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Životopis kronikářky 

Jmenuji se Jana Nováková, rozená Ježková. Narodila jsem se 8.února 1974 v Uherském 

Hradišti. Oba rodiče pochází z Dolního Němčí.  

Povinnou základní docházku jsem absolvovala v Základní škole Dolní Němčí, poté jsem 

nastoupila na Gymnázium J.A.Komenského v Uherském Brodě, které jsem v roce 1992 

ukončila maturitou. Od září 1996 jsem studovala Masarykovu univerzitu v Brně, 

Pedagogickou fakultu, obor český jazyk a literatura a německý jazyk a literatura pro základní 

školu. Studium jsem ukončila státní zkouškou v červnu 2000 a poté byla jmenována 

magistrou.  

Po studiu jsem nastoupila na COPt Uherský Brod jako učitelka. Při zaměstnání jsem si 

na stejné fakultě rozšířila vzdělání o učitelství pro střední školy, které jsem rovněž ukončila 

státní zkouškou. V současnosti jsem na mateřské dovolené. 

V r.2007 jsem se provdala, manžel se jmenuje Josef Novák, pochází z obce Radějov a 

pracuje u Policie ČR. Máme dceru Justýnku (2008). 

 

ÚVOD 

Česká republika vstoupila do Schengenského prostoru, což znamená snadnější pohyb 

všech občanů po evropských zemích. 

Celorepublikově se média zajímala o dvě kauzy – v třebíčské porodnici došlo krátce po 

porodu k záměně dvou holčiček a na výměnu se přišlo až téměř po roce jejich života v 

„cizích“ rodinách. Druhá kauza se týkala brutálního týrání dvou malých chlapců vlastní 

matkou, zřejmě členkou sekty. 

 

 

VÝSTAVBA OBCE 

V podkroví základní školy bylo vybudováno 15 bytových jednotek, které budou 

pronajímány podle přesně daných kritérií a jsou určeny pro občany s omezeným příjmem. 

Výběr nájemníků probíhá podle pevně stanovených podmínek. Těmito byty se zároveň 

zastřešila základní škola. V únoru se začalo položením inženýrských sítí, výstavba se obešla 

bez komplikací a v červenci mohly být byty předány k užívání.  

Akcí, která postihla všechny spoluobčany obce, byla oprava hlavní komunikace. Oprava 

začala ulicí Hluckou, po jejím dokončení pokračovala v ulici Nivnické. Rozvržení do dvou 

etap bylo nezbytné, protože oprava byla spojena se zákazem průjezdu obcí pro cizí vozidla a 

posunutím zastávek hromadné dopravy. Celý tah silnice byl průjezdný v srpnu, i nadále však 

pokračovaly dokončovací práce. 

 

 

KULTURA 

Plesy: Rodičovský ples pořádaný ZŠ a ZUŠ má několikaletou tradici stejně jako 

zahájení plesu polonézou žáků 9.tříd nacvičenou pod vedením p.Simony Synčákové a 

p.Františky Tinkové. Během večera vystoupila děvčata tanečního oboru ZUŠ. 

9.reprezentační ples společnosti Kredit je nejnavštěvovanější ples sezony, konal se ve 

všech prostorách kulturního zařízení a restaurace Rozkvět. I tento ples zahájila polonéza 

deváťáků a program obohatila taneční skupina ZUŠ. 

 

Fašank: Obcí jako každý rok prošli „odvedenci“. Mezi převleky nechyběl krojovaný 

svatební pár doprovázen školačkami, zdravotními sestrami s doktory, příslušníkem VB, 

dívkami lehčí pověsti, postavami z Večerníčků a babkami. Obchůzka obce byla zakončena 

taneční zábavou v sále kulturního klubu. 



 

Vaření trnek: První víkend v září se uskutečnil 8.ročník vaření trnek. Hlavní program 

probíhal v sobotu, začal v brzkém odpolední a skončil v pozdních hodinách. O jeho vyplnění 

se kromě místního kroužku Dolněmčan postarali hosté z Buchlovic. Z celého průběhu akce 

natočila redaktorka Českého rozhlasu Věra Hotařová reportáž pro brněnské vysílání. Na 

nedaleké louce se konal jarmark, na kterém bylo možno zakoupit biopotraviny, povidla a 

shlédnout i zakoupit výrobky ze dřeva, z ovčí vlny a z kovářské dílny. 

 

 

SPOLKY A SDRUŽENÍ 

Místní svaz zahrádkářů zahájil rok degustací 30 vzorků slivovice. Začátkem února se již 

podruhé konala zabíjačka, na které se snědlo 300 l polévky, 60 válců tlačenky a 400 jitrniček. 

V květnu uspořádali místní zahrádkáři 7.výstavu odrůdových vín spojenou s koštem. 

 

Chovatelé poštovních holubů – rok 2007 zahájili místní chovatelé účastí na Celostátní 

výstavě poštovních holubů, na které získal holub chovatele Jaroslava Kadlčka 1.místo. 

V lednu se konala 30.Olympiáda poštovních holubů v Belgii, kde získal holub Jaroslava 

Kadlčka 4.místo. Ve zbytku roku chovatelé přihlásili holuby do 21 závodů holubů a 5 závodů 

holoubat. 

 

Sbor dobrovolných hasičů – v červnu vypukl požár uskladněných pneumatik 

v Uherském Brodě v areálu firmy Kovosteel. Protože šlo o až deset tisíc pneumatik, 

zasahovalo na místě 10hasičksých jednotek a mezi nimi i místní sbor. Za profesionální zásah 

při likvidaci požáru obdržel SDH děkovný dopis od firmy Kovosteel. 

 

Krúžek . vedoucím krúžku je Martin Matúš. První akcí roku byla účast na 56.plese 

Slováckého krúžku v Brně, na který byl místní národopisný kroužek pozván jako hlavní host. 

Ples se konal na brněnském výstavišti v Kongresovém centru, tanečníky doprovázela dechová 

hudba Dolněmčanka. 

V italském městečku Nimis poblíž Udine se zúčastnili členové masopustního karnevalu, 

předvedli nové fašankové číslo Skakúni z Komně.  

Společně s místní dechovou hudbou byli členové pozváni na dožínky v Turej Lúke poblíž 

Myjavy na Slovensku. 

Září patřilo již tradičně Vaření trnek a Slavnostem vína v Uherském Hradišti, zde po 

poledním průvodu následovalo vystoupení v rámci mikroregionu Východní Slovácko. 

Rok ukončilo štědrovečerní a poštěpánské koledování na Muzeu v Dolním Němčí. 

 

 

ZÁKLADNÍ ŠKOLA 

 

V roce 2007 navštěvovalo ZŠ 370 žáků v 17 třídách. 

Pedagogové školy si v průběhu minulých let vypracovali Školní vzdělávací program, podle 

kterého začali v tomto školním roce učit. Tento program má žáky „naučit se učit“, tzn.že 

k informacím, které žáci získávají při výuce, si mají sami vyhledávat další informace. Dalším 

cílem tohoto programu je rozvoj osobnosti žáků a asertivní chování v kolektivu. Proto byl 

zahrnut do osnov šestých tříd adaptační kurz. Do tohoto ročníku nastupují žáci ze spádových 

vesnic, vytváří se nový kolektiv a tento kurz má urychlit vzájemné poznávání žáků.  

S pomocí sponzorů, Sdružení rodičů, Školské rady a OÚ se mohla zakoupit interaktivní 

tabule a videodataprojektor – jde o tabuli s úhlopříčkou 198 cm, kterou lze použít buď jako 

běžnou tabuli nebo na ní lze pouštět předem připravené učivo z počítače či vyhledávat 

informace na internetu.  



V r.2005 se místní škola zapojila do projektu Adopce na dálku. Přes Charitu Hradec 

Králové podporují žáci, pedagogové  a zaměstnanci školy chlapce jménem Ruzar Crasta.  

Povinnou školní docházku ukončilo 48 žáků 9.tříd a 1 žák 8.třídy. Na gymnázia a 

střední školy se přihlásilo 36 žáků, na učební obory 13 žáků – všichni žáci byli přijati 

v prvním kole přijímacího řízení k dalšímu studiu.  

Žáci všech ročníků se v průběhu roku úspěšně účastnili různých sportovních akcí – 

přeboru v plavání, okresního přeboru ve stolním tenise, krajského kola v kopané, okresního 

finále v turnaji McDonalds Cupu a krajského finále v minikopané. 

 

ZUŠ 
ZUŠ oslavila 10 let existence, žáci mohou volit ze 4 oborů – hudebního, výtvarného, 

literárně-dramatického a tanečního. Pravidelně se žáci prezentují při Vánoční výstavce ve 

škole, při akademii školy a pravidelně obohacují program místních plesů. 

 

MŠ 
89 dětí začalo pracovat podle nového školního vzdělávacího programu. V průběhu roku 

připravily vyučující pro děti akce, které jsou spojeny s koloběhem roku – karneval, vynášení 

Moreny, výroba velikonočních ozdob, oslava Svátku matek krátkým pásmem písní, básní a 

tanečků, oslava Dne dětí, při které se děti utkaly v olympiádě a kromě diplomu a medailí byl 

odměnou opečený špekáček, nadílka Mikuláše a předvánoční přípravy – výroba papírových 

řetězů, svícnů z přírodních materiálů, vánočních a novoročních přáníček a nacvičení besídky 

pro rodiče. 

 

TĚLOVÝCHOVNÁ JEDNOTA 
Fotbal:  
Muži – v létě došlo ke změně v realizačním týmu, trenérem se stal František Kadlček, 

vedoucím mužstva Josef Kadlček. Podzimní sezona v krajském přeboru se vydařila, 

v konečné tabulce mužstvo obsadilo 6.míto ziskem 24 bodů. Nejlepším střelcem se stal 

Martin Zimčík s 6 úspěšnými zásahy.  

 

Dorost – mužstvo sestoupilo do krajské soutěže, novým trenérem se stal Petr Kadlček. 

Dorostenci by se rádi vrátili do krajského přeboru, což se jim po podzimní části, kterou 

vyhráli, dařilo. Nejlepšími střelci byli Lukáš Daněk a Tomáš Kadlček. Po minulých ročnících 

se zlepšila disciplína, družstvo dorostu neobdrželo ani jednu červenou kartu. 

 

Žáci – starší žáci postoupili do krajského přeboru, tým vede Bronislav Ježek a Miroslav 

Richter, střelecky se zaskvěl Jakub Šmehlík.  

 

Na Valné hromadě TJ byl přednesen podrobný přehled hospodaření TJ Dolní Němčí 

k 31.12.2007: 

činnost sportovní a tělovýchovná  

- příjmy  1 078 160 Kč 

- výdaje 1 342 485 Kč 

- hospodářský výsledek  -  264 325 Kč 

 

činnost hospodářská 

- příjmy  545 422 Kč 

- výdaje  271 470 Kč 

- hospodářský výsledek                               + 273 952 Kč 

 

Hospodářský výsledek celkem   + 9 627 Kč 



 

Florbal: 
Druhý ročník zahájil klub ve Zlínské lize. Sezona byla mimořádně úspěšná, kromě jedné 

remízy skončily všechny zápasy výhrou. Tyto vynikající výsledky zajistily týmu konečné 

druhé místo. 

 

Stolní tenis: 
V sezoně 2006 /07 se podařilo družstvu mužů A postoupit z divizní soutěže do třetí ligy, 

družstvu mužů B z krajské přeboru do divize, družstvu mužů C z krajského přeboru II.třídy do 

krajského přeboru I.třídy, družstvo mužů E postoupilo z regionálního přeboru II.třídy do 

regionálního přeboru I.třídy – všechny dosažené výsledky zařadily tuto sezovu 

k nejúspěšnějším v historii klubu. 

Nová sezona 2007/08 začala v září a v polovině se všech 7 přihlášených mužstev (5 

družstev mužů a 2 žákovská družstva) držela na horních příčkách tabulky. Nejúspěšnější 

hráči: Pavel Daněk, Karel Orlovský, Jan Sadílek, Jan Ježek a Luděk Jančář. 

 

POČASÍ 
V roce 2007 jsme byli svědky několika extrémních výkyvů v počasí. Byla naměřena 

průměrná roční teplota 9,5 °C, což je o 2 °C více než dlouhodobý průměr. Toto bylo 

způsobeno zejména tím, že průměrné teploty se v zimních měsících držely poměrně vysoko 

nad bodem mrazu. 

Teplé počasí začalo již koncem roku 2006 a rok 2007 odstartoval hned čtyřmi teplotními 

rekordy, nejtepleji bylo 18.ledna – bylo naměřeno 15,4 °C. V noci z 18.na 19.ledna, kdy přes 

naši republiku přecházel orgán Kyrill, byla teplota + 13 °C. 

V horských oblastech sníh nebyl, napadl až koncem ledna, teploty se v 1000 m pohybovaly 

kolem + 4°C, celkově bylo v lednu pouze sedm mrazivých dnů, kdy minimální teplota klesla 

pod nulu, a dva dny ledově – maximální teplota zůstala pod nulou. Leden byl nejteplejší 

v Evropě za posledních 232 let. 

Také únor měl všechny charakteristiky prvních jarních dnů. V ranních hodinách se 

místy vyskytovaly mlhy, odpoledne ale už bylo na většině území skoro jasno, odpolední 

teploty se pohybovaly až k + 10°C. Podle teplot začalo jaro 22.2. V březnu sice ještě napadl 

sníh, ale velmi rychle tál. Hned 1.dubna, na Apríla, vystoupaly odpolední teploty až na 18,6 

°C. Velikonoční svátky 8.a 9.dubna byly ve znamení polojasné oblohy s teplotami šplhajícími 

až k 19 °C. Duben byl velmi suchý – přinesl 19 dnů s odpoledními teplotami nad 20 °C, 

někdy dokonce až nad 25 °C. Třešně byly v plném květujiž 13.dubna a do konce měsíce téměř 

všechny stromy odkvetly. 

Teploty nad průměrem vydržely až do července a teprve v srpnu se ustálily na průměru.  

Zima začala brzy, 6.listopadu napadl první sníh a vydržel do konce měsíce. Konec roku 

byl studený, s mrznoucími mlhami, které způsobovaly nebezpečnou ledovku. 

Srážek spadlo 684 mm, tj.110% dlouhodobého průměru, ale byly velmi nepravidelné. 

Od 24.března do 6.května nepršelo vůbec. Spolu s vysokými teplotami to mělo za následek 

velké sucho, a tím špatné vzcházení a růst všech plodin. Více srážek spadlo až v podzimních 

měsících září až listopad.  

Některé zajímavosti: 

- pouze 2x klesla teplota pod – 10°C, a to 26.ledna (-13°C) a 21.prosince (-11°C) 

- nad 25 °C vystoupila rtuť teploměru celkem 74x 

- 17.července byla maximální teplota 37 °C, 10.července 35 °C 

- 24.března dopoledne „pršelo bláto“ – prach se severní Afriky se dostal do dešťových mraků 

a pak s deštěm vytvořil jemné blátíčko, které bylo nejvíce patrné na automobilech, střešních 

oknech, sklenících apod. 

 



RŮZNÉ 

 
Obce Dolní Němčí, Slavkov, Horní Němčí, Strání, Březová, Lodník, Vápenice, 

Vyškovec a Starý Hrozenkov vytvořily nový mikroregion nazvaný Bílé Karpaty. Území 

většiny z nich spadá do stejnojmenné chráněné krajinné oblasti. Zastupitelstva všech 

zmíněných obcí schválila zakladatelskou smlouvu, stanovy a delegovala členy do valné 

hromady. Sídlo mikroregionu je ve Strání na obecním úřadě. Předsedou správní rady je 

starosta Dolního Němčí Františk Hajdůch. Nový mikroregion by měl rozvíjet spolupráci mezi 

všemi zmíněnými obcemi a oživit cestovní ruch. 

 

Od září se 2x týdně schází v klubovně staré školy maminky na mateřské dovolené se 

svými malými dětmi. Klub se nazývá Sluníčko. Děti předškolkového věku si zvykají na větší 

kolektiv, maminky si vzájemně vyměňují zkušenosti. 

 

Téměř patnáct set litrů motorové nafty zmizelo v dubnu z areálu družstva Agro Okluky. 

Zloděj si v oploceném areálu vyhlédl čtyři odstavené zemědělské stroje a z nádrží jim 

odčerpal naftu. Společnosti tak vznikla škoda za více než 31 tisíc korun. 

 

Ukončení fotbalové sezony zřejmě uvítal dosud neznámý zloděj. Dobře si totiž spočítal, 

že v blízkosti ohraničené plochy se bude pohybovat jen velmi málo lidí, a vyrazil za krádeží. 

Jeho choutkám neodolal zahradní traktor odstavený v plechovém přístavku. Vzniklá škoda 

dosáhla výše sto tisíc korun. 

 

Stav obyvatelstva v r. 2007: 
Celkový počet obyvatelstva k 1.1.2008 je 2 982 obyvatel. 

Narodilo se  24 dětí 

Zemřelo  25 občanů 

Přistěhovalo se  65 občanů 

Odstěhovalo se  44 občanů 

 

Nejstarší občankou je 98letá Marie Ježková (čp.313). 

 

 

Zapsala: J.Nováková 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


