2008
ÚVOD
V lednu začala platit reforma ve zdravotnictví, která znamenala zavedení poplatků
v ordinacích (30 Kč za návštěvu lékaře), v nemocnicích (60 Kč/den), na pohotovostech
(90 Kč vyšetření, neplatí se ovšem při přivolání pohotovosti domů) a v lékárnách
(30 Kč/1 položka na receptu).
V únoru byl podruhé zvolen Václav Klaus jako prezident republiky.
V červnu byla schválena novela, která posunuje věkovou hranici na odchod do penze na 65
let; pro matky dvou a více dětí je hranice stanovena na 62 až 64 let.
V krajských a senátních volbách na konci listopadu zvítězila levice – sociální demokraté a
komunisté.
Ke konci roku propukla světová hospodářská krize (příčinou bylo velké množství
nesplácených hypoték), která nastartovala propouštění především v podnicích s výrobou
orientovanou na automobilový průmysl – Autopal, Formika. V důsledku toho vláda zvažovala
schválit tzv.šrotovné, tzn.příspěvek na koupi nového auta; návrh nakonec neprošel.

OBECNÍ ZÁLEŽITOSTI
Činnost obce je pravidelně hodnocena v obou regionálních denících – Dobrý den s kurýrem a
Slovácký deník, převažují zprávy z folkloru a ze sportu. Místní Zpravodaj obce vychází 4x
ročně už od r.1985, změnil se pouze formát, velikost A5 byla nahrazena od r.1999 velikostí
větší, A4. Obsah je konstantní, na úvodní straně slovo starosty o probíhajících i chystaných
akcích, dále zápisy z jednání Rady obce a následně informace o činnosti místních spolků.
Texty doplňují fotografie. Pro zpestření se zde objevují zápisy ze starých kronik. Zadní strana
bývá potištěna reklamou, před volbami volebním programem některé ze stran.

HOSPODAŘENÍ OBCE
Obecní úřad se snaží pomocí projektů získat dotace od EU, ze státního fondu dopravní
infrastruktury a regionálního programu. V r.2008 byly úspěšné žádosti na získání dotací
k zateplení a nadstřešení MŠ a k opravě chodníků v ulicích Nivnická a Hlucká.
Úvěry : - z r.2006 (ve výši 5 000 000,- Kč) na Dům chráněného bydlení, zbývá doplatit 1 944
420,- Kč, splaceno celkem 3 055 580,- Kč, platí se čtvrtletně 277 780,- Kč
(poslední splátka 9/2010 ve výši 277 740,- Kč)
- z r. 2007 (ve výši 12 000 000,- Kč) na 15 bj. nad ZŠ, zbývá doplatit 10 344 000,- Kč,
splaceno celkem 1 656 000,- Kč, splátkový kalendář : vždy 414 000,- Kč za kalendářní
čtvrtletí, (poslední splátka - k 20. 3. 2015)

Rozpočet obce:
Příjmy
DPPO za obec

Rozpočet

Skutečnost

870 000

1 144 320,00

4 100 000

4 409 445,00

DPFOze SVČ

500 000

674 533,60

DPFO vybíraná zvláštní sazbou

300 000

372 582,00

DPPO

5 700 000

6 474 887,00

DPH

9 500 000

9 260 456,00

Daň z nemovitostí

900 000

935 438,00

Správní poplatky

150 000

203 268,00

1 500 000

1 568 789,00

5 000

-

Poplatek ze psů

27 000

28 840,00

Popl. za užív.veřejného prostran.

50 000

40 000,00

Poplatek za provozovaný VHP

150 000

170 000,00

Výtěžek

120 000

119 035,00

Odvádění a čištění odpadních vod

436 000

435 978,00

Bytové hospodářství-589,656,606

1 500 000

1 520 216,00

Chráněné bydlení-nájem

1 200 000

1 133 929,00

Nebytové hospodářství

500 000

758 125,00

Pohřebnictví

200 000

188 137,00

Výstavba a údrž.inž.sítí-garáže Tichá

390 000

436 800,00

Komunální služby a územní rozvoj

110 000

146 047,00

DPFO ze závislé činnosti

Poplatek za likvidaci TKO
Poplatek ze vstupného

- nájem pozemků Agro Okluky

60 000

61 107,00

- prodej majetku obce

50 000

84 940,00

Za tříd. Odpadů - EKO-KOM

130 000

104 160,50

50 000

24 314,22

Kulturní zařízení

250 000

116 436,00

Činnosti knihovnické

180 000

200 350,50

Činnost místní správy

- vlastní příjem+kulturní grant
- dotace MěÚ UH

30 000

50 350,50

150 000

150 000,00

Rozhlas

20 000

24 800,00

Sportovní zařízení obce -squash

60 000

46 240,00

Dotace - KÚ Zlín

828 000

828 411,00

Neinvestiční dotace od obcí

441 000

423 500,00

Úroky

50 000

103 348,82

Přijaté pojist.náhrady-SDH,15,OÚ

80 000

169 812,00

Penzion Rozkvět

460 000

402 230,00

Splátka úvěru RR+zrušení účtu

298 000

299 352,79

Drobný prodej-dlažba,..

60 962,00

Dotace - SFDI

3 755 000,00

Dotace-volby

60 000,00

Dotace-SFŽP

3 760 804,98

Dotace-les

12 840,00

Zůstatek na BÚ z r. 2007
"
"

1 926 000

na účtě - ČSOB
"

12 798,39

- rekult.skládky

Celkem příjmy

8 600,00

32 981 000

Zůstatek na BÚ
"

1 926 108,97

42 360 895,77

605 138,64

na účtě - ČSOB

22 377,90

"

"

- rekult.skládky

"

"

- ČNR

"

"

- Obn.komun.centra

855,00

"

"

- Víceúčel.hřiště

866,00

Výdaje
Splátka půjček

8 600,00
632,90

Rozpočet
2 776 000

Skutečnost
2 767 120,00

- ZŠ byty

1 656 000

1 656 000,00

- DChB

1 120 000

1 111 120,00

Úroky-DChB,byty ZŠ

530 000

498 035,45

Nakládání s odpady

2 100 000

2 281 824,50

Doprava - silnice

6 496 000

7 679 818,50

- chodníky Hlucká

1 800 000

2 103 467,00

- chodníky Nivnická

3 296 000

3 660 889,50

- údržba MK

600 000

214 759,00

- oprava silnice II/498-točna

800 000

1 700 703,00

Ost.záležitosti poz.komun.-cyklostezka
- cyklostezka DN-Hluk

500 000
500 000

- cyklostezka ul Hlucká

Provoz veř.siln.dopr.-dopr.obslužnost
Požární ochrana-dobrovolná část
Zastupitelstvo obce
Činnost místní správy
- OÚ

322 591,00
322 591,00
-

150 000
250 000
1 700 000
3 298 000

147 750,00
364 813,09
1 554 574,85
3 166 949,48

2 600 000

2 472 763,98

- VFP

200 000

207 938,00

- RR - odkup majetku

350 000

338 247,50

48 000

48 000,00

100 000

100 000,00

- nájem
- Interreg - pozastávka

Finanční operace - DPPO za obec

870 000

1 144 320,00

Předškolní zařízení

800 000

9 869 372,55

- příspěvek na provoz

800 000

- dotace-rekonstrukce MŠ-zateplení

Základní škola
- příspěvek na provoz
- přísp. za naše dojíždějící žáky
- vestavba 15 bj.

800 000,00
9 068 700,00

3 210 000

3 061 934,00

2 580 000

2 580 000,00

10 000

5 828,00

620 000

441 122,00

- projekt-bazén

34 984,00

Kulturní zařízení

600 000

497 205,48

Ost.záležitosti kultury,církví

590 000

472 385,00

- SPOZ

120 000

137 184,50

- kulturní činnost v obci+oslavy spolků

220 000

190 692,00

- propagační materiál

150 000

44 508,50

- VFP - kostel

100 000

100 000,00

Činnosti knihovnické

380 000

379 542,50

Zachování a obnova kulturních památek

30 000

29 135,10

Využití vol.času dětí a mládeže-dět.hřiště

50 000

23 019,80

530 000

609 459,61

1 200 000

1 188 339,60

Pohřebnictví

70 000

57 279,00

Územní plánování - ÚPO

30 000

13 500,00

Bytové hospodářství-656,589,606
Veřejné osvětlení

Komunální služby

1 610 000

1 415 409,03

10 000

100 430,00

- ostatní HČ

800 000

747 465,53

- demolice-198,498

400 000

167 513,50

- VÚZ

-nákup čp. 198

400 000

400 000,00

Chráněné bydlení-úhrada energií

650 000

361 451,84

Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň

600 000

659 678,00

Rozhlas

150 000

91 591,10

Ostatní tělovýchovná činnost

800 000

690 338,00

- plat hospod.pracovníka

300 000

285 390,00

- VFP

400 000

400 000,00

- údržba areálu

100 000

4 948,00

Výstavba místních inženýrských sítí
- průmyslová zóna II
- dokončení inž.sítí Nad Hájkem

1 300 000

894 089,00

100 000

58 310,00

1 200 000

835 779,00

Sport.zařízení -squash

50 000

59 098,15

Nájem Povodí Moravy

1 000

376,00

Penzion Rozkvět

450 000

531 523,53

Žádosti o dotace EU-projekty

860 000

714 602,80

- SFŽP - mateřská škola

210 000

215 294,80

- kulturní zařízení

400 000

183 500,00

- ROP 2.3.1. - revitalizace území

170 000

231 487,00

80 000

84 321,00

Hřbitov - kaplička

100 000

-

Garáže Tichá - cesta

250 000

103 002,00

- ROP 2.3.2. - školní hřiště

Volby

Celkem výdaje

72 968,82

32 981 000

41 722 425,33

Sbor pro občanské záležitosti
Sbor pro občanské záležitosti zajišťuje krátkým kulturním programem vítání občánků a
setkání padesátníků, rozesílá blahopřání k narozeninám občanům nad 70 let, občany nad 90
let navštěvují členky sboru osobně a stejně tak i manželské páry, kteří slaví zlatou či
diamantovou svatbu.
Během roku.2008 proběhlo 4x vítání občánků pro celkem 33 dětí.
Poprvé se v červnu uskutečnilo setkání předškoláků, jejich rodičů a učitelek MŠ
V červenci se sešlo 36 jubilantů – padesátníků.
Osm manželských párů oslavilo zlatou svatbu:
Josef a Emilie Kadlčkovi (čp.499), Václav a Františka Karafiátovi (čp.275), Antonín a Marie
Kadlčkovi (čp.511), Ludvík a Cecilie Umlaufovi (čp.248), Antonín a Marie Stojaspalovi
(čp.180), Antonín a Marie Fibichovi (čp.320), Antonín a Ludmila Válkovi (čp.503), Metoděj
a Ludmila Jančovi (čp.172).
Antonín a Františka Jančovi (čp.425) oslavili diamantovou svatbu.
Nejstarší občané obce:
Marie Ježková (čp.313) 99 let, Františka Dítková (čp.) 95 let, Antonín Stojaspal (čp.386)

92 let, 91 let – Františka Šmídová (čp.3), František Daněk, Cecilie Skočovská (oba čp.888),
89 let- Miroslava Zakopalová (čp.888), Ludmila Fröhlichová (čp.4).

HOSPODÁŘSKÝ ŽIVOT
obchody – v obci fungují:
3 obchody s potravinami, 2 provozuje COOP Uherský Ostroh (dříve Jednota),
3.obchod je soukromý, podnikatel Pavel Daněk.
květinářství – Jana a Pavel Bobčíkovi,
drogistické zboží, vodo-topo - Lenka Cmolová
květiny, drogerie – Ludmila Tinková
drogistické a domácí potřeby – Stanislav Stojaspal
Galatex – Marie Horňáková
obchod s textilem – vietnamští přistěhovalci
masna a uzenářství – Antonín Kadlček
chovatelské potřeby – Marie Mazačová
obuv Jola – Andrea Joklová
smíšené zboží a trafika – Zdeněk Pokorný
trafika – Ludmila Zemková, Jarmila Drgová
hospody a restaurace
6 hospod – U Cmolů, Muzeum, Na Mlýně, Rozkvět, U Lvů, Stanley bar

VÝSTAVBA OBCE
Ze Státního fondu dopravní infrastruktury byla získána dotace ve výši 3 755 000,- Kč na
opravy chodníků podél hlavní komunikace, v ulicích Nivnická a Hlucká. Součástí oprav na
ulici Hlucká byla i oprava autobusové točny. Část chodníku slouží i cyklistům a má
bezbariérové prvky pro méně pohyblivé občany a kočárky, celkově náklady dosáhly částky
přes pět a půl milionu korun.
Pokračuje demolice domů č.p. 198 a 498, které stojí na náměstí obce.

ČINNOST SPOLKŮ
Rok 2008 byl význačný pro místní spolek hasičů, myslivců a zahrádkářů, kteří společně ve
dnech 14.a 15.června oslavili kulatá výročí své existence.
100 let Sboru dobrovolných hasičů
SDH měl v roce založení 20 členů. K náplni jejich činnosti patřila i osvětová činnost, v té
době četba novin a kalendářů, pořádání zábav a založení ochotnického divadla. Od druhé
poloviny dvacátého století se soustředili pouze na činnost požárnickou. V 60.letech se v rámci
Akce Z začala budovat nová zbrojnice, dokončena r.1963, část fungovala jako MŠ. Neustále
se obnovovala a obnovuje zastaralá výzbroj a výstroj, doplňuje lepší technika a rovněž přibylo
členů, t.č. je jich 43. Proměnila se i náplň sboru- ubývá požárů, ale hasiči jsou nasazování při
živelných katastrofách (povodně 1997, 2003) a stále častěji při dopravních nehodách. Aktivně
se zapojují do sportovních turnajů, na svátek patrona hasičů sv.Floriána se účastní mše svaté
v uniformách, spoluorganizují pořádání Dne dětí. Při oslavách svého výročí předvedli
hasičskou techniku od prastaré ruční stříkačky až po moderní techniku, použili k hašení
hořícího automobilu vysokotlakou mlhu, těžkou a lehkou pěnu, předvedli vyproštění osob
z havarovaného automobilu a záchranu osob pomocí plošiny.

60 let mysliveckého sdružení LANKA
Prvními zakladateli sdružení byli majitelé honitby spolu s místním řídícím, farářem a třemi
občany obce, celkem tedy 7 členů. V 50.letech se jejich počet rozrostl na 16. V 70.letech
dokončili svépomocí stavbu chaty za hřištěm TJ. Po několika změnách označení sdružení
existuje v současnosti pod názvem MS LANKA a má 20 členů., současným předsedou je
Rostislav Skopal. Při oslavě jejich šedesátého výročí založení uspořádali výstavu
mysliveckých trofejí v areálu u chaty.
40 let ČZS
Na ustavující schůzi se v r.1968 sešlo 26 členů. Kromě pravidelných zájezdů, kterými
obohacovali svou činnost, začali pravidelně pořádat košt vína, košt slivovice nebo veřejnou
zabíjačku, výstavy ovoce, zeleniny a květin – vše se těší velké oblibě občanů.
První velkou společnou akcí bylo vybudování areálu v hájku, který sloužil pro pořádání
dožínek, odpoledních i večerních zábav až do 90.let.
Výstava ke 40.výrocí založení místní organizace se konala po oba dny a zahrnovala fotky
z uplynulých let, přehlídku strojů, nářadí a zahradnických pomůcek - starých i novodobých.

KULTURNÍ DĚNÍ V OBCI
Hody s právem
Hody s právem se v obci konají každé dva roky, jsou organizovány kroužkem Dolněmčan.
Proto i stárci byli vybráni z řad aktivních krúžkařů: staršími stárky byli Ludmila Křižková a
Josef Juřenčák, mladšími Petra Vaškových a Adam Skyba. Jejich rodiče udělali společně
hostinu pro celou chasu a jak to bývá, stárkovstvím žily celé rodiny i široké příbuzenstvo.
Vaření trnek
Podeváté se na začátku září vařily v místním lidovém muzeu trnky. Kromě ochutnávky
hustých povidel - lízačky si návštěvníci mohli vyslechnout kunovického vypravěče Jošku
Pavlíčka, Plkotnice ze Suché Lozi, navštívit jarmark lidových řemesel a zazpívat a večer i
zatančit s cimbálovou muzikou Babica. Česká televize natočila o aktivitě několika místních
občanů půlhodinový dokument a odvysílala ho v pořadu Folklorika.
Národopisný večer
Kroužek Dolněmčan uspořádal 4.října v sále místního KK folklórní pásmo. Folkloristé
předvedli pásmo s tanci z Boršicka a Uherskobrodska, ukázky fašankových zvyků a čepení
nevěsty, kdysi běžnou součást svateb. Poprvé se na tomto večeru představily dva nově
vytvořené pěvecké sbory – tetičky z Dolněmčí (a jedna z Boršic) a mužský sbor Dolněmčané.
Hudební doprovod obstarala hudba Dolněmčanka. Večer shlédlo asi 300 diváků, kteří by
uvítali podobný pořad určitě
1x za rok.

Koncerty
V sále KD se uskutečnil 20.12. vánoční koncert dechové hudby Vlčnovjanka.
V kostele sv. Filipa a Jakuba se 27.12. konal koncert orchestru Brno Brass Instruments.

ŠKOLSTVÍ, KULTURA, TĚLOVÝCHOVA
Základní škola
Celkem zapsáno 378 žáků, z toho 13 integrovaných s různým postižením – zrakové, sluchové,
poruchy učení. Do 1.tříd nastoupilo 28 dětí, do 9.tříd 57 žáků (jejich umístění po ZŠ - na
gymnazia a SŠ s maturitou 38 žáků, učební obory 18 žáků). Místní škola je od 6.třídy škola
spádová pro okolní obce, ze Slavkova přijíždělo 18 žáků, z Horního Němčí 23, z Boršic u
Blatnice 36, celkem tedy 77 žáků.
Kromě pedagogicko-výchovné činnosti se při vyučování klade důraz na zdravý životní styl. Je
nutný rozdílný přístup na 1.a 2.stupni. Na druhém stupni se uplatňuje tzv.peer program, do
kterého byly zapojeny žákyně 9.ročníků formou besed – témata byla záškoláctví, šikana,
volný čas, agresivní chování, rasismus, xenofobie, drogy, sexuální obtěžování. Po
absolvování povinné školní docházky by měli žáci znát a umět pojmenovat základní
návykové látky, znát jejich účinky na lidský organismus, bránit se různým formám násilí, u
dětí hrozí především nebezpečí šikany. Program je zaměřen i na trávení volného času,
zejména na prevenci užívání návykových látek, protože cigarety i alkohol jsou žákům školou
povinným lehce dostupné. Program sleduje i vandalství, kterého v obci přibývá.
Při škole pracuje Školní klub (19 kroužků, 269 žáků, 15 vedoucích) a ZUŠ (4 obory, 13
vyučujících, 182 žáků). Výsledky žáků ze všech kroužků a oborů jsou veřejně prezentovány
na Akademii ZUŠ, Vánoční výstavce, ekologických akcích.
Dosažené úspěchy:
- chlapci fotbalového kroužku získali 4.místo v celorepublikovém finále v turnaji Coca-Colacup;
- plavci zvítězili v celorepublikovém kole;
- ve střelbě, stolním tenise a spritovém trojboji jsou žáci okresními a krajskými přeborníky;
- literární soutěž regionální kolo 2.místo- Vendula Cmolová, 3.místo Dorota Kubincová;
- matematická soutěž KLOKAN okresní kolo 2.místo Lenka Bímová;
- soutěž v programování krajské kolo 4.místo Dominik Kadlček;
- Olympiáda z ČJ krajské kolo 2.místo a postup do celorepublikového finále Lenka Bídová;
- recitační soutěž 1.místo Alžběta Kadlčková;
Mateřská škola
91 dětí, z toho 12 do speciální logopedické třídy.
Předškolní vzdělávání se snaží vytvářet podmínky pro optimální rozvoj osobních předpokladů
tak, aby děti získaly fyzickou i sociální samostatnost přiměřenou věku a přirozenou výchovou
rostly v zdravě sebevědomé osobnosti. Tomu napomáhají i zájmové kroužky – keramický,
taneční, křesťanská výchova, předplavecký kurs a kurs anglického jazyka. Mimoto jsou
součástí roku další aktivity – mnohé souvisí s průběhem roku (drakiáda, vítání jary, vánoční
besídka, oslava Dne matek a Den dětí, rozloučení s předškoláky na OÚ), jiné nelze tematicky
zařadit (každoroční výlet, návštěva policistů s ukázkou výcviku psů, návštěva knihovny,
ekologická vycházka).
Budova školky prošla v podzimních měsících celkovou proměnou vzhledu – byla vyměněna
okna, zateplena a natřena novou barevnou fasádou. Zmíněné práce byly dotovány
z Operačního programu životní prostředí částkou 3 760 805,- Kč, celkově dosáhly náklady
přes 9 mil.
Pokračovalo vybavování tříd – díky sponzorům Kasko, s.r.o., Baťa a.s., Zedníček a.s., Petr
Janča, Agro Okluky a.s. a František Stojaspal byly zakoupeny koloběžky, odrážedla a
dopravní značky pro dopravní výchovu.
Nezměnil se pedagogický sbor – E.Kadlčková – ředitelka MŠ, B.Nováková, L.Pochylá,
D.Tálská, Z.Trtková, E.Válková, J.Vlková, ani provozní zaměstnanci – M.Bartošová –
školnice, B.Baroňová, B.Daňková, H.Hanáková.

40.výročí založení oddílu stolního tenisu
Oddíl začínal pod hlavičkou TJ a hrávalo se v sále pohostinství U Šmídů. Během šesti let se
hráči stali okresními přeborníky a své stoly přesunuly do tělocvičny nově zbudované místní
školy. Postupně rostl počet zájemců o stolní tenis a byla vytvořena mužstva žáků i žákyň a
druhé mužstvo mužů.
V 80.letech začali stolní tenisté pořádat Vánoční turnaj pro neregistrované hráče, který se
pořádá stále. V r.2000 zahájili tradici dalšího turnaje pro registrované hráče pod názvem O
nejlepšího Dolněmčana.
V r.2001 se oddíl osamostatnil od TJ a v letech 2007/08 se probojoval do 3.ligy.
V současnosti má 7 mužstev (5 mužských, 2 žákovská), celkem 42 členů, 30 aktivních hráčů,
předsedou je Jaroslav Uher, místopředseda Josef Stojaspal.
Knihovna
Vedoucí knihovny je Marie Milošová.
Knihovnice organizuje besedy pro děti z MŠ a pro žáky 1.stupně ZŠ, pro malé čtenáře ve
věku 8 – 12 let Noc s Andersenem. V r.2008 se přihlásilo 17 dětí, 12 děvčata a 5 chlapců. Noc
s Andersenem znamená, že děti stráví páteční podvečer, noc a sobotní ráno v knihovně. Pro
spáče byl připraven bohatý program, ve kterém se vzpomenulo 70.výročí úmrtí Karla Čapka,
všichni společně si četli ukázky z knih Devatero pohádek a Dášenka. Po dalším pásmu her,
předčítání pohádek a pověstí děti usnuly a rozešly se po společné snídani.
Na začátku října proběhl Týden knihoven, motto znělo „Rodinné stříbro“ a cílem bylo zapojit
rodiče a děti do veřejného čtení – to se podařilo jenom u dvou rodin.
V r.2008 knihovna získala kulturní grant z nadace Děti- kultura – sport v hodnotě 20 000 Kč,
za který byl zakoupen televizor, DVD přehrávač a hry pro děti.
V knihovně je 308 zaregistrovaných čtenářů, z toho 94 do 15 let.
Poplatky: dospělí 50 Kč / rok, zlevněné pro děti, studenty a důchodce 30 Kč /rok.
Doplňkové služby knihovny: tisk dokumentů, kopírování, laminování, prodej informačních
materiálů o obci, k dispozici 3 počítače.
Knihovní fond – celkem 12 251 svazků,
- beletrie – 2731 ks pro děti, 5776 pro dospělé,
- naučná lit. – 664 svazků pro děti, 3080 pro dospělé
Fond časopisů – 34 titulů pro dospělé, 5 titulů pro děti
Fond novin – 4 tituly
za r.2008 4121 návštěvníků, 1744 návštěv na webových stránkách
výpůjčky: celkem 13 718, v sekci dospělých – 4605 naučná lit., krásná lit. 6943;
v dětském oddělení – 676 naučná lit., krásná lit. 1494.
v r.2008 pořízeno 390 nových knih a odborných publikací;
Farní úřad
V letošním roce se opravila přístupová cesta od hřbitova ke kostelu, práce byly provedeny
svépomocí, objednaná firma položila podklad, celková částka byla cca 200 000 Kč,- .
19.ledna se konal 1.farní ples. Tombola byla bohatá, sestavena z darů sponzorů i farníků.
Program plesu obohatilo taneční vystoupení mladých country tanečníků.
O hudební doprovod se postarala skupina Littleband.
K 1.svatému přijímání přistoupilo 18.května 24 dětí. Celoroční příprava se už netýkala jenom
třeťáků, ale zapojeni byli i jejich rodiče na pravidelných setkáních, které vedla katechetka
Jarmila Kadlčková.
V červnu se konala slavnost Božího těla. Průvod vyšel od kostela ulicemi Nad Kostelem,

Mírovou, Komenského a přes Záhumenickou zpět ke kostelu, oltáře byly v domech č.407 u
Zimčíků, č.513 u Pitnerů, u školy a na točně. Toto není jediný průvod obcí, v době postní
v neděli odpoledne a večer na Velký pátek prochází obcí křížová cesta, v červenci při svátku
sv.Anny jde procesí ke kapli za obcí, kde je sloužena mše svatá.
8.6.uspořádala farnost spolu s hasiči dětský den u hasičky. Hasiči předvedli techniku a zajistili
hudbu (DJ Radek Hnilička), dobrovolníci připravili velké množství soutěží, ve kterých byly
děti odměněny sladkostí.
Svůj pastorační rok zde v srpnu zahájil jáhen Jacek Bronczyk, pocházel z Tarawa v Polsku.
Zapojil se do přípravy na první svaté přijímání, vyučoval náboženství.
V sobotu 27.9. byla udělena 55 biřmovancům svátost biřmování. Svátost jim udělil
Mons.Josef Hrdlička. K přípravě na přijetí svátosti, která trvala rok, patřilo čtení a zamyšlení
na Písmem svatým a účast na setkáních s kpt.Mgr.Jaroslavem Kníchalem,vojenským
kaplanem (hovořil o službě kněží v armádě, o zahraničních misích v Kosovu a Iránu), se
sestrami karmelitánkami ze Zlína a řeholnicemi z Olomouce, a rovněž přednáška na téma
okultismus. Všichni biřmovanci společně strávili víkend na faře v Buchlovicích. Jednotlivé
skupiny připravovaly Ludmila Ježková, Martina Smetanová a Helena Hofmannová.
V říjnu se uskutečnilo setkání bohoslovců z ČR a SR na Velehradě. Do naší farnosti už potřetí
přijeli bohoslovci z Bratislavy, tentokrát 45 studentů. Mnozí z nich se vrátili, aby „ve svých“
rodinách strávili víkend.
V měsíci říjnu uspořádala diecéze Olomouc pouť do Svaté země, které se zúčastnilo i několik
dolněmčanských farníků.
Kromě pravidelných sbírek na opravy a provoz kostela se konaly sbírky na misie,na misijním
jarmarku a při misijní neděli, v r. 2008 se výtěžek poslal na misie v Papui Nové Guiney a na
Haiti.
Údaje z matriky Farního úřadu Dolní Němčí:
křty – 34 dětí, 4 dospělí (18 chlapců, 20 děvčat)
13 svateb
19 zemřelých (13 mužů, 6 žen)

RŮZNÉ
Zlodějky po domech
Zejména starší lidé bývají středem pozornosti různých podvodníků. Ti často se vší drzostí
obchází domy a pod různými záminkami se snaží zabavit majitele a zároveň rychle zcizit
peníze či šperky. Podobný případ se udál i v naší obci – tři ženy tmavé pleti vnikly do domu
č.p.502 přes nezajištěnou branku, 71letého majitele dvě z nich žádaly o krajíc chleba, třetí
mezitím prohledávala dům. Majitelé přišli o peníze a rodinné šperky, škoda přesáhla dvacet
tisíc korun. Možná i bleskovým zásahem starosty a místostarosty obce, kteří stačili automobil
čekající na lupičky vyfotit, podvodníci opustili obec a poškozených občanů nebylo více.
Tragédie s výbušninou
Dne 26.října došlo na Slovensku v obci Medvedie, okr.Svidník v explozi, při které zemřel
Libor Ježek č.p.222 (41 let). Nešťastnou náhodou mu v ruce vybuchla munice, kterou našel
v oblasti Dukly. Výbuch musel být silný, neboť v zemi zůstal kráter o průměru 1 metr.

Úmrtí Tomáše Bati
1.září zemřel ve věku 94 let Tomáš Baťa. Jeho smrt zasáhla i pobočku v obci. Pokaždé, když
sem zavítal, se rád setkal s lidmi a zajímal se, jak se mají. Miloval místní vdolečky a neodmítl
ani slivovici. Poprvé místní závod navštívil r.1992, tedy před 16 lety.
Úmrtí kronikáře
Dne 4.12. zemřel náhle Josef Daníček (let), který byl kronikářem obce od r.1998 do r.2006.
Rarita – jednouší králíci
Chovateli králíků Josefu Kleinovi se narodili 4 králíčci jednoušáci. Sám říká, že se králíkům
věnuje už přes 20 let, ale něco podobného ještě neviděl. Zajímavé je, že ve vrhu bylo 7
mláďat a 4 z nich měli jen jedno ucho.

POČASÍ
Celý rok byl charakteristický změnou počasí v několika málo dnech a hodně větrnými dny až
týdny.
Na začátku roku doznívala inverze, která trvala už od poloviny prosince 2007. Výrazně se
ochladilo v prvním týdnu nového roku (teploty klesaly až k – 24°C), ale téměř vzápětí za dva
dny začaly na zmrzlý zemský povrch padat smíšené srážky, výsledkem byla tvorba ledovky.
Celý leden byl zaznamenán silný nárazový vítr.
V únoru se v průběhu jednoho týdne (17.-24.2.) proměnily teploty od extrémně nízkých
k extrémně vysokým (-10°C na + 15°C).
Prvního a druhého března řádila vichřice EMMA, která spolu s intenzivními srážkami
způsobila povodně. Poslední vydatné sněžení se objevilo 19.března. V průběhu měsíce března
byly ještě sněhové přeháňky, pak začalo pršet a březen byl nejdeštivější měsíc celého roku.
Na konci května a začátkem června nastaly tropické dny, které byly doprovázeny intenzivními
bouřkami.
Červenec i srpen byly teplotně nadnormální měsíce. Téměř letní teploty panovaly i na
podzim, především ve druhé polovině října, kdy dosahovaly teploty až + 20°C.
Zatímco na počátku listopadu pokračovaly teplé dny, od poloviny měsíce začalo mrznout a
sněžit, kolem 20.listopadu už tady ležela souvislá sněhová pokrývka. Rychlá změna nastala
opět během několika dnů – silný vítr ukončil začátek zimy a teploty byly znovu podzimní,
kolem 15°C. Vánoce byly mrazivé, větrné, ale bez sněhu.

Statistika obyvatelstva:
Narození 36
přistěhovaní 75
odstěhovaní 48
zemřelí 23
k 31.12.2008 celkem 3022 obyvatel, tedy o 40 obyvatel více než v předchozím roce

