vzniklé ze zákona, dále pak
s celou řadou oprávněných osob, které požádaly o půdu, prokázaly zemědělské podnikání a
požadují majetkové vypořádání.
Problém je však v tom, že téměř každý požaduje vypořádání finanční formou, případně
produkty rostlinné či živočišné výroby, které jdou rychle zpeněžit, v málo případech je

požadováno vydání zemědělské techniky, hlavně traktorů.
Výše uvedené vypořádání majetkových podílů oprávněných osob má negativní dopad na
ekonomickou situaci, zmenšuje se výměra družstvem využívané zemědělské půdy i objem
majetku. Přes tuto skutečnost zůstává SZOD Javořina přiměřeně kapitálově vybavené i
vybavenost výrobními prostředky je dostatečná.
V současnosti se provádí úpravy některých objektů na farmách Dolní a Horní Němčí, což
umožní do budoucna faremní způsob hospodaření.
Hlavní činností družstva zůstane zemědělská výroba zaměřená na pěstování obilnin a
luskovin, včetně ječmene a jedlého hrachu, olejnin a další. Důležitou součástí zůstane
pěstování krmných plodin pro potřeby živočišné výroby. U zeleniny zůstane nosným
programem pěstování česneku s dostatečně vybudovaným zázemím skladovací, třídící a balící
kapacity. Doplňující skladby ostatních plodin se bude řídit jejich odbytovými možnostmi a
realizačními cenami.
Zvláštností SZOD Javořina je to, že cca 1 200 ha obhospodařované plochy se nachází
v CHKO Bílé Karpaty. Zákon o zřízení chráněné krajinné oblasti nařizuje, jak se má v těchto
oblastech vést rostlinná výroba a tím i chov zvířat. Nosným programem živočišné výroby je a
zůstane výroba kvalitního mléka, vhodného na zpracování i na speciální mléčné výrobky.
Doplňkově je provozována přidružená výroba. Jsou to vysokozdvižné plošiny. Část objektů
momentálně družstvem nevyužívaných je pronajímána osobám mimo družstvo.
Na výroční členské schůzi konané 7.5.1993 byl zvolen předsedou SZOD Javořina ing.Karel
Novosád, místopředseda ing.Josef Juřenčák a 15 členů představenstva.
Chov činčil
S chovem činčil se započalo v roce 1988. Na 1 samce připadalo 10 samic. Začínalo se
s 250 kusy a postupně byl počet zvýšen až na 6 500 kusů. O zvířata se staralo až 10
pracovníků. Odchov probíhal v drátěných klecích. Každá samice byla v kleci samotná.
Odchovné klece byly obsazeny 2 – 3 mláďaty. Chov byl velmi náročný, protože zvířatům
bylo nutno topit a byla nutná i klimatizace chovného prostředí.
První dva roky po zavedení chovu byly ziskové a pak vlivem konjunktury kůží i zvířat
následovaly ztráty. Dále nesolidnost zahraničního akcionáře způsobila, že muselo být
rozhodnuto o likvidaci chovu činčil, neboť hospodářský výsledek, kterého bylo dosaženo, tj.
ztráta ve výši 11 109 493 Kč byla značně vysoká i když je zde započtena likvidace defektních
zvířat od počátku existence a.s., se kterou započalo 12.8.1993 a do konce roku bylo
zlikvidováno 3 754 kusů nestandardních zvířat v účetní hodnotě 4 167 140 Kč. Pro zamezení
vzniku ještě vyšších ztrát bylo na představenstvu družstva rozhodnuto, že celková činnost
bude ukončena nejpozději do příštího roku.
Baťa – výrobní divize
Od 1.7.1992 převzala společnost, tehdy Baťa ČSFR, a.s., provoz Dolní Němčí. Proto,
aby provoz mohl fungovat jako samostatný podnik, bylo nutno zřídit oddělení prodeje,
marketingu, zásobování, modelárny + kalkulace, kooperační výrobu, samostatné účetnictví a
řadu dalších činností, které jsou nutné pro zabezpečení chodu podniku se 490 zaměstnanci.
Vyrábějí se série 2 000- 3 000 párů místo původních 50 000 – 100 000 párů, pro tehdejší
SSSR. Toto způsobuje značné problémy, přesto se výroba rozvíjí dobrým tempem. Odbyt
výrobků je zajištěn a to 50 % pro tuzemsko – firma Baťa má v celé ČR 43 obchodů a zbytek
pro export, a to převážně do západoevropské sítě Baťových prodejen – Německa, Francie,
Holandska, Švýcarska aj. Rovněž do severských států – Norska, Švédska, Finska.

Základní škola
Školní rok 1992/93 byl slavnostně zahájen jako vždy za účasti zástupců obce a rodičů.
Žáčci 1.ročníků dostali od Sboru pro občanské záležitosti pera.
V tomto školním roce měla škola 24 tříd a 1 oddělení školní družiny. 9 tříd bylo na prvním
stupni, 15 na druhém stupni. Celkem navštěvovalo školu 557 žáků. Ředitelem školy byl
PaeDr.Ludvík Zimčík. Zástupkyní pro 1.stupeň Olga Pavlicová, pro druhý stupeň Jiřina
Běžková. Vycházejících žáků z 8.tříd a z deváté třídy bylo 108. Na střední školy se dostalo 21
žáků, na odborná učiliště 77 žáků. 10 žáků z 8.tříd bude pokračovat v docházce do 9.třídy na
naší škole. Třída bude doplněna o žáky ze sousedního Strání.
Šedesát let kopané
V roce 1993 uplynulo 60 let od doby, kdy byl v naší obci založen fotbalový klub.
Kopaná zaujímá po celou dobu šedesáti let přední místo v oblibě u občanů i u mládeže.
15.února 1933 byl zvolen prozatímní výbor klubu a jeho předsedou bylo zvolen stolář pan
František Straka čp.247. Tento výbor požádal písemně obecní radu o přidělení obecního
pozemku v části Okluky pro zbudování hřiště pro kopanou. Hřiště bylo již 23.dubna 1933
uvedeno do provozu. Do roku 1956 se hrálo na hřišti Okluky a od podzimu 1956 již na novém
stadioně, který funguje dodnes. V roce 1961 byly uvedeny do provozu šatny a tribuna.
Kadlo
Provoz na výrobu nudlí – Kadlo – si zřídil v roce 1993 pan Jiří Kadlček ve Vinohradské
ulici.
Pracoviště si upravil v suterénu a ve sklepních prostorách svého rodinného domku. Po dvou
letech si vybudoval nový objekt ve dvorku na výměře 150 m2.
Stroje a ostatní zařízení je od italské firmy – Italpast. Na výrobky používá především
kyjovskou hrubou mouku – Zlatý klas. Vyráběné polévkové nudle v malém i větším balení
jsou oblíbené v celém okolí. V provozu se vyrábějí také přílohové těstoviny.
70 % výrobků odebírá velkosklad Jednoty, zbytek maloprodejny a restaurace.
U firmy je zaměstnáno 10 stálých pracovnic a příležitostně i více.
Řeznictví a masna
Majitel Antonín Kadlček založil dílna na zpracování masa a prodejnu z nutnosti, protože
dostal od zaměstavatele, spíše jeho ženy výpověď (zaměstnavatel zemřel). Bylo to v roce
1990. Z počátku se živil příležitostně v domácnostech, po zabijačkách. Brzy si však upravil ve
dvoře domku místnosti 4x3 m, jako výrobnu uzenin, postavil udírnu a v průjezdu zřídil
prodejnu v roce 1993. Zařízení budoval postupně.Po svém bývalém zaměstnavateli zdědil
ruční mlýnek na klobásky, ruční narážecí stroj na jitrnice a jelita. Udírna zprvu byla klasická
na dřevo. Dotace od státu v částce 200 000 Kč na zařízení mu umožnila další rozšíření masny.
Z počátku pracoval sám. Nyní zaměstnává 12 pracovníků a stroje a udírna jsou moderní (na
plyn).
Mimo všech druhů masa se vyrábí a prodávají klobásy, párky, šunka, několik druhů salámů,
zabijačkové pochoutky, uzená masa apod.
Výrobky odebírají prodejny z okolí i z Uh.Hradiště a Brodu, sami si pro zboží dojíždějí. Pan
Kadlček však uvažuje i o tom, že si časem zařídí vlastní dovážkovou službu. Místní občané i
odběratelé si výtečné a hlavně vždy čerstvé výrobky pochvalují.
Pečení vdolečků
Koncem měsíce srpna bylo v objektu víceúčelového zařízení zahájeno pečení vdolečků.
Tuto službu pro občany zajišťuje paní Augustina Horáková, u které je možno si pečení

vdolečků objednat. Občané si tuto službu velmi pochvalují. Dosud museli tuto službu
vyhledávat jinde, nejčastěji v sousedním Vlčnově, nyní mají možnost každý týden zakoupit
jakékoliv množství vdolečků na svatby, křtiny a jiné příležitosti v místní pekárně vdolečků.
JKK
Od 1.12.1993 došlo ke změně v organizaci a vedení JKK. Občané a organizace, které
budou mít zájem pořádat v kulturním domě společenské akce nebo svatby, podají své
požadavky přímo na obecním úřadě u paní Boženy Vrágové, která pak provede vyúčtování
poplatku za pronájem prostor. Předání a převzetí jednotlivých prostor kulturního zařízení,
včetně zapůjčení odlivek a nádobí atd. provádí p.Lenka Straková z Borecké uli.č.812.
Vyčištění potoka
Na základě dohody mezi Obecním úřadem Dolní Němčí a Povodím Moravy Uherské
Hradiště bylo v měsíci říjnu započato s čištěním koryta potoka Okluky do původního profilu.
Tyto práce provádí pracovníci Zevosu Staré Město. Trasa, která je určena k vyčištění, začíná
u zahradnictví v Zahradní ulici a povede až k mostu u myslivecké chaty. Tyto práce vylepší
vzhled obce a zároveň zlepší průtok vody v potoce, čímž byl se měl alespoň částečně zmírnit
zápach špatně protékající vody. Následně v jarních měsících budou ošetřené břehy osety
trávou.
Obyvatelstvo
Koncem roku měla obec 3 029 obyvatel
narodilo se 49 dětí – 25 chlapců, 24 děvčat
zemřelo 30 osob
přihlásilo se 47 osob
odhlásilo se 30 osob

Osoby starší 90 let:
Anna Pochylá nar.9.2.1900
Martin Světinský nar.12.11.1902
Anna Andrlová nar.30.12.1902
Josef Hubálek nar.18.12.1903
21.1.1993 se narodila Monika Kočí coby 3 000.občánek. Rodiče při slavnostním
přivítání na obecním úřadě obdrželi pro svou dceru knížku s částkou 1 000 Kč. Dárek předal
starosta obce p.František Baroň.

Zapsala: O.Pavlicová

1994
Úvod
Rok 1994 lze charakterizovat jako rok konsolidace a lidské činnosti. Byl prvním rokem
hospodářského růstu v podmínkách transformující se ekonomiky. To odlišuje ČR od
podobných států ve střední a východní Evropě, které rovněž obnovily demokracii a nastoupily
cestu k tržní ekonomice.

Dění v obci
Plynofikace v obci pokračovala svižným tempem. Byly provedeny rozvody plynu
v ulicích Kostelní, Záhumenická, Nivnická od č.69 po družstvo Javořina, zbytek ulice Nad
Kostelem, v ulici Mírové, Školní od domu č.419 po dům č.381, Vinohradské od obecních
bytovek po kotelnu základní školy, dále všechny ulice na sídlišti Výsluní, ulice Pod Svahy a
ulice Tichá. Rozvody vody ve všech uvedených ulicích byly připraveny tak, aby topná sezóna
roku 1994/95 byla provozně zajištěna. Zpětná úprava rozkopaných komunikací, chodníků a
vjezdů se prováděla až po dostatečném sednutí zeminy, proto vzhled vesnice vypadal poněkud
neupraveně. Koncem roku bylo provedeno 60 % z celkového rozsahu rozvodů po obci.
Mezi další investiční akce patří pokračování v rekonstrukci domu č.105 bývalý mlýn.
Poprvé v historii obce vznikla a byla otevřena lékárna. Je umístěna vedle zdravotního
střediska (dětského). Její výstavba byla zahájena v roce 1993 rekonstrukcí části prostoru KŠ
(třída pro vyučování pěstitelských prací a přilehlých místností). Na projekt zřízení lékárny
byla vydána částka 13 230 Kč, na celkovou rekonstrukci 143 169 Kč.
Dále obec vykoupila bývalou prodejnu potravin naproti JKK (kulturní klub), provedena
byla demolice objektu včetně terénních úprav.
Odpady v obci
Koncem měsíce dubna byl ukončen provoz skládky odpadu Nad Hájkem. Od této doby
vyvážejí domovní odpad z naší obce Technické služby Uherský Brod na skladku do Prakšic.
Na naši ukončenou skládku je v současné době ukládána pouze zemina. Na uvedenou skládku
Nad Hájkem nechal náš obecní úřad zpracovat projektovou dokumentaci pro sanaci a
ozelenění celé lokality této skládky u firmy Dekont, s.r.o Zlín. Jediná oficiálně povolená
skládka je skládka zeminy, hlušiny a kameniva v prostoru proti objektu Sloučeného
obchodního zemědělského družstva Javořina. Interval svozu nádob na popel je v topném
období 1x týdně, v letních měsících 1x za 14 dnů.
Na vybraných stanovištích jsou umístěny velkoobjemové kontejnery pro větší odpad
z domácností.
Volby do zastupitelstva
Volby do zastupitelstva obce Dolní Němčí se konaly 18.a 19.listopadu, probíhaly
v budově JKK.
V seznamech bylo zapsáno 2 165 voličů. Bylo odevzdáno 1 613 obálek s hlasovacími lístky.
K volbám se nedostavilo 552 voličů. Voleb se tedy zúčastnilo 74,5 % voličů.
Křesťanská a demokratická unie – Česká strana lidová získala 7 483 hlasů, což činí 35,9 % a
tedy 5 mandátů v obecním zastupitelstvu.
Českomoravská strana středu získala 6 731 hlasů, což činí 32,3 % a rovněž 5 mandátů
v obecním zastupitelstvu.
Komunistická strana Čech a Moravy získala 3 633 hlasů, což činí 17,4 % a 3 mandáty
v obecním zastupitelstvu.
Občanská demokratická strana získala 3 009 hlasů, což činí 14,4 % a získala 2 mandáty
v obecním zastupitelstvu, ostatní zúčastněné strany využily možnost plného obsazení
kandidátek.
Průměrný věk 15-ti členného obecního zastupitelstva je 46 let.
Členové obecního zastupitelstva podle získaných hlasů:
jméno a příjmení
volební strana
počet hlasů
Jaroslav Hanák
ODS
911
Pavel Bobčík
KDU-ČSL
836

Olga Pavlicová
Ludmila Bukvicová
Ludvík Stojaspal
Antonín Světinský (ml.)
Ing.František Hajdůch
Pavel Bohun
Božena Tinková
Vít Hybler
František Baroň
Antonín Světinský (st.)
Josef Stojaspal
Antonín Tinka
Petr Janča

ODS
ČMSS
KDU-ČSL
KDU-ČSL
ČMSS
KDU-ČSL
ČMSS
ČMSS
ČMSS
KDU-ČSL
KSČM
KSČM
KSČM

816
812
794
706
688
666
658
651
607
583
569
307
307

Ustavující zasedání obecního zastupitelstva se konalo 4.12.1994 v sále kulturního zařízení
obecního úřadu.
Zvolení poslanci se předběžně dohodli, že o volbách na místo starosty, zástupce starosty a
členů rady do OÚ budou hlasovat tajně. Volbu komise mandátové, volební a návrhové
provedli veřejně.
Starostou obce byl zvolen pan František Baroň. Zástupcem starosty byl zvolen pan Ludvík
Stojaspal.
Pětičlenná obecní rada byla zvolena ve složení:
František Baroň
Ludvík Stojaspal
Ludmila Bukvicová
Petr Janča
Jaroslav Hanák
Obecní rada zřídila jako své iniciativní a kontrolní orgány následující komise a schválila
do funkce předsedy těchto komisí:
finanční – Petr Janča
kontrolní – Jaroslav Hanák
výstavby – ing.František Hajdůch
sociální a zdravotní – Božena Tinková
životního prostředí – Pavel Bobčík
sboru pro občanské záležitosti – Olga Pavlicová
povodňová – František Baroň
Bylo provedeno rozdělení obce do 15 obvodů a přidělení obvodů jednotlivým členům
obecního zastupitelstva.
družstvo Javořina
Zemědělství v naší zemi prošlo od roku 1990 významnými strukturálními,
organizačními i vlastnickými změnami. Tak tomu bylo i v našem družstvu.
Výměra zemědělské půdy v našem družstvu se oproti roku 1993 snížila téměř o 300 ha a
družstvo v současné době obhospodařuje 1 781,42 ha půdy, z toho orné 1 419,68 ha a 361,74
ha tvoří louky a pastviny.
Největší část orné půdy je využívána pro pěstování obilovin. Další skupinou, která je
pěstována jsou tržní plodiny: hrách, slunečnice, řepka, mák, cukrovka.
Jako zkušební plodina byl pěstován kmín jednoletý, komonice lékařská, ostropestřec
mariánský.
Tradiční plodinou je česnek, je však pěstován ve značně menší míře než v minulých letech,

neboť vlivem dovozu ze zahraničí jsou problémy s odbytem a také nastávají problémy se
sklizní.
Nejvíce je poznamenána současným vývojem živočišná výroba. Náklady na výrobu mléka
jsou vyšší než zisk. Značný zisk, 1 656 000 Kč byl však zaznamenán u skotu, který je chován
pro výkup. Pro posílení ekonomické stability družstva v rámci nezemědělské výroby je
důležité středisko oprav plošin.
Čistý zisk jako nejdůležitější ukazatel nebyl splněn, ale naopak byla vytvořena ztráta ve výši 3
134 000 Kč.
Přesto žádný člen nebo zaměstnanec družstva nezůstal bez výplaty za odvedenou práci.
Základní škola
Ve školním roce 1993/94 byl ředitelem školy PaeDr.Ludvík Zimčík, zástupkyní pro
2.stupeň Jiřina Běťáková a pro 1.stupeň Josef Valíček.
Na prvním stupni bylo 8 tříd s počtem 191 žáků. Na druhém stupni 14 tříd s počtem 334 žáků.
Celkem školu navštěvovalo 525 dětí.
Z nejvýznamnějších akcí je třeba uvést výstavbu výrobků žáků v předvánoční době a
současně s ní probíhající výstavku ovoce.
V únoru se konala školní akademie s vystoupeními kolektivními i vystoupeními jednotlivců.
Akademie byla hojně navštívena rodiči žáků i veřejností. Finanční výtěžek byl rozdělen podle
podílů na práci a to pro další práci výtvarných i dalších kroužků.
Lyžařský výcvik proběhl pod vedením p.učitele Adamce ve dvou turnusech. Zúčastnilo se jej
73 žáků sedmých tříd. Tentokrát měly děti dostatek sněhu a žádné z nich neutrpělo úraz, by
nikdo neonemocněl ani z nachlazení. Lyžařský výcvik byl prováděn v Beskydech a ubytování
bylo zajištěno v penzionu Horyna ve Velkých Karlovicích.
V tomto školním roce vycházelo 107 žáků, 17 bylo z deváté třídy a 90 z osmých tříd. Z deváté
třídy bylo 10 žáků přijato na SŠ a sedm na odborná učiliště – umístili se tedy všichni.
Z osmých tříd bylo přijato na SOU padesát žáků, sedm na učební obory s maturitou a 32 na
SŠ. Šest žáků nebylo přijato – 2 postoupili přímo do 9.třídy.
Z deseti žáků pátých tříd, kteří se hlásili na gymnázium v Uh.Hradišti a Uh.Brodě bylo přijato
5.
sušárna a výroba krmiv
Závod je orientován na výrobu krmných směsí pro skot, králíky, drůbež a prasata.
Provádí sušení pícnin a další zpracování na bílkovinné a glycidové úsušky. Vyrábí úsušky
z cukrovarnických řízků a jablečných výlisků. Doplňková výroba je zaměřena na zhotovování
zámečnických dílů.
Za rok 1994 vykázal závod Sušárna a výrobna krmiv Dolní Němčí zisk ve výši 1 913 000 Kč.
Ve srovnání s rokem 1993 byl zisk vyšší o 758 000 Kč. Na překročení zisku v roce 1994 se
podílelo zejména středisko míchárny krmiv, a to zejména v obchodní činnosti, kterou závod
rozšířil i mimo hranici našeho okresu.
V roce 1994 závod instaloval novou automatiku na vážení komponentů do krmných směší a
nový šrotovník s nižší spotřebou elektrické energie na 1 t.
V roce 1994 vyrobilo středisko sušárny 4 353 tun úsušků. V porovnání s rokem 1993 je
výroba nižší o 581 tun. Příčinou byla nižší výroba cukrovarnických řízků od dodavatelů,
z důvodu nedostatku cukrovky.
dechová hudba
Dechová hudba Dolněmčanka uspořádala dne 26.12.1994 koncert u příležitosti
120.výročí založení dechové hudby a vydání první zvukové nahrávky. Zároveň vystoupil i
folklorní kroužek a cimbálová muzika.

Zakladatelem naší dechové hudby byl pan Josef Polášek. Po druhé světové válce nastalo
téměř třicetileté období oblíbenosti dechové hudby a naše dechovka v té době hrála téměř
každou sobotu a neděli, nejen u nás, ale po celé naší vlasti, ba i za jejími hranicemi a to
v Rakousku a východním Německu. Dechovka hrávala jak k tanci, tak i promenádní hudbu.
V této době vznikl i taneční kroužek Dolněmčan pod vedením paní Marie Ježkové a pana
Františka Krhovského. Tento kroužek dechovka doprovázela při jeho vystoupeních.
zahrádkáři
Začátkem měsíce října uspořádala organizace Českého zahrádkářského svazu výstavku
ovoce, zeleniny a květin. Výstavka se konala v klubovně zahrádkářů na bývalém mlýně. Byla
hojně navštívena a pozornost budila obrovská tykev, překrásné jiřiny, hrozny modré i bílé a
samozřejmě i veškerá zelenina a to buď ta, která narostla do nezvyklé velikosti nebo do
prapodivných tvarů. Zároveň mohli návštěvníci ochutnat čerstvý burčák, což všem přišlo
náramně vhod.
myslivecké sdružení
Myslivost v Dolním Němčí má dlouholetou tradici. Do roku 1947 byly na katastru
Dolního Němčí 2 soukromé honitby pánů Juřenčáka a Poláška. Po roce 1947 byla založena
myslivecká společnost. Po r.1952 vznikla lidová myslivost a společnost přijala název Lidové
myslivecké sdružení.
Nejhorším obdobím bylo období do 1.4.1989, kdy po dobu deseti let bylo naše myslivecké
sdružení násilně sloučeno s MS Slavkov v MS Horní Němčí. Vzniklo tak sloučené MS Lesná
Dolní Němčí. Se sloučením členové z jednotlivých obcí nesouhlasili. Byli k tomu donuceni
tehdejší vedoucí úlohou strany a stranických skupin. Co se nesloučí dobrovolně, obyčejně
nefunguje. Stejně tomu bylo i v tomto případě.
Po roce 1989 usilovali členové o odtržení a vzniklo nové MS pod názvem MS „Lanka“ Dolní
Němčí. V současné době má 22 členů a 4 čekatele na členství.
královna krásy
24.září 1994 se představilo divákům a porotě v kulturním domě ve Strážnici 14 krásných
dívek ze Slovácka. Šest dívek byl vyřazeno a z osmi zbývajících porota zvolila královnu krásy
– Zuzanu Tinkovou, osmnáctiletou studentku z naší obce. Světlovlasá Miss Slovácko měří
171 cm, váží 54 kg a důležité míry měla 84-56-89. Odměnou získala týdenní zájezd na
Mallorku. Její plány do budoucna? Chce se nějaký čas věnovat dráze modelky a jako čerstvá
absolventka zdravotní školy hodlá ještě pokračovat ve studiu a to buď psychologickému
směru a nebo zkusí medicínu.
Miss Slovácko 94 byla přijata starostou obce, který ji blahopřál k úspěchu v náročné soutěži,
poděkoval za dobrou reprezentaci obce a předal jí věcný dar.
obyvatelstvo obce
Na konci orku 1994 má obec 3 033 obyvatel.
- narodilo se
37 dětí
- zemřelo
17 občanů
- přihlásilo se
25 osob
- odhlásilo se
32 osob
- přehlášení v místě
30 osob
Nejstarší občankou je paní Anna Pochylá, narozená v roce 1900 – dožívá se tedy letos
94 let.

Více než devadesát let má také p.Martin Světinský (93) a paní Anna Andrlová (93).

Zapsala: Olga Pavlicová
1995
úvod
Dějiny a politika mají povahu cesty, která nikdy nekončí a je neustálým hledáním.
Dějiny nikdy nekončí a nemají ani své konečné cíle. Mezi úspěchy, kterých v tomto období
ČR dosáhla je na prvním místě to, že jsme se stali politicky stabilním státem, který má velmi
dobré vztahy se svými sousedy. Dále je potěšující, že většina českých podniků už má opět své
konkrétní vlastníky. Alarmující je však rozsah korupce, občany zneklidňující zprávy o
ohromných daňových únicích a nejrůznějších majetkových a finančních spekulacích, o stále
vysoké kriminalitě, o trvalé závislosti mladých lidí na drogách, o množících se projevech
mosaismu a mnoha dalších věcech, které nás nutí zamýšlet se nad následky těchto problémů. I
ekonomická a životní úroveň se může trvale zlepšovat, jen pokud si opět začneme vážit
obyčejných tradičních hodnot jako je odpovědnost a poctivost a začneme se všichni tímto
poznáním řídit.
hospodaření obecního úřadu
Na rozvoj naší obce je možno vynaložit jen tolik finančních prostředků, kolik jich obci
zůstane po zaplacení provozních nákladů, které je obec ze zákona povinna zabezpečit. Je
nutno zajistit především provoz obecního úřadu, veřejného osvětlení, fungování budov
základní a mateřské školy, kulturního zařízení, zaplatit poplatky za odvoz a uložení
domovního odpadu, dotaci na dopravní obslužnost území, tj.na provoz autobusů ČSAD,
provoz místní knihovny. Obec doplácí žákům základní a mateřské školy 2 Kč na každý
odebraný oběd. Dále sociálně potřebným občanům, zejména důchodcům nízkými důchody a
těžce nemocným je poskytována finanční výpomoc. Obec musí zabezpečovat údržbu a opravy
místních komunikací, obecních bytovek a ošetřování obecního lesa. Na zabezpečování těchto
činností vynakládá obec značné finanční prostředky z rozpočtu obce. Teprve zbývající
finanční hotovost je možno investovat do rozvoje obce.
V roce 1995 byla plynofikována další část obce. Byly to obecní bytovky. Nyní zbývá
ještě dokončit část ulice Borecké a ulice U Stadionu.
Byly zahájeny stavební práce na asanaci skládky nad Hájkem. Pokračovaly
rekonstrukční práce na domu č.105 – bývalý mlýn (budoucí muzeum). V obecním Hájku bylo
vysázeno 3 000 ks sazenic borovic.
odpady
Naše obec uzavřela smlouvu o odvozu domovního odpadu s firmou Rumpold s.r.o.
Uherský Brod. Odpad se vozí na skládku do Prakšic. Svoz probíhá následovně: Sběrný vůz je
po příjezdu do obce zvážen na váze, po naplnění je opět zjištěna hmotnost odpadu na
družstevní váze. Od občanů byla vybrána částka za odvoz ve výši 342 815 Kč, obec však
zaplatila 699 135 Kč. Rozdíl byl uhrazen z obecního rozpočtu. V obci je rovněž rozmístěno 7
kusů kontejnerů. Tyto slouží k ukládání velkoobjemového domovního odpadu, který nelze
uložit do popelnice. Do kontejnerů je zakázáno ukládat hlínu, kamení, rostlinné zbytky, větve,
uhynulá zvířata, kovový odpad, popel, papír a dřevěný odpad. Rozmístěním kontejnerů chce
OÚ zabránit vytváření různých skládek.

družstvo Javořina
K datu 1.1.1995 se nově vzniklé Družstvo vlastníků oddělilo od Sloučeného
zemědělského obchodního družstva Javořina účetně i evidenčně. Družstvo vlastníků je
kapitálově i kapacitně dobře vybavené, na úseku zemědělské i nezemědělské výroby bude do
budoucna navazovat v podnikatelské činnosti na ověřené postupy a solidní obchodní partnery.
Do nově vzniklého družstva převedlo své majetkové podíly 1 208 oprávněných osob ve výši
77 909 205 Kč. Tyto majetkové podíly byly vypořádány k 1.1.1995 vzájemnou dohodou mezi
DV a SZOD Javořina v následující struktuře:
- budovy a stavby
40 412 013,35 Kč
- stroje a technika
6 406 073,61 Kč
- zvířata
18 105 957,69 Kč
- akcie
885 000 Kč
- ostatní majetek
12 100 160,95 Kč
Na základě rozhodnutí představenstva nově vzniklého Družstva vlastníků i SZOD Javořina
Dolní Němčí byly v květnu svolány výroční schůze obou družstev.
Hlavním bodem programu výroční členské schůze byla volba všech orgánů družstva.
V tajných volbách byl zvolen předsedou ing. Jaroslav Kadlček, místopředsedou ing. Karel
Novosád a 9 dalších členů představenstva. Dále bylo zvoleno 5 členů kontrolní komise.
základní škola
Ve školním roce 1994/95 navštěvuje naši školu 576 dětí. V tomto školním roce
nastoupila katechetka O.Bruštíková, která převzala vyučování náboženství ve všech třídách na
prvním i na druhém stupni.
Úspěšně pokračuje už od druhého ročníku výuka dětí ve výpočetní technice, od čtvrtého
ročníku ve výuce cizích jazyků, rozvíjí se speciální fotbalová příprava chlapců od třetího
ročníku.
Velké prostory školních chodeb a vestibulů jsou využívány celoročně jako galerie výtvarných
prací. Určené části školních chodeb a vestibulů jsou využívány jako prostory k dětským hrám
a odpočinku.
Důkazem dobré práce školy je i to, že byly finančně oceněny dva projekty v okresním
programu rozvoje základních a středních škol, což přineslo škole nemalý finanční obnos
k zajištění mimoškolní činnosti i k vybudování speciální učebny určené k výuce i hraní dětí.
Jeden z oceněných projektů s názvem „Škola nejen pro děti“ se zasloužil o to, že mohla být
vybudována učebna- herna – klubovna a je využívána pro nejrůznější činnost (např.
dramatickou výchovu, literární výchovu apod.). Na projekt obdržela škola 100 000 Kč.
Garantem projektu byly učitelky Alena Růžičková a Jiřina Běžková (zástupkyně řed.).
Druhým oceněným projektem, který zpracovala p.učitelka Ondrová, byl projekt s názvem
„Ekologické aktivity ZŠ“. Na těchto aktivitách se podílejí 3 vyučující, zprostředkovaně
ostatní učitelé, především v 6.ročnících. Ekologické aktivity jsou zaměřeny na práci přímo
v přírodě (vycházky, pozorování) a ve škole nejrůznější přírodovědné výstavky, výsadba
rostlin z oblasti Bílých Karpat na školním dvoře apod.
chovatelé holubů
Základní organizace chovatelů poštovních holubů Dolní Němčí má 15 členů. Naši
holubáři se zúčastnili těchto závodů:
2x Plzeň – 320 km, 6x Hranice u Aše – 418 km, 3x Wurzburg – Německo- 561 km,
1x Hoblenz – Německo – 736 km, 2x Kachen –Německo – 848 km, 1x Brusel – Belgie – 977
km.
Ze všech uvedených závodů se holubi vrátili v den vypuštění, pouze ze závodu z Bruselu

přilétl holub druhý den.
Naši chovatelé se pravidelně zúčastňují i výstav, na kterých předvádějí své nejlepší holuby.
národopisný kroužek
V roce 1965 byl založen kroužek Dolněmčan, bylo to 8.března. Na založení se podílelo
několik rodin a jednotlivců, kteří byli ochotni předávat své znalosti a zkušenosti.
Prvními akcemi byly dožínky a dolněmčanská svatba. S tímto programem kroužek vystupovat
na Domáckých slavnostech v Hluku, ve Strážnici a v Uherském Hradišti. Kroužek udržoval
styky se soubory z okolí a zúčastňoval se i Kopaničářských slavností v Novém Hrozenkově,
Jízdy králů ve Vlčnově, ale i slavností v Hodoníně a Tvrdonicích.
V roce 1968 se v obci začaly konat tzv.hody s právem a staly se obohacením hodových
slavností.
V letošním roce zahajoval kroužek svým předtančením obecní a lidový ples a vystupoval na
hodovou neděli.
dožínky
V létě se kroužek opět představil na dožínkách, které se konaly 27.srpna. Program
dožínek byl následující:
Sraz účastníků byl v areálu Družstva vlastníků a odtud odešel průvod účinkujících a
krojovaných souborů za doprovodu dechové hudby k domu hospodáře, kterým byl v tomto
roce p.Antonín Kadlček z Kostelní ulice č.38. Po přijetí u hospodáře se průvod účastníků i
hostů odebral na stadion. Dožínkový program byl hodnotný a pestrý. Po vystoupení kroužku
Dolněmčan a Dolněmčánek se představil soubor Dolina ze Starého Města s cimbálovou
muzikou, potom soubor Pentla z Boršic u Buchlovic také s cimbálovou muzikou a
samozřejmě naše dechovka, která hrála k tanci a poslechu do pozdních nočních hodin.
O občerstvení bylo po celou dobu dobře postaráno, nechyběly speciality z udírny a kdo chtěl,
pokoušel štěstí na kole štěstí.
tělovýchovná jednota
A mužstvo kopané dospělých se umístilo na 3.místě v soutěži skupiny D.
B mužstvo dospělých je na prvním místě okresního přeboru.
Dorostenci oddílu kopané startují v župním přeboru Středomoravské fotbalové župy a jejich
umístění není zrovna nejlepší.
Družstva starších a mladších žáků se v župní soutěži umísťují na 5.až 2.místo tabulky. Ve
spolupráci se ZŠ jsou v rámci školy organizovány fotbalové kroužky.
Šachový oddíl postoupil z okresního přeboru do krajské soutěže II.třídy.
Oddíl stolního tenisu dosahuje v posledních letech dobrých výsledků a v tomto trendu
pokračuje i v letošní mistrovské sezóně. A mužstvo dospělých startuje v krajské soutěži, B a
C mužstvo hrají okresní přebor I.třídy. Svými výkony se řadí mezi přední mužstva ve svých
kategoriích.
obyvatelstvo
Nejstarší občankou naší obce je Anna Pochylá, letos 95-letá. Martin Světinský a Anna
Andrlová se dožili 93 let.
Narodilo se
29 dětí
Zemřelo
25 osob
Přihlášeno
35 občanů
Odhlášeno
39 občanů
Celkový počet obyvatel v roce 1995 je 3 030 osob.
Zapsala: Olga Pavlicová

1996
Rok 1996 vstoupil do historie České republiky zejména tím, že se uskutečnily volby do
druhé komory Parlamentu ČR (Senátu). Bylo zvoleno 81 senátorů, kteří by měli tvořit
politickou pojistku v případě selhání poslanců v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR.
Několik bude zvolený Senát plnit úkoly vyplývající ze zákona, ukáže čas.
Činnost OÚ
V roce 1996 vynaložil OÚ finanční prostředky na provozní náklady, které je obec ze
zákona povinna zabezpečit. Na zabezpečení těchto činností vynakládá obec značné finanční
prostředky ze svého rozpočtu.
Zbývající finanční prostředky je možno investovat do rozvoje obce. Z těchto zdrojů bylo
možno v roce 1996 dokončit plošnou plynofikaci obce. Výhody, které přinesla plynofikace,
oceňují všichni naši občané. Je to především ohromné zlepšení ovzduší, zejména v zimním
období, protože v topném období se nad celou vesnicí držel zejména za bezvětří mrak smogu.
Další prioritou byla plynofikace kotelen základní a mateřské školy a obecní
desetibytovky, kulturního zařízení obce a hasičské zbrojnice.
Dále bylo provedeno odvodnění bývalé skládky odpadů Nad Hájkem. Pokračovaly
práce na památkově chráněném objektu bývalého mlýna čp.105. Průběžně byly prováděny
opravy místních komunikací a chodníků. Byly provedeny nátěry sloupů veřejného osvětlení,
místního rozhlasu a čekáren za zastávkách autobusů. Prosklené stěny čekárny jsou však
opětovně rozbíjeny nebo stříkány barvami.
Na objektu staré školy bylo vyměněno oplechování, včetně okapů a svodů. Rovněž byla
provedena výměna špatné krytiny. V místní knihovně, která je v této budově umístěna se
provedly malby a nátěry.
Pro sbor dobrovolných hasičů byla zakoupena nezbytná technika potřebná k zásahové
činnosti sboru.
Ve spolupráci s SPT Telekom a.s.se uskutečnila první etapa telefonizace naší obce.
Zprovoznění bytových stanic je limitováno kapacitou stávající ústředny.
V roce 1996 obec finančně podporovala zájmovou uměleckou činnost folklorního
souboru, dívčího pěveckého sboru a závodní sportovní činnosti TJ Dolní Němčí.
Hospodaření OÚ
Celkový příjem z daní a jiných plateb činí 16 599 356 Kč. Celkové výdaje činily
13 553 028 Kč. Na účtu zůstala částka 3 046 328 Kč. Největší částka vy výši 5 481 960 Kč
byly vydána na plynofikaci ZŠ, MŠ, bytovky č.656 a kulturního zařízení.
rekonstrukce zdravotního střediska
Na základě vítězného projektu na privatizaci Zdravotního střediska v Dolním Němčí
získal tento objekt do vlastnictví mudr. Vladimír Sváček.
Zdravotní středisko je nutno rekonstruovat, neboť je zde vysoká vlhkost zdí, nevyhovující
vytápění, špatná krytina a rovněž nevyhovující malby a místy i omítky. Bylo nutno odstranit
stromy rostoucí v blízkosti budovy s tím, že zde bude provedena výsadba nové okrasné
zeleně.
Celá budova rekonstruována postupně po etapách tak, aby nebyl narušen provoz obvodního
oddělení a to v několika etapách. Bylo však nutno dočasně přemístit zubní oddělení. Zubní
lékař mudr.Halík si zřídil ordinaci v soukromém domě manželů Kalabusových.
družstvo vlastníků

Družstvo vlastníků Dolní Němčí hospodaří na výměře 1 382 ha orné půdy, převážně
v katastru obcí Dolní Němčí a Horní Němčí. Zemědělské půdy obhospodařuje celkem 1 684
ha. Většina zemědělské půdy je pronajmutá, stejně jako majetek družstva ve výši 97 717 000
Kč. Majetek i půdy jsou pronajmuty na základě řádně uzavřených smluv. Výše nájemného za
půdu činí 1 % z hodnoty půdy, jak předepisuje zákon. Za pronájem majorku družstvo rovněž
vyplácí minimálně 1 % z hodnoty pronajatého majetku, přičemž si může každý vybrat, zda si
nájemné nechá proplatit v hotovosti a nebo ve formě naturálií.
Zemědělská výroba se potýká s mnoha problémy jako jsou ceny strojů, hnojiv, energií,
pohonných hmot, které za poslední období stouply o 340 %, kdežto ceny zemědělských
výrobků zůstaly na stejné úrovni a nebo stouply jen v průměru o 127%.
I když počasí v roce 1996 hospodaření moc nepřálo, byly dosažené výsledky družstva na
solidní úrovni. Družstvo vykázalo zisk ve výši 640 000 Kč.
Po letech stagnace v investiční činnosti započalo družstvo s rozsáhlými rekonstrukcemi a
modernizacemi kravínů a výstavbou centrální dojírny. Navíc zahájilo výkrm prasat a
v prostorách bývalého chovu činčil vybudovalo výkrmnu kuřat – brojlerů s cílem vyrobit za
rok cca 380 tisíc kg drůbežího masa, při jednorázovém zástavu 36 tisíc kusů.
Protože ze zemědělské činnosti v našich půdních klimatických podmínkách by bylo obtížené
přežít a vytvářet zdroje na další rozvoj podniku, rozvíjí naše družstvo i pomocné výroby a
služby nezemědělského charakteru. Základem pomocné výroby je středisko oprav montážních
plošin ve Slavkově, které dlouhodobě vykazuje dobré hospodářské výsledky. Na tomto
středisku je také zavedena výroba hydraulických hadic jako pro vlastní potřebu, tak i pro
potřebu jiných zájemců. Dále zde bylo otevřeno pracoviště měření emisí naftových motorů
pro nákladní automobily a traktory, ale i pro osobní automobily s dieslovými motory. Další,
velmi se rozvíjející činností družstva je výroba součástí a náhradních dílů pro traktory firmy
Zetor a.s.Brno. Z počátečních sedmi druhů součástek se nyní vyrábí 42. Vedení družstva
hledá i další možnosti pro rozvoj podniku, zejména pro účelné využití stávajících objektů a
pracovních sil.
sbor dobrovolných hasičů
Po několikaleté stagnaci se sbor hasičů opět stává celkem, který se dovede postavit
zodpovědně k plnění všech úkolů nového integračního procesu, který v současné době
probíhá. Byl vypracován nový požární řád obce, v kterém jsou obsaženy povinnosti osob
pověřených k zabezpečení požární ochrany, úkoly občanů, úkoly ohlašovny požárů, zdroje
vody a důležitá čísla k přivolání pomoci.
Požární jednotka zasahovala v roce 1996 třikrát a provedla jedno aplikační cvičení v objektu
Zevos (sušárna). Bylo zavedeno pravidelné školení a výcvik, což se osvědčuje v praxi tak, že
jednotka je schopna vyjet do 5-ti minut po vyhlášení požárního poplachu sirénou.
Velitelem Sboru dobrovolných hasičů v Dolním Němčí je v současné době pan František
Stloukal. U něj je také stálá ohlašovna požáru. Další ohlašovny se nacházejí u pana Milošky,
na Družstvě vlastníků, ve firmě Baťa a na OÚ – zde v době úředních hodin.
továrna – firma Baťa
Továrna zaměstnává 400 osob. Vyrobená obuv, hlavně sportovní, je vyvážena do mnoha
zemí Evropy. Jsou to: Itálie, Francie, Německo, Anglie, Skandinávie a Rusko. Největšími
odběrateli jsou však čeští zákazníci. Ti pokrývají odběr zhruba třetiny veškeré produkce.
Nové kolekce obuvi jsou dvakrát ročně předváděny na veletrzích obuvi v Itálii a Německu.

základní škola

Ve školním roce 1995/96 navštěvovalo školu 447 dětí, které chodily do 21 třídy.
Pedagogických pracovníků bylo 33, z toho jedna vychovatelka v místní družině.
V únoru roku 1996 vzniklo na škole Ekocentrum Pantoflíček. Byly splněny všechny
předpoklady pro úspěšnou činnost nejmladšího třetího centra na okrese. Činnost se po celý
rok úspěšně rozvíjela. Podařilo se ve spolupráci s OÚ Dolní Němčí založit sad starých odrůd
peckovin. Pro začátek bylo vysazeno 40 stromů šesti odrůd. Na pozemku školy byla založena
bělokarpatská loučka. Byla to náročná práce, protože bylo třeba před osázením navozit na
určené místo 3 fůry zeminy.
Výstava „Příroda Bílých Karpat, která měla vernisáž v prosinci, zůstává stálou výzdobou
školních prostor. Jádrem jsou krásné barevné fotografie chráněných rostlin a zákoutí Bílých
Karpat.
Výstava zahrnuje i práce mladých ornitologů: mapku hnízdění ptactva v Dolním Němčí a
okolí, první urbářské sbírky, nerosty BK, sbírku šišek, dřevokazných hub, shozy sparkaté
zvěře, ptačí budky atd.
V rámci Ekocentra pracuje i 6 kroužků s různým zaměřením: Zelenáči, Čmeláci, Pantoflíčata,
ornitologický, akvaristický a rybářský.
Zařazení ekologické výchovy přímo do vzdělávacího procesu je vyřešeno vyučováním dvou
hodin pěstitelských prací v 7.třídách.
zahrádkářský svaz
Jako mimořádnou akci lze pojmenovat uspořádání zájezdu v měsíci květnu do
Holandska. Zájezd byl pětidenní autokarový a obsahoval návštěvu známých měst –
Amsterdamu, Rotrdamu – největšího přístavu spojenou s projížďkou lodí aj. Členové svazu
navštívili jak kulturní památky, tak i místa známá pěstováním květin, zejména tulipánů,
velkou aukční síň, v které se hodnotily a prodávaly různé odrůdy řezaných i hrnkových
květin. Členové svazu navštívili také výrobnu sýrů, kde si sýry mohli i nakoupit. Zajímavé
byly větrné mlýny a uchvacující pohled na ohromné lány v té době zrovna kvetoucích
tulipánů.
Za zmínku v činnosti zahrádkářů stojí výstava ovoce a zeleniny uspořádaná na podzim a
spojená s ochutnáváním a prodejem burčáku.
práce sboru pro občanské záležitosti
Činnost sboru spočívá v zajišťování těchto akcí: vítání narozených občánků, rozloučení
se zesnulými, návštěvě nejstarších občanů naší obce při životních jubilejích, zasílání
blahopřání občanům při kulatých výročích od 70 let, dále při 75, 80 a 85.ti letech, zajišťování
občanských svateb, blahopřání s návštěvou občanů slavících zlatou svatbu, zajišťování
kulturních pořadů při setkání rodáků.
Na činnost sboru je počítáno v rozpočtu s 15 000 Kč. Z této částky jsou pořizovány hračky
pro děti, blahopřejné lístky, dárkové koše, kytky a přípitek při setkání rodáků a jiné dárky.
tělovýchovná jednota
V utkáních našich mužstev docházelo ve zvýšeném počtu k vylučování hráčů a tím i
k oslabování kolektivů. Mnohá vyloučení byla zbytečná. Rovněž reakce diváků byla různá.
Pociťovali vylučování jako poškozování našich mužstev a to se projevilo v nevhodném
chování v ochozech. Toto vyvrcholilo při utkání s Bystrcí na našem hřišti, kdy došlo dokonce
k mírnému poškození auta jednoho z rozhodčích. Vzápětí nato byl oddíl kopané potrestán
disciplinární komisí v Přerově pořádkovou pokutou 10 000 Kč. V tomto utkání byli rovněž
vyloučeni dva naši hráči.
Rovněž u B.mužstva dospělých došlo k nepříjemné situaci, kdy při dohrávacím utkání
v Kněžpoli náš hráč inzultoval hlavního rozhodčího a výsledek nebyl příjemný. Dotyčný hráč

má zastavenou činnost na šest měsíců. Oddíl dostal pokutu 1 000 Kč za inzultaci, utkání bylo
kontumováno v poměru 3:0 ve prospěch Kněžpole, B mužstvu budou po skončení soutěže
odečteny tři body.
Ve skončeném ročníku fotbalových soutěží se naše mužstva umístila takto:
A-mužstvo dospělých v divizi skupiny D na 4.místě
B-mužstvo dospělých zatím soutěž neskončilo
dorost je v župním přeboru na 9.místě
žáci mladší na druhém místě
žáci starší na třetím místě
Družstva stolních tenistů reprezentovala vcelku úspěšně ve svých soutěžních skupinách:
A mužstvo obhájilo účast v krajském přeboru II.třídy
B mužstvo vyhrálo okresní přebor I.třídy, ale neuspělo v kvalifikaci o postup do krajského
přeboru II.třídy
C mužstvo obhájilo úspěšně účast v okresním přeboru I.třídy
D mužstvo postoupilo do okresního přeboru II.třídy
Naši šachisté, po nevyrovnaných výkonech nakonec přece jen obhájili účast v krajském
přeboru II.třídy. Šachisté se mohou pochlubit úspěšným pořadatelstvím turnaje, kterého se
zúčastnila celá řada velmi dobrých šachistů.
obyvatelstvo
Celkový počet obyvatel k 30.12.1996 je 3 051.
Narodilo se
42
zemřelo
20
Přihlásilo se
28
Odhlásilo se
34
Nejstarší občankou je 96-ti letá paní Anna Pochylá.
Zapsala: Olga Pavlicová

1997
hospodaření OÚ
Na konci roku 1997 lze konstatovat, že vynaložené finanční prostředky byly využity
účelně.
Obec je povinna každoročně zabezpečit provoz obecního úřadu, veřejného osvětlení, správu
obecního majetku, základní a umělecké školy, mateřské školy i kulturního zařízení. Rovněž
bylo nutno uhradit poplatky za odvoz a uložení domovního odpadu, dotaci na dopravní
obslužnost území autobusy ČSAD, zajistit provoz místní knihovny, údržbu místních
komunikací a chodníků, obecních bytovek a obecního lesa.
Na zabezpečení těchto činností vynakládá obec značné prostředky ze svého rozpočtu. Mimo
tyto náklady se z obecního rozpočtu financovaly následující akce:
- rekonstrukce mlýna čp.105
- prodloužení komunikace v ulici Polní včetně kanalizace
- výsadba stromků u hřbitova včetně lavičkové úpravy a odstavného parkoviště
- úprava skládky

-

-

plynofikace kulturního zařízení, oprava střechy, oplechování, nátěr oken, malby
na budově staré školy se provedla oprava střechy a oplechování, malby a nátěry
vnitřních prostor
v základní škole se provedly stavební úpravy nutné k provozu základní umělecké
školy, byly zbudovány skladovací prostory v suterénu včetně vjezdu do něho
( v prostorách bývalé uhelny)
na mateřské škole se provedla oprava hromosvodů a jejich nátěrů, dále nátěr oken a
montáž žaluzií do oken

Realizace dalších akcí je podmíněna zabezpečením potřebného množství finančních
prostředků. Příjmy obce jsou v rozhodující míře odvislé od prosperity stáru a podnikatelských
subjektů v obci a okresu.
Celková částka výdajů v roce 1997 činila 16 485 000 Kč.
sušárna v výrobna krmiv Zevos
Na plnění zisku sušárny v roce 1997 se v nemalé výši podílí obchodní činnost závodu,
která je zaměřena na prodej krmných směsí a komponentů pro obchodní partnery okresu
Uherské Hradiště a v poslední době i mimo něj.
Na středisku sušárny nebyl naplněn plán výroby úsušků, a to z důvodu velmi
nepříznivých klimatických podmínek v měsíci červenci. Také předčasné ukončení výroby
v cukrovaru Staré Město se nepříznivě podepsalo na výrobě a následném prodeji sušených
cukrovarnických řízků pro zahraniční odběratele. Tyto skutečnosti způsobily, že závod
vyrobil a dodal o 1 500 tun úsušků méně, než byly uzavřené kupní smlouvy.
Krmné směsi vyráběné pro králíky a drůbež si získaly oblibu nejen u chovatelů v našem
okrese, ale i v jiných částech České republiky.
základní škola
Ve školním roce 1996/97 odešel na vlastní žádost ředitel pan PaedDr. Ludvík Zimčík a
vedením školy byla dočasně pověřena paní Jiřina Beťáková. Do konkurzu, který vyhlásil
Školský úřad Uherské Hradiště se přihlásil Mgr.Milan Kvasnička, současný zástupce ředitele.
V konkurzu s úspěchem obstál a od nového školního roku bude škola pracovat pod jeho
vedením.
V tomto školním roce byla na škole 22 tříd a jedna třída školní družiny. Vyučovalo zde
26 učitelů a 1 vychovatelka.
Škola pracovala podle vzdělávacího programu „Základní škola“. Kromě hlavních
předmětů měli žáci vyšších ročníků možnost navštěvovat i volitelné předměty a to:
Informatika, Domácí nauka, Sportovní hry, Konverzace v cizím jazyce.
Děti se zúčastnily téměř všech vyhlášených soutěží a olympiád, ve kterých většinou
velmi dobře obstály.
Např. v dějepisné soutěži Mladý historik postoupila žákyně Zuzana Růžičková až do
krajského kola v Brně. V biologické olympiádě děti obsadily 2.místo. V olympiádách z JČ,
M, F se děti probojovaly do okresního kola. Mnoho úspěchů dosáhly děti ve výtvarných
soutěžích, získaly první, druhé i třetí místo. Další výrazné úspěchy škola získala i ve
sportovních soutěžích.
O dobré práci školy v tomto školním roce svědčí nejen zpráva inspekční kontroly, která
proběhla v dubnu, ale také výsledky přijímacího řízení na střední školy a učebních oborů.
Z 84 žáků 9.tříd se na střední školy a učební obory s maturitou dostalo 38 žáků, na tříleté
obory s učebním listem 46 žáků.
Práce v mimoškolní činnosti se nejvíce projevuje na výzdobě školy a na „Vánoční
výstavě“. Součástí výstavy jsou nejen nejlepší výrobky žáků, ale i promítání filmů ze školního

prostředí, z vyučovacích hodin a z mimoškolní činnosti. Uskutečnil se i prodej knih a protože
v obci není speciální prodejna, rodiče využili nákup knih k vánočním dárkům. Dále proběhlo
předvedení nacvičených divadelních scének a písní zaměřených k zimním svátkům.
Od 1.září se stává součástí základní školy i nová základní umělecká škola, která byla
zařazena do sítě škol a je na úrovni ZUŠ v Uh.Hradišti, Uh.Brodě, Uh.Ostrohu a Bojkovicích.
Zástupcem ředitele na této škole se stává dlouholetý odborník, absolvent konzervatoře
p.Zdeněk Teimer.
mateřská škola
V tomto školním roce začaly učitelky na MŠ pracovat podle nové koncepce „Zdravá
mateřská škola“. Děti byly rozděleny do pěti tříd podle věkových skupin, každá třída má své
zvláštní pojmenování – třída kuřátek, berušek, motýlů, sluníček, koťátek.
Z celkově zapsaných 109 dětí nastoupilo do MŠ 104 dětí. Na škole začaly pracovat čtyři
kroužky – hudebně-pohybový, keramický, dramatický a kroužek německého jazyka.
V rámci zdravé výchovy jsou plně využívány prostory tříd, tělocvičny a zahrady
k dostatečnému pohybu dětí. Děti jsou otužovány vodou i vzduchem, navštěvují předplavecký
výcvik v ZŠ a také saunu v prostorách školy (ZŠ).
Velmi dobrá je spolupráce se ZŠ Dolní Němčí. Učitelky z 1.tříd se seznámily s předškolními
dětmi. Společně s dětmi ZŠ navštívily děti ze školky divadelní představení. V rámci koncepce
„Zdrava MŠ“ byl pro děti uspořádán 4.listopadu „Den zdraví“ se soutěžemi, návštěvou
ekologické výstavky v ZŠ. Kuchařky v tento den připravily dětem obzvlášť zdravou stravu
plnou ovoce a zeleniny.
Podzimní výstavka dětských prací z přírodnin a spoluúčast na vánoční výstavě v ZŠ
prezentovaly práci dětí na veřejnosti a byly pochvalně komentovány.
knihovna
V tomto roce bylo v místní lidové knihovně vedeno 395 čtenářů. Z toho vyla většina
dětí, které měly zájem hlavně o naučnou literaturu, ale zajímaly je i dobrodružné knihy ze
života dospívající mládeže. Pro nejmenší děti je zde koutek, kde najdou oblíbené pohádky.
V dětském oddělení bylo 3 497 výpůjček, obdobně tomu bylo i u dospělých. Odborné
literatury bylo vypůjčeno 4 904 titulů,beletrie 2 140 kusů. Ve velkém počtu se půjčují také
časopisy.
chovatelé holubů
Základní organizace poštovních holubů má deset členů. V tomto roce se zúčastnili 17
závodů. Od nejkratší vzdálenosti do Kamenice – 180 km až po nejdelší závod od moře
z belgického Ostenede, vzdálenost 1 100 km. Nejvíce bodů získali holubi p.Jaroslava
Kadlčka.
Závodní sezóna tohoto roku byla obtížná, nepřálo jim počasí a holubi se museli bránit silným
protivětrům.
rekonstrukce zdravotního střediska
V říjnu 1996 bylo privatizováno Zdravotní středisko v Dolním Němčí. Vítězem
výběrového řízení se stal projekt Mudr.Vladimíra Sváčka. Zdravotní středisko bylo
zprivatizováno ve velmi špatném a zanedbaném technickém stavu. Suterén byl vlhký a
špinavý, v některých prostorách upravený k činnostem, ke kterým vůbec neměl sloužit.
Okolní pozemky nebyly udržovány. Přízemí sloužilo jako oddělení obvodního lékaře a volalo
po okamžité modernizaci. 1.patro sloužilo z části jako zubní oddělení a z části jako služební
byt. Obzvlášť část bytu byla v naprosto nevyhovujícím stavu, neboť při dešti tekla voda i do
rozvodů elektrického zařízení. Střecha byla v havarijním stavu a potřebovala okamžitou

opravu. Vytápění bylo rovněž v nevyhovujícím stavu a kotelnu bylo třeba urychleně
rekonstruovat.
Proto nový majitel objektu musel ihned započít s opravami. Prvním úkolem bylo zajistit
finance, druhým stavební firmu, která v co nejkratší době zpracuje projekt včetně zajištění
stavebního povolení a zahájí stavební práce. Obojí se podařilo během jednoho měsíce a
v listopadu 1996 byla provedena výměna krytiny, oplechování střechy a namontovány
dešťové svody. Po nemalých problémech s uvolněním závadného bytu v 1.patře byly v únoru
1997 zahájeny stavební práce. Projektování i dodavatelská stavební činnost byla zadána
stavební firmě ing.S.Vlka z Hluku.
V listopadu 1997 bylo 1.patro dle projektu zkolaudováno a oddělení obvodního a
gynekologického lékaře přestěhováno do tohoto podlaží. V měsíci prosinci zahájilo činnost i
nové zubní oddělení.
Práce na rekonstrukci přízemí budou zahájeny v lednu r.1998.
činnost tělovýchovné jednoty
Oddíl stolního tenisu má v současnosti zapojeno do soutěží 5 mužstev. Áčko hraje
krajský přebor a skončilo v něm na 6.místě, což je zatím největší úspěch. Béčko skončilo na
2.místě v okresním přeboru. Céčko skončilo v okresní lize uprostřed tabulky. Déčko hrálo ve
druhé třídě okresního přeboru. Toto mužstvo je nejmladší zálohou v oddílu. Rovněž dobře
reprezentovalo naši TJ a v soutěži skončilo na 7.místě. Žáci v okresním přeboru skončili na
pátém místě. Velmi úspěšným se stal „Vánoční turnaj“ neregistrovaných žáků a ostatních
hráčů, kde byl zaznamenán rekord v účasti. Do soutěže žáků se přihlásilo 22 jednotlivců,
v kategorii dospělých bylo 58 účastníků.
Stolní tenisty podporují při turnajích místní podnikatelé. Hlavním sponzorem oddílu stolního
tenisu je firma Kasko, která hradí veškeré náklady tohoto oddílu. V letošním roce zakoupil
OÚ pro oddíl dva hrací stoly. Náš oddíl spolu s oddílem stolního tenisu z Hluku patří
k nejaktivnějším oddílům stolního tenisu v okrese.
Šachový oddíl má jedno družstvo, to hrálo v sezoně 96/97 krajský přebor II.třídy, ale
sestoupilo do okresního přeboru. Oddíl letos uspořádal již 3.ročník memoriálu Karla Bartoše,
kterého se zúčastnilo 36 jednotlivců ve zkrácené hře. Účastníky byli jednotlivci z Mělníka,
Kralup, Neratovic, Bzence, St.Města, Havřic, Uh.Hradiště, Kunovic, Vlčnova, Hluku a šest
hráčů z našeho oddílu.
I tomuto oddílu přispěli sponzoři na provozní činnost.
Oddíl kopané zaskočily neočekávané problémy. Byl to přestup několika hráčů do jiných
družstev a ukončení aktivní činnosti dalších hráčů. Rovněž několik trenérů ukončilo činnost.
Po skončení podzimního kola kopané jsou družstva hodnocena takto:
A mužstvo získalo 14 bodů, z toho 3x zvítězilo v domácím prostředí, 2x dosáhlo
nerozhodného výsledku (ve Svitavách a Zlíně). V tabulce D divize je na předposledním
15.místě.
Dorost je na tom obdobně jako A mužstvo. Má 14 bodů a je na předposledním 15. místě
v župním přeboru, což je s přihlédnutím na hráčské kvality tohoto mužstva částečným
neúspěchem v této části soutěže.
B mužstvo získalo 18 bodů v tabulce okresního přeboru a je na 9.místě. Žákovská mužstva –
starší žáci získali 15 bodů a jsou umístěni v župní soutěži na 6.místě.
Mladší žíci se umístili na 4.místě v tabulce a získali 23 bodů.
Při hodnocení činnosti je nutno konstatovat, že až na B mužstvo ostatní mužstva nesplnila
očekávání vedení TJ ani příznivců kopané.
Mistrovská utkání A mužstva navštívilo v sedmi zápasech na našem stadioně 2 380 platících

diváků, což je v průměru 340 diváků na jedno utkání.
Oddíl kopané se neustále potýká s nedostatkem aktivních pracovníků potřebných pro úspěšný
chod oddílu.
povodeň
Dlouhotrvající deště na celém území republiky způsobily záplavy na severní Moravě a
ve Slezsku a posléze v jihomoravském regionu. Voda ohrožovala města a vesnice podél
celého toku řeky Moravy v našem okrese.
Voda začala nebezpečně stoupat od úterý 8.července a vyvrcholila koncem týdne.
V naší obci žádné velké škody nenadělala, jen v domech okolo potoka zatopila sklepy a
v provozovně firmy Baťa zaplavily bahnem dílny a zaměstnanci firmy byli vodáni obecním
rozhlasem na pomoc při odklízení v sobotu a v neděli.
Přesto i v naší obci jsme pocítili důsledky povodňové kalamity. Voda z centrálního vodovodu
nebyla pitná a několik dnů netekla vůbec. Potom téměř po dobu tří týdnů byla vesnice
zásobována vodou z hasičské cisterny, která rozvážela vodu po jednotlivých ulicích a nebo
byla cisterna postavena na určeném místě a obyvatelé si mohli bodu odebírat.
Několikrát byla, hlavně pro rodiny s malými dětmi, přidělována pitná voda v plastových
lahvích jako dar různých sponzorů z oblastí, které povodňová vlna nezasáhla.
V počátku povodňové kalamity začali lidé vykupovat v obchodech tekutiny, šťávy, minerálky
– ale i mouku, cukr a ostatní potraviny. Když však zjistili, že zásobování je plynulé a nehrozí
nedostatek potravin, překotné nákupy ustaly. V obci byla vyhlášena sbírka pro postižené
oblasti.
obyvatelstvo
K 31.12.1997 žilo v obci 3 060 obyvatel.
Narodilo se
Zemřelo
Přihlásilo se
Odhlásilo se
Přehlášení v místě

25 dětí
26 osob
38 osob
21 osob
11 osob

Zapsala: Olga Pavlicová

1998
životopis kronikáře
Narodil jsem se 30.ledna 1947 v Dolním Němčí. Otec pracoval jako stavební dělník, matka po
vstupu do JZD pracovala v rostlinné výrobě.
První až pátou třídu základní školy jsem absolvoval v Dolním Němčí, šestou až devátou třídu
v Nivnici.
Po skončení povinné školní docházky jsem nastoupil do zemědělského odborného učiliště
v Uherském Brodě.
V roce 1965 jsem začal pracovat v JZD Dolní Němčí jako traktorista. Od roku 1971 jsem

pracoval jako pokladník a později jako skladník v mechanizačním středisku.
V roce 1978 jsem se oženil a spolu s manželkou Ivanou jsme vychovali dvě dcery Marii a
Pavlu, které jsou již dospělé.
V roce 1994 jsem odešel do plného invalidního důchodu.

Josef Daníček
Kronikář

Úvod
Hlavní a důležitou událostí v r.1998 byly volby do Poslanecké sněmovny, Parlamentu
České republiky a volby do zastupitelstva obce Dolní Němčí.
Do voleb zastávali funkci starosty pan František Baroň a funkci místostarosty pan Ludvík
Stojaspal, kteří se velkou měrou zasloužili o plnění volebního programu.
Obecní úřad
V roce 1998 pokračovaly terenní úpravy skládky Nad Hájkem. V ulici Polní byla
prodloužena kanalizace a komunikace k nově postaveným rodinným domům.
Provedly se opravy místních komunikací a chodníků v obci.
Byla provedena rekonstrukce budovy Obecního úřadu, čímž se zlepšily podmínky pro Českou
poštu, Českou spořitelnu, pojišťovny a vytvořily se podmínky pro rozšíření služeb na úseku
státní správy a samosprávy.
Provedly se stavební úpravy na melioračním kanálu, aby nedocházelo k zatopení domků
v ulici Rybníky.
Byla provedena regulace potoka Okluky u závodu Zevos Plus a.s. za výrobním závodem Baťa
a.s.
V měsíci říjnu byla zahájena výstavba kanalizačního sběrače pro čističku odpadních vod.
Stavbu provádí firma IMOS z Veselí nad Moravou.
V době školních prázdnin byla provedena výměna sklobetonových oken v tělocvičnách
základní školy a proveden nový nátěr parket.
Byla dokončena celková rekonstrukce místního rozhlasu.
Byl zpracován nový územní plán obce.
V domě čp.105 byla provedena kolaudace restaurovaného bývalého vodního mlýna, který
bude sloužit jako muzeum tradic.
Volby
Volby do Poslanecké sněmovny a Parlamentu České republiky se konaly v Dolním
Němčí ve dnech 19.a 20.června v budově kulturního zařízení. V seznamech bylo zapsáno
2261 oprávněných voličů. Bylo odevzdáno 1691 obálek s hlasovacími lístky. Voleb se
zúčastnilo 74,78 % voličů. K volbám se nedostavilo 570 voličů.
Československá strana sociálně demokratická získala 600 hlasů, což činí 35,48 %.
Křesťanská a demokratická unie – Československá strana lidová získala 364 hlasů, což činí
21,53 %.
Občanská demokratická strana získala 312 hlasů, což činí 18,45 %.
Komunistická strana Čech a Moravy získala 115 hlasů, což činí 6,8 %.
Unie svobody získala 113 hlasů, což činí 6,68 %.
Sdružení pro republiku – Republikánská strana československá získala 42 hlasů, což činí
2,48 %.
Moravská demokratická strana získala 33 hlasů, což činí 1,95 %.

Důchodci za životní jistoty získali 28 hlasů, což činí 1,66 %.
Strana zelených získala 25 hlasů, což činí 1,48 %.
Demokratická unie získala 16 hlasů, což činí 0,95 %.
Nezávislí získali 7 hlasů, což činí 0,41 %.
Česká strana národně sociální získala 4 hlasy, což činí 0,24 %.
Občanská koalice získala 1 hlas, což činí 0,06 %.
Volby do zastupitelstva obce
Volby do zastupitelstva obce Dolní Němčí se konaly 13.a 14.listopadu v budově
kulturního zařízení.
V seznamech bylo zapsáno 2278 oprávněných voličů. Bylo odevzdáno 1171 obálek
s hlasovacími lístky. K volbám se nedostavilo 1107 voličů. Voleb se zúčastnilo 51,4 % voličů.
Moravská demokratická strana získala 6533 hlasů (478,5).
Křesťanská a demokratická unie – Československá strana lidová získala 6207 hlasů
(454,3).
Komunistická strana Čech a Moravy získala 3314 hlasů (242).
Do obecního zastupitelstva byli zvoleni:
Počet hlasů
704
MDS
616
KDU-ČSL
579
MDS
528
MDS
518
MDS
508
KDU-ČSL
501
MDS
492
KDU-ČSL
482
MDS
482
KDU-ČSL
455
KDU-ČSL
437
KSČM
405
KDU-ČSL
319
KSČM
302
KSČM

1) František Hajduch ing.
2) Ludmila Ježková
3) Jana Kadlčková
4) Stanislav Stojaspal
5) Miroslav Kadlček ing.
6) Antonín Dětinský
7) Zdenka Trtková
8) Antonín Světinský st.
9) Zdeněk Kadlček
10) Antonín Kadlček
11) Ludvík Stojaspal
12) Josef Stojaspal
13) Leoš Minks
14) Miroslav Tinka
15) Antonín Tinka

Na ustavujícím zasedání obecního zastupitelstva konaného dne 29.11.1998 byli zvoleni:
starosta – ing.František Hajdůch
místostarosta – Ludvík Stojaspal
Další členové Obecní rady:

Ludmila Ježková
Zdeněk Kadlček
Josef Stojaspal

Orgány obecní rady:

komise

finanční
kontrolní
výstavby
sociální a zdravotní
životního prostředí

předseda:

Antonín Světinský ml.
Jana Kadlčková
ing.Miroslav Kadlček
Antonín Světinský st.
Leoš Minks

povodňová
sbor pro občanské záležitosti

předseda:

ing.František Hajduch
Zdenka Trtková

počasí
Dlouhodobé průměrné roční srážky v katastru obce Dolní Němčí jsou 662 mm. V roce
1998 byly mírně podprůměrné, spadlo celkem 634,6 mm. V zimních a jarních měsících byly
hluboko podprůměrné. V měsíci červenci byly srážky mírně překročeny. 8.července padaly
kroupy, ale velkou škodu nezpůsobily. V září spadlo 159,8 mm, což vysoko překročilo
průměr, který činí na tento měsíc 55 mm. 7.září spadlo 31,5 mm a 13.září 57,5 mm. V říjnu
byly srážky opět vysoko překročeny, spadlo 120,7 mm, průměr činí 59 mm. V listopadu a
prosinci byly srážky opět podprůměrné. 12.prosince bylo naměřeno 17 °C.
Sbor dobrovolných hasičů
Sbor dobrovolných hasičů Dolní Němčí má 34 členů ve věku od 18 do 60 let a 7
přispávajících členů. Hasičský sbor je rozdělen do tří družstev.
V neděli 21.června byla na stadionu TJ Dolní Němčí soutěž v požárním sportu.
8.dubna v odpoledních hodinách hořel stoh slámy místního ZD vlastníků uložený na pozemku
Padělky. Likvidace požáru se zúčastnili hasiči z Uh.Brodu a Dolního Němčí. Stoh slámy
doutnal ještě 9.dubna odpoledne.
O půlnoci z 29.na 30.prosince zasahovali místní hasiči při požáru sauny v rodinném domě
čp.691 Na Výsluní.
Obchod
Jednota spotřební družstvo Uherský Ostroh provozuje dvě prodejny potravin v ulici
Nivnické, vedoucí p.Dufková a na náměstí v nákupním středisku, vedoucí p.Krhovská.
Soukromé prodejny potravin:
Pokorný, ulice Hlucká čp.229
ing.Pavel Daněk, Na Výsluní čp.365
Jarmila Kadlčková, Nivnická čp.427
Smíšené zboží A+D+Z Hlucká čp.169
Dárkové zboží Marie Bartošová Nivnická čp.48
Galatex Marie Horňáková, ulice Nivnická čp.323
Zahradní dům Dana ulice Krátká Maršálkovi
Dárkové zboží Eliška ulice Nivnická čp.197
Průmyslové zboží nákupní středisko Jednoty vedoucí p.Stojaspal
Jednota spotřební družstvo prodala restauraci Rozkvět soukromému podnikateli Jaroslavu
Novotnému z Kunovic.
Soukromí podnikatelé a jejich firmy
SANIZO – Antonín Straka
Projekce, poradenství, prodej. Provádí klempířské práce, tesařské práce, pokryvačské práce
KASKO s.r.o – Kadlček Zdeněk čp.676 – spolumajitel
vývoj plastových výrobků, návrh a výroba vstřikovacích forem, vstřikování plastových
výlisků
L.K.print – Kadlček Ludvík čp.4
Řezaná grafika, výroba razítek, kopírování

GARDEN – Antonín Světinský čp.824
Projektování, realizace a údržba zeleně, pěstování a prodej okrasných dřevin, fitcentrum,
solárium, autodoprava.
FORMIKA – Antonín + Radek Kadlčkovi čp.554
výroba výlisků z plastu na vstřikovacích strojích zn.ARBURG, CS
kovoobrábění, výroba vstřikovacích forem
AGRO OKLUKY a.s.
rostlinná výroba – pšenice, sladovnický ječmen, česnek
živočišná výroba – chov dojnic, prasat, brojlerů
přidružená výroba- opravy a generálky vysokozdvižných plošin
služby- autodoprava, oprava motorových vozidel, zemní práce, hostinská činnost
Velkoobchod Antonín Zedníček čp.720
rozvoz uzenin, másla, zvěřiny
dodavatel prodejních řetězců: MANA, PRIMA, DELVITA, TESCO, HYPERNOVA
Pivnice a vinárna U Čerta Miroslav Koníček čp.649
svatební hostiny, rodinné oslavy
sportovní využití – automatická kuželna
Regenerační studio T.A.K. Antonín Tinka čp.815
Kadeřnictví, solárium, masáže, bazén, sauna, laser
Vložkování komínů
BAŤA a.s. výrobní divize
výroba kvalitních českých bot
KREDIT – skladová technika, regály
- projekce, výroba, montáž, servis
- pojízdné regálové systémy
- skladové plošiny
- vestavby do hal
Řeznictví a uzenářství Antonín Kadlček čp.38
výroba a prodej domácích uzenin, prodej čerstvého masa, distribuce masných výrobků,
doplňkový prodej
Náboženství
Novogotický kostel zasvěcený apoštolům Filipu a Jakubovi byl postaven v roce 1873 a
je zařazen do seznamu kulturních památek naší republiky.
V roku 1971 byla provedena malba kostela a zamalována i historická freska na Vítězném
oblouku na presbytářem od malíře Hellera.
Z darů občanů byly v roku 1991 pořízeny nové varhany v hodnotě 1 262 000 Kč. Během
posledních dvou let byla v kostele provedena rekonstrukce elektrické instalace, ozvučení
kostela a prováděla se nová malba. Při těchto pracích bylo zjištěno, že původní malba nebyla
odstraněna, ale jen přemalována. Posouzení malby provedli restaurátoři manželé Zálešákovi

z Bánova, kteří provedli odstranění vrchní malby a zrestaurovali původní malby. Práce
v hodnotě 175 tisíc Kč byla hrazeny ze sbírek občanů a z části z dotace Okresního úřadu.
Po 16 letech kněžské služby v Dolním Němčí odešel 15.července P.Bohumil Čuhel do
Svitav. V neděli 26.července byl na místní pouti u sv.Anny představen nový kněz P.Miroslav
Strnad, rodák z Ostravy. Jeho předchozí působiště byly Napajedla.
15.prosince začaly práce na rekonstrukci a modernizaci fary, kterou prováděli farníci za
dohledu stavbyvedoucího pana Antonína Ježka čp.222.
Výuka náboženství probíhala v ZŠ. Navštěvovalo ji 210 žáků. V červnu přistoupilo 42
dětí k prvnímu svatému přijímání. Náboženství vyučovali: Mgr.Otýlie Stojaspalová a kněží
P.Bohumil Čuhel a P.Mgr.Miroslav Strnad.
Školství
Základní škola
V letošním roce uplynulo 25 let od otevření nové základní školy. Stavba školy byla zahájena
v letech 1970- 1971 a škola byla slavnostně otevřena 25.srpna 1973. První zmínka o škole
v Dolním Němčí je z roku 1753. Po padesáti letech vyhořela. Občané postavili školu novou
v ulici Kostelní, která v roce 1895 opět vyhořela. Určitý čas se učilo v náhradní budově, než
byla škola obnovena. Nevyhovovala však svými malými rozměry a byla vlhká. V roce 1946
se tehdejší místní národní výbor usnesl na stavbě nové školy. V roce 1948 byly práce na
stavbě školy zastaveny, přestože bylo ji prostavěno za 1,5 milionu korun.
Ředitelství základní školy uspořádalo k 25.výročí otevření nové školy slavnostní koncert
žáků a učitelů umělecké školy a také vánoční výstavu, kde žáci představili své nástěnné a
prostorové výtvarné práce. Výstavu doprovázela prezentace ekologického centra
„Pantoflíček“.
V současné době je ředitelem školy Mgr.Milan Kvasnička a zástupce ředitele paní učitelka
Jiřina Beťáková.
Školu navštěvují žáci z Dolního Němčí, Slavkova, Boršic u Blatnice a Horního Němčí.
Vyučuje se ve 22 třídách. V roce 1998 navštěvuje školu celkem 493 žáků, z toho je na I.stupni
210 žáků. Z Boršic u Blatnice, Slavkova, Horního Němčí dojíždí 109 dětí. Školní družina
vyplňuje volný čas 24 žákům a školní klub v šesti skupinách 85 žákům. Jazykovou poradnu
při škole navštěvuje 25 dětí s vývojovými poruchami učení.
V základní umělecké škole pracuje 205 děvčat a chlapců. V hudebním oboru 103,
výtvarném 48, tanečním 34 a literárně-dramatickém 20 žáků.
Ve škole působí 29 pedagogickým pracovníků, 1 vychovatelka a 2 pracovníci
ekologického střediska.
V letošním roce odchází z devátých tříd 60 děvčat a chlapců. Na střední školy
s maturitou a gymnázia bylo přijato 34 žáků a do učebních oborů 26 žáků.
Při příležitosti oslav Dne učitelů byl vyznamenán čestným titulem „Učitel roku“ Josef
Valíček, který učí již 40 let na I.stupni, z toho 33 let v základní škole Dolní Němčí.
Mateřská škola
Mateřská škola pracuje podle programu zdravá mateřská škola. Pro letošní rok se do mateřské
školy zapsalo 130 dětí ve věku od 2,5 do 6,5 let, což je více než v posledních letech. Mateřská
škola kromě kroužku hudebně-pohybového, dramatického, keramického a německého jazyka
nabízí i kroužek „Veselá píšťalka“, kde si děti nacvičí správné dýchání a seznámí se s hrou na
zobcovou flétnu.

