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ÚVOD
V únoru stávkovali lékaři pod heslem „Děkujeme, odcházíme!“. Žádali navýšení platu, jinak hrozili
hromadným odchodem do zahraničí. Stávka dopadla kompromisem, navýšení nebylo tak velké, jak
požadovali, ale stačilo k tomu, aby se rozhodli zůstat.
V březnu proběhlo celostátní sčítání obyvatelstva. Zjistilo se, že počet obyvatel narostl oproti roku
2001 o více než 300 tisíc na 10 562 214. Nárustu hodně napomohlo přistěhování cizinců, nejvíce
z Ukrajiny, Slovenska a Vietnamu. Dále se zjistilo, že společnost stárne a roste počet rozvodů. A nově
si přes 2000 partnerů zaregistrovalo své partnerství s osobou stejného pohlaví, které bylo v ČR
uzákoněno v r.2006.
V září havarovalo letadlo s hokejisty a trenéry ruské Jaroslavle, mezi oběťmi byli i tři Češi.
V říjnu vyhrál Josef Váňa potřetí v řadě a celkově poosmé nejtěžší a nejdelší tuzemský dostih Velkou
pardubickou.
V listopadu byli v kunovickém podniku Let zastřeleni dva členové vedení. Střelcem byl bratr jednoho
z dřívějších akcionářů a k tomuto činu se rozhodl proto, že vinil oba manažery z těžkých zranění svého
bratra. Sám se poté zastřelil.
18.prosince zemřel ve věku 75 let poslední československý a první český prezident Václav Havel.

OBECNÍ ZÁLEŽITOSTI
Setkání starostů
22.února se v místní škole uskutečnilo setkání starostů a místostarostů, z jejichž obcí dojíždějí žáci do
naší školy na výuku, tj.ze Slavkova, Horního Němčí a Boršic u Blatnice.Všichni se sešli s ředitelem
školy M.Kvasničkou, prohlédli si prostory školy, multimediální učebnu a seznámili se s činností ZUŠ.
Hejtmanský den
23.spna se v naší obci konal Hejtmanský den. Sešli se starostové a podnikatelé z obcí mikroregionu
Bílé Karpaty se členy Rady Zlínského kraje. Setkání se zúčastnili zástupci všech osmi obcí sdružených
v mikroregionu, členy krajské rady vedl hejtman St.Mišák. Celodenní akce začala společnou
rozpravou o problémech obcí a kraje, mj. o sociálních službách, dopravě a bezpečnostní situaci.
Odpoledne všichni navštívili místní firmy Baťa a Formika.
Pozemkové úpravy
V r.2010 započaly a v letošním roce pokračovaly komplexní pozemkové úpravy, které se zpracovávají
podle zákona o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech. Pozemkové úpravy jsou důležité pro
další rozvoj území, jako je dořešení dosud neprojednaných pozůstalostí/ dědictví, vyřešení přístupu
k pozemkům, vypořádání spoluvlastnictví či přesné určení hranice pozemků. V naší obci se to týká
zhruba50 % plochy v katastru obce, kdy musejí vlastníci vyjádřit souhlas s úpravami, aby se mohlo
začít s digitalizací pozemkových fondů. Veškeré náklady hradí stát, vlastníci musejí pouze podepsat
žádosti. Poté bude vybrán dodavatel a zadány projektové práce.

HOSPODAŘENÍ OBCE
příjmy: 42 287 388 Kč
výdaje: 48 546 197 Kč
úvěr z r.2008 na nadstavbu nad školou splátka 4x 414 000 Kč, celkem 1 656 000 Kč

VÝSTAVBA OBCE
Úprava rynku
Po demolici domů na náměstí v loňském roce bylo do konečné podoby upraveno prostranství u
zastávky, které bylo ozeleněno, dominantou celého náměstí se stala studna, cena 400 00 Kč.
Oprava kulturního domu
Místní kulturní dům prošel kompletní rekonstrukcí, kvůli které nebyl po dobu dvou měsíců možný
provoz. Byla vyměněna okna, provedeno zateplení a nadstřešení . Uvnitř byly vybudovány nové
toalety, ve velkém sále na pódiu naistalována nová opona. Na celou akci byla získána dotace ve výši
2 047 000 Kč z OPŽP, celková cena vyšplhala do výše 7 mil korun, opravy provedly firmy SANIZO s.r.o.
a DN Group.
Revitalizace komunikačního uzlu
V květnu začala demolice staré školy stojící naproti faře. Prostor u kostela se po zbourání hodně
otevřel a byl vybudován chodník, který zde kvůli úzkému prostoru chyběl, a volné prostranství, které
se využívá při příležitostech jako hody, svaté přijímání, biřmování, v období Vánoc či Dušiček pro
shromáždění většího počtu lidí. Současně se opravovaly navazují ulice Kostelní a Záhumenická
Po vybagrování starého podkladu v ulici Kostelní byly pod vozovkou objeveny skrýše, pravděpodobné
úkryty cenností či jídla datované až do 17.století. Skrýše ve tvaru zvonu se vstupním otvorem asi
0,5m byly prázdné. Získaná dotace na úpravu prostranství činila 7 640 000 Kč, úpravy provedla firma
SVS Correct Bílovice, celková cena 15 400 000 Kč;

Sanace dřevěných prvků v muzeu Mlýn
V prostorách muzea Mlýn musely být ošetřeny trámové stropy, které jsou z druhé poloviny
18.století.. Použita byla termosanační metoda, což je likvidace dřevokazných brouků horkým
vzduchem. Poté byly trámy natřeny poasanačním insekticidním nátěrem. Likvidaci provedla firma
Thermo Sanace z Ostravy, cena 250 tisíc Kč;
SČÍTÁNÍ LIDU, DOMŮ A BYTŮ
Sčítání lidu, domů a bytů patří k nejrozsáhlejším statistickým zjišťováním. Přináší velké množství
cenných údajů, které nelze jiným způsobem efektivně zjistit. Poslední sčítání proběhlo v březnu 2011
‐ rozhodným okamžikem byla půlnoc z 25. na 26. března 2011. Výsledky z naší obce:
‐ obyvatelstvo podle pohlaví: muži 1456, ženy 1519, celkem 2975, narozeni v obci 2966;
‐ obyvatelstvo podle věku: 0‐14let 406, 15 – 64 let 2120, 65 let a více 443, průměrný věk 40,6 let;
‐ obyvatelstvo podle druhu pobytu: osoby v bytech 2970, mimo byty 5 (3 muži, 2 ženy);
‐ obyvatelstvo podle státního občanství: ČR 2942, SR 8, jiná země EU 1;

‐ obyvatelstvo podle národnosti: česká 1337, moravská 925, slovenská 20, vietnamská 4;
‐ obyvatelstvo podle víry: věřící, ale nehlásí se k žádné víře 219, věřící 1818 (církev husitská 3,
římskokatolická 1752, evangelická 5, pravoslavná 1), něvěřící 193, neuvedeno 745;
‐ obyvatelstvo podle rodinného stavu: svobodní 1155, ženatí/vdané 1450, rozvedení 141, ovdovělí
229;
‐ obyvatelstvo podle vzdělání (od 15 let): bez vzdělání 9, základní 630, střední s vyučením 1141,
střední s maturitou 532, nástavba 32, vyšší odborné 13, vysokoškolské 164;
‐ obyvatelstvo podle ekonomické aktivity: zaměstnaní 1350, nezaměstnaní 138;
‐ domovní fond: domy celkem 818, obydlené 757, neobydlené 63;
‐ vybavení domácnosti: celkem 1026, s internetem 626, bez internetu 27;
‐podle typu domácnosti: úplné rodiny 682, bez závislých dětí 393, s dětmi 289, neúplné rodiny 123,
bez muže 105, bez ženy 18;
PRŮMYSL
Baťa, a.s.
V letošním roce zde pracovalo 130 zaměstnanců, ředitel Dušan Kopiar, personální ředitel Vojtěch
Kořen. Budovy prošly rekonstrukcí, zhruba za 10 milionů bylo modernizováno strojní vybavení,
zkvalitněno bylo zázemí pro spolupracovníky a obchodní partnery.
Na jediné pobočce ve střední Evropě se vyrábí obuv pod italskou značkou Weinbrenner, velkosériová
výroba se změnila na výrobu kvalitního produktu v krátkém čase a několika vzorech najednou.
Zachovala se výroba diabetické obuvi, kterou je místní závod unikátem celoevropského trhu.

ZEMĚDĚLSTVÍ
Agro Okluky
Předsedou představenstva Jiří Drápela. Místní družstvo se snažilo obnovit pěstování česneku ve
družstvu alespoň na pěti až osmi hektarech, zatím bylo vysazeno 14 metráků (4 metráky vlastní
sadby, zbývající sadba ze Slovenska) na 1,5 hektaru. I kvůli vytvoření kvalitního sadbového česneku
spolupracuje družstvo s Výzkumným ústavem rostlinné výroby v Olomouci, kde se podařilo vyšlechtit
zimní odrůdu Dukát.
Na jaře byla zprovozněna bioplynová stanice, kde se spaluje kukuřičná siláž, kejda a chlévská mrva.
Tekutá část zbytkového substrátu je posléze použita jako hnojivo. Vyrobená elektrická energie
vyprodukovaná bioplynem při spalování je dodávána do veřejné sítě, vzniklé teplo je použito
k vytápění farmy.

KULTURA
1.ples seniorů
Pěvecký sbor Tetičky z Dolněmčí uspořádal pravidelné již 6. setkání seniorů, ale v době masopustu
k tomu pozval dechovku Dolněmčanská pětka a pojal to jako ples. V průběhu večera vystoupil mužský
pěvecký sbor a losovala se tombola. Ve vestibulu zorganizovaly ženy ze sboru výstavu šikovných
rukou – háčkované, pletené, vyšívané i šité exponáty doplňovaly perníková i drátkovaná vajíčka.
Fašank
Již podruhé zorganizoval obchůzku vesnicí místní krúžek. Po zhruba 16 km trase se večer konala

zábava v místním KD. Letos poprvé byl hlavním bodem programu pro naši obec netradiční zvyk ‐
pochovávání basy. Pochovávání byl pohřeb s muzikou, farářem, kostelníkem, ministrantem, u már
klečely členky pěveckého sboru jako plačky. Průvod prošel sálem a při pochovávání basa prosila
v rozverných narážkách za prohřešky Dolněmčanů a věci, které by bylo dobré změnit. Autory scénáře
akce byli Martin Matuš a Petr Klein.

Krúžek Dolněmčan
V květnu byl krúžek pozván spolu s muzikanty Dolněmčanské pětky do Luhačovic, kde vystoupil při
příležitosti otevírání pramenů.
Druhé vystoupení mimo obec bylo v Brně, kam byl soubor pozván brněnským Slováckým krúžkem na
besedu u cimbálu. V programu předvedl tance dolněmčanské a figurální, zazpíval dívčí sbor krúžku a
mužský sbor Dolněmčané. V přestávkách prezentovala Marie Ježková dolněmčanský sváteční kroj, a
sice ve dvou variantách‐ z přelomu 19.a 20.století a z poválečného období.
Třetí vystoupení bylo ve Vlčnově na Jízdě králů. Zde proběhla soutěž o nejlepšího tanečníka
slováckého verbuňku. Náš soubor vyslal dva soutěžící, Petra Kleina a Jiřího Miloše, oba byli úspěšní,
Petr Klein soutěž vyhrál, Jiří Miloš skončil na 3.místě.
Petr Klein postoupil na Mezinárodní folklórní festival do Strážnice, kde obsadil 3.místo.
V červnu organizoval krúžek pečení chleba v místním Muzeu, bylo upečeno celkem 42kilových
bochníků, krajíce se prodávaly se sádlem a cibulí. Pozvání přijala CM Slovácký krúžek z Brna.
Mužský pěvecký sbor Dolněmčané
Za tři roky existence sbor absolvoval 59 vystoupení.
V rámci tradičního setkání Čechů a Slováků na Velké Javořině byl mužský sbor pozván, aby zazpíval u
hraničního mezníku českou a slovenskou hymnu a vystoupil v závěru programu. Kvůli chladnému a
deštivému počasí se po odzpívání hymen program přesunul do hlavního stanu.
Stále více se muži zapojili do akcí v obci – tradiční již je účast při vaření trnek, na setkání seniorů, na
předvánočním zpívání na Muzeu, při dušičkové slavnosti na hřbitově, hezkou tradicí se stává i
předhodové zpívání.
Ženský pěvecký sbor Tetičky z Dolněmčí
Letos poprvé organizoval sbor vaření trnek. Kromě služby u kotle, ve kterém uvařily 15 litrů povidel
ze 120 kg trnek, vyplnil sbor a pozvaní hosté celé odpoledne zpěvem. Spolu s Tetičkami se střídali
Dolněmčané, Sboreček žen z Lipova, Šibalice s hudeckou muzikou Šimbolica z Březové. V přestávkách
zahrála Dolněmčanská pětka se sólisty Erikou Uhrovou a Petrem Kadlčkem a vystoupil místní
vypravěč František Šmíd. Vaření trnek navštívil náměstek hejtmana Zlínského kraje Libor Lukáš a
kandidát na senátora a prezidenta Tomio Okamura.
Na sv.Martina se v Uherském Hradišti žehnalo víno a Tetičky spolu s Dolněmčánkem a Dolněmčanem
prezentovali region Bílé Karpaty, do kterého patří naše obec.
1.ročník Robfestu
Kromě folklorních spolků v obci funguje od r.2004 metalová skupina Amoebia. Zakladatelé jsou
Tomáš Koníček (zpěv), Ladislav Juriga (kytary) a Robert Tinka (bicí). Texty pro skupinu píše Milan
Bobčík. V r.2008 vznikla prvotina a skupina se začala prezentovat veřejně. V r.2010 náhle a nečekaně
zemřel Robert Tinka a k uctění jeho památky byl 29.4.uspořádán ROBfest, na kterém kromě Amoebie

vystoupily metalové kapely Visací zámek a Chaos in Head.
Skupina Lunetic
V listopadu se v místním KD uskutečnil koncert v devadesátých letech velmi populární chlapecké
skupiny Lunetic. Pro asi 400 posluchačů zahrála skupina starší i nové písně a uspořádala
autogramiádu v Devil Music Baru.

SPOLKY
ČZS
Aktivity svazu: v lednu košt slivovice‐ hodnotilo se celkem 27 vzorků, šampionem se stal Pavel Bukvic.
V únoru se konala 6.zabijačka, kromě celého prasete byly nakoupeny 3 metráky hlav, kolen,
vnitřností, oloupáno 7 kg česneku a 14 kg cibule. Vše se opět snědlo, byl slunečný den, k posezení
hrála Dolněmčanská pětka. Na konci února proběhla Výroční schůze. V březnu začaly brigády na
dokončení oplocení trnkového sadu pod hřbitovem a na úpravu pozemku na Losku.
V květnu se konal již 11.ročník koštu vín. Osm čtyřčlenných komisí hodnotili s týdenním předstihem
310 vzorků. Při veřejném koštu hrála CM Rubáš z Buchlovic a vypilo se 300 litrů vína .
V září se konala tradiční výstava vypěstovaných produktů nejen členů zahrádkářského svazu.
Největším vystaveným produktem byla 40kilová dýně.
V říjnu uspořádali dvoudenní zájezd. První den prošli Hobby výstavu a centrum Českých Budějovic.
Druhý den navštívili zámek Červená Lhota a Jindřichův Hradec.
SDH
starosta Emil Hajdůch. 36 členů, 7 žen, 29 mužů.
V lednu proběhla výroční schůze. Aktivně se členové účastnili na zabezpečení Plesu společnosti
Kredit, organizovali velikonoční zábavu a oslavy dětského dne. V květnu skončila úspěšně okrsková
soutěž v Horním Němčí, kterou naše mužstvo mužů vyhrálo. V říjnu proběhla dvě námětová cvičení‐
v Horním Němčí se zkoušela dálková doprava vody do nepřístupných míst, druhé cvičení bylo do
firmy Baťa, kde spolu s profesionály z Uherského Brodu zasahovali s dýchací technikou při
simulovaném zásahu hořících lepidel.
Kromě simulovaných zásahů vyjížděli členové i k požárům opravdovým – v únoru hořel po vypalování
trávy větrolam za školním hřištěm a byl nahlášen požár u podniku Zevos, v říjnu hořelo v Hluku na
pile.

ŠKOLSTVÍ
Mateřská škola
V r.2011 uběhlo 30 let od otevření druhé školky v obci, I.MŠ v objektu hasičské zbrojnice fungovala
do r.1991.
Školka byla vystavěna v akci Z, zřizovatel se několikrát změnil, nejprve to bylo MNV Dolní Němčí, poté
Svit Gottwaldov, resp. Baťa a.s. a nakonec Obec Dolní Němčí. První ředitelkou byla Marie Kocábová,
v prvním roce působení bylo přijato 125 dětí, o které pečovalo osm učitelek. Provoz školky zajišťovala
1 školnice, 2 uklízečky a 2 pracovnice na výdej jídla, které se vozilo z místní ZŠ. V r.2005 byla kvůli
zvyšujícímu se počtu dětí se specifickými potřebami otevřena logopedická třída.

Rozsáhlá rekonstrukce budovy proběhla v r.2009 ‐ vyměnila se okna, opravila střecha, budova se
zateplila a dostala novou fasádu.
Oslavy výročí proběhly v září, nejprve se zaměstnanci, současnými i bývalými, zástupci obce, poté
s dětmi a jejich rodiči, pro které bylo v zahradě školky připraveno zábavné odpoledne. Za splnění
úkolu dostaly děti sladkost, po celou dobu hrála diskotéka P.Škařupy a nakonec se losovala tombola.
Personální obsazení ‐ ředitelka Eva Kadlčková, pedagogické pracovnice Eva Válková, Jarmila Vlková,
Dana Tálská, Lucie Pochylá, Blanka Nováková, Zdeňka Trtková a Lenka Pochylá, provozní
zaměstnankyně ‐ školnice Marie Bartošová, dále Božena Baroňová, Božena Daňková, Ilona Šídlová.
V r.2011 bylo zapsáno 92 dětí, které byly rozděleny podle věku do tříd.
ZÁKLADNÍ ŠKOLA
Celkem 301 žáků, 15 tříd, na 1.stupni 116 dětí v 6 třídách; v porovnáním s minulým rokem je o 20
žáků a 2 třídy méně. Poprvé v historii školy byla otevřena pouze jedna třída prvňáčků, nastoupilo 16
dětí. 16 žáků přibylo do vyšších ročníků z Boršic u Blatnice, Horního Němčí a Slavkova, deváťáků bylo
50.
Ředitel Mgr.Milan Kvasnička, zástupce ředitele Mgr.Lubica Ježková, odešla mgr.Mária Uherková,
nastoupila Mgr.Jitka Kučerová, Mgr.Jiřina Tomanová (školní družina).
Vzdělávání a výchova probíhala podle učebního plánu sestaveného samotnými učiteli, na 2.stupni
přibyla možnost volitelných předmětů ve formě seminářů – jazykových a odborných, pro žáky
9.ročníku příprava na přijímací zkoušky z čj a matematiky a kurz vaření.
Škola získala po tříletém snažení titul EKOŠKOLA, který jí byl za ekologickou aktivitu, tj.třídění odpadu,
sběr papíru, baterií a nefunkčních elektrospotřebičů, efektivní větrání, zhasínání, šetrné nakládání
s vodou a péče o zeleň, spolu s vlajkou předán ministrem životního prostředí a hejtmanem Zlínského
kraje na půdě Senátu ČR. Titul smí škola užívat dva roky, poté se musí znovu přihlásit do soutěže.
Projektem získala škola částku 1 676 000 Kč, které použila na vybavení tříd keramickými tabulemi,
diaprojektory, interaktivními tabulemi, počítači s novým softwarem.
V lednu proběhl lyžařský kurs na Horní Bečvě, celkem 43 žáků, výcvik na lyžích a snowboardu byl
doplněn přednáškami o lyžování a bezpečnosti při lyžování, každovečerní diskotékou, karnevalem,
poznávacím výletem do Rožnova pod Radhoštěm.
Polonézu tančilo 18 párů pod vedením Simony Synčákové a Františky Tinkové, kromě Plesu SRPŠ se
předvedli na Plese společnosti Kredit.
Nejlepší sportovci roku:
mladší žáci: Jan Juřenčák, Klaudie Bobčíková
starší žáci: Josef Halík, Petra Bobčíková
Reprezentace školy:
celostátní kolo zeměpisné olympiády ‐ Vojtěch Mahel 6.B
sprinterský víceboj v Uh.Brodě ‐ mladší chlapci 1.místo, mladší dívky 2.místo, starší dívky 2.místo
Školní docházku ukončilo 50 deváťáků a jeden žák osmého ročníku. Všichni byli přijati v 1.kole
přijímacího řízení, na maturitní obory 32 žáků, na učební obory 19 žáků. Přehled zvolených škol:
kadeřnice, kuchař/číšník a autoelektrikář 2, zedník elektrikář, operátor skladování, instalatér, puškař
a cukrářka 1 uchazeč.
Církev
Rok 2011 začal slavnostní Rybovou Mší vánoční, kterou 2.ledna v naší farnosti zazpíval sbor z Velké
Bystřice u Olomouce spolu s komorním orchestrem a sólisty z Olomoucké filharmonie. Pro všechny

přítomné to byl nezapomenutelný zážitek. Odpoledne se konal u sochy sv.Floriána živý betlém, který
musel být kvůli mokrému počasí v prosinci posunut na začátek tohoto roku. O program u betléma se
postarala místní schola Nekonečno a pěvecké sbory Tetičky a Dolněmčané. Proti promrznutí se
rozdával punč.
Následující sobotu 8.ledna pořádala Česká katolická charita tradiční Tříkrálovou sbírku, při které se
vybralo 77 217 Kč.
15.ledna se konal v kulturním zařízení v Dolním Němčí 4.Farní ples. Výtěžek 80600 Kč byl ponechán
na uhrazení generální opravy varhan. Na tuto opravu byl z nadace Děti – kultura. sport získán
příspěvek 50 000 Kč.
V lednu začala společná setkání P.Petra s rodiči a dětmi, které se připravují na první svaté přijímaní.
V lednu začalo v naší farnosti modlitební hnutí Modlitby matek.
11.února na den modliteb za nemocné byla při mši svaté udělena svátost pomazání všem nemocným
či starým lidem.
Doba postní začala 9.března a byla vyplněna několika aktivitami, např.postní almužnou nebo akcí 40
dnů bez alkoholu. Samozřejmostí byly páteční a nedělní křížové cesty a velkopáteční křížová cesta
obcí. 12.března se konala Děkanátní pouť za obnovu rodin a nová kněžská povolání na Velehradě,
letos naše farnost vedla adoraci před mší.
1.května byl blahořečen Jan Pavel II. Letos uplynulo pět let od jeho úmrtí.
Po hodech v pondělí 9.května začala generální oprava varhan, nejnákladnější investice ve farnosti
tohoto roku. Kromě generální opravy varhan se začal řešit i problém, kde bude schola či sbor zkoušet,
popř.kde se budou konat různá setkání, protože stará škola naproti fary byla zbourána. Proto se
hospodářské budovy ve dvoře fary mění ve farní sál.
V sobotu 11.června se konalo setkání současných i bývalých ministrantů. Program byl už tradiční –
začátek odpolední mší svatou, poté fotbalové utkání a nakonec posezení na hřišti.
V neděli 12.června se uskutečnilo nedělní odpoledne pro děti se spoustou soutěží. Vše bylo opět
dokonale zorganizováno, děti mohly soutěžit na patnácti stanovištích, vyzkoušet si akci požárníků,
střílet ze vzduchovky nebo přejít po laně přes potok. Akci s dobrovolníky z místních farníků
spoluorganizovali i místní hasiči, kteří zajistili hudební doprovod a nakonec největší atrakci pro děti –
pěnu. Co se jen nevydařilo, bylo počasí, kdy se v pozdním odpoledni zatáhlo, začal foukat prudký a
studený vítr a nakonec se i rozpršelo.
V červenci měli společnou oslavu místní padesátníci a poté i šedesátníci.
Každoročně se mnoho místních farníků účastnilo Dnů dobré vůle na Velehradě, které se konali ve
dnech 4.a 5.7. 4.července je přilákal Koncert lidí dobré vůle, kterého se účastnili interpreti různých
žánrů z ČR i ze zahraničí, 5.července slavnostní mše v 10.30. Již letos zde začaly přípravy na rok 2013,
na který připadne 1150.výročí příchodu věrozvěstů.
Při svátku sv.Anny se konal průvod ke kapli za obcí a mše svatá venku, letošní rok provázely obavy
z počasí, ale nakonec vše vyšlo, přesto, že bylo zataženo, nepršelo a teploty se držely kolem 20
stupňů. O.Petr zhodnotil první rok svého působení ve farnostech Dolní a Horní Němčí, neopomenul
poděkovat O.Josefovi a všem, kteří jakkoli pomáhají farnosti.
7.‐ 9.října proběhlo společné setkání bohoslovců ČR a SR na Velehradě. Bohoslovci z Bratislavy byli
opět ubytováni v rodinách ve farnosti.
V listopadu proběhly vzpomínkové obřady na zemřelé a při svátku Všech svatých, doba adventní byla
ukončena otevíráním betléma na Štědrý den s programem, který připravila schola. Vánoční mše se
těšily zvýšenému počtu věřících ve svátečně vyzdobeném kostele.

SPORT
Fotbal
Hráč místního A týmu mužů Tomáš Stojaspal (23 let,čp.766) se kvalifikoval do výběru Zlínského kraje
na ME amatérů Region´s Cup, které se konalo v portugalské Braze. Tomáš dal v rozhodujícím duelu
s Litvou vítězný gól a tím zajistil týmu postup do červnového finále 7.ročníku soutěže konané pod
záštitou UEFA. Na samotném mistrovství se týmu nepodařilo postoupit ze základní skupiny, obsadil
třetí místo.
A tým
Trenér Petr Kadlček. Mužstvo bojovalo o záchranu v krajském přeboru, což se nakonec podařilo. Tým
obsadil 13.místo, hráči patřili k nejtrestanějším v soutěži, bylo jim uděleno 45 žlutých a 2 červené
karty. Nejlepší střelci Martin Zimčík, Zdeněk Skopal.
B muži
Trenér Tomáš Stojaspal, mužstvo hrálo základní třídu, obsadilo 3.příčku, nejlepší střelci Martin
Krchňáček, Petr Škařupa a Lubomír Zimčík.
Dorostenci
‐ starší obsadili 4.místo v krajském přeboru, skóre 57:61, nejlepší střelci Tomáš Kadlček a Petr
Škařupa. Mladší vybojovali 8.příčku, skóre 30:62.
Žáci
‐ hráli krajské soutěže, starší skončili až na 11.příčce, mladší na 10.příčce, skóre 68:68 nejlepší střelci
Kryštof Daněk, Šimon Mahdalík (16 gólů).
Přípravky
‐ oba týmy poměrně úspěšné, starší obsadili 2.místo, mladší 5.místo a skóre 114:93, nejúspěšnější
střelci Adam Horňák, Robin Jurásek, Roman Bobčík a Dominik Karlík.
Přípravky
Mladší i starší mužstvo přípravek se zúčastnilo 1.ročníku Vánočního halového turnaje. Oba týmy
vybojovaly 1.místo, za sebou nechaly týmy z Hluku, Vlčnova a Spytihněvi.

POČASÍ
Začátek roku byl mrazivý, denní teploty se držely od ‐5 do ‐8 stupňů. Ale vydrželo to pouze do Tří
králů, 7.ledna se oteplilo, přes den vystoupaly teploty až k +5 stupňům a všechen sníh roztál. Oteplení
přineslo déšť a ledovku, což vedlo k nehodám a zraněním. Po 20.lednu se ovšem počasí opět změnilo
na chladné, mrazivo zůstávalo i přes den, 23.ledna začalo sněžit a teploty spadly k – 15 stupňům.
Průměrná teplota v lednu byla – 1 stupeň, srážkově byl leden v normálu.
Mrazy a sněhová pokrývka vydržely do 5.února, kdy přišla obleva a znovu velmi teplé dny s teplotami
přes den + 12 až +16 stupňů. Teplé a slunečné dny vydržely asi 14 dnů, noční teploty neklesly pod – 4
stupně. Poslední únorový týden však uhodily silné mrazy, noční teploty spadly na – 15 stupňů, přes
den foukal silný mrazivý vítr. Průměrná teplota za únor byla – 1,9 stupňů a měsíc to byl suchý,
srážkově podprůměrný.
Postupně se oteplovalo, zima skončila 6.března, skončily noční mrazíky, přes den svítilo slunce a
teploty se držely okolo + 6 stupňů. V polovině března dosahovaly teploty už 15 stupňů nad nulou, ale
na Josefa napadl do rána sníh, který sice přes den roztál, ale zůstalo chladno a větrno.

Na konec března a začátek dubna už bylo krásné slunečné počasí s denními teplotami okolo + 15
stupňů. Extrémně teplým dnem byl 3.duben, kdy odpolední teplota vystoupala na 22 stupňů. Jinak
duben provázelo aprílové počasí – během týdne teploty klesly až o 10 stupňů, vyskytovaly se smíšené
přeháňky a vrátily se i ranní mrazíky nebo naopak bylo dopoledne krásně slunečno a odpoledne přišly
prudké přeháňky.
Na konci dubna – v týdnu před Velikonocemi‐ se teploty přibližovaly letním hodnotám, držely se mezi
20 a 30 stupni, ale na svátky se počasí pokazilo, v neděli teplota klesla o 10 stupňů a odpoledne se
spustil vytrvalý déšť, který ustal po jeden a půl hodině. V pondělí dopoledne bylo teplo, ale po obědě
přišla extrémně silná dvě hodiny trvající bouřka, po které v mnoha domácnostech v naší obci nešel
elektrický proud a byly spáleny elektrospotřebiče.
Začátek května byl studený, deštivý, větrný, teploty do + 15 stupňů. Dokonce i „zmrzlí“ si o týden
přispíšili, ranní mrazíky střídaly denní teploty kolem 20 stupňů. V polovině května denní teploty opět
klesly na 10 stupňů a počáteční přeháňky se změnily ve vytrvalý dva dny trvající déšť. Během pár dnů
se počasí zcela proměnilo, od 17.května bylo slunečno, letně s občasnou přeháňkou, teploty
dosahovaly hodnoty až +28 stupňů.
Teplý začátek června poznamenaly prudké a intenzivní přeháňky a bouřky. Toto oteplení vydrželo po
celý měsíc, pokazilo se na konci června, kdy vytrvalý a intenzivní déšť výrazně navýšil hladinu potoka.
Kromě deštivého počasí se i citelně ochladilo, odpolední teploty dosahovaly pouze + 15stupňů. Přes
sváteční červencové dny teplota vzrostla o 15 stupňů na třicetistupňové hodnoty a od 7.7. začaly
tropické dny i noci, noční teploty se držely v rozmezí 16 až 20 stupňů, denní 30 – 35 stupňů. Teplé
dny vydržely zhruba 14 dnů, pak se ochladilo, nejprve klesly teploty na 17 stupňů, poslední
červencový víkend měl ráz počasí jako v září. Celkově byl červenec chladný a mokrý.
V měsíci srpnu se poměrně rychle střídaly teplé a chladné dny. V prvním týdnu se teploty z 20 stupňů
vyšplhaly až na 30 stupňů, ale vlivem větru a při dešti klesaly i v průběhu dne pouze na 17 stupňů.
Nejchladnějším dnem celého léta byl 10.srpen, kdy denní teplota byla pouze 16 stupňů. V polovině
měsíce se vrátil letní charakter počasí, teploty se vyšplhaly na 25 až 28 stupňů, postupně k 30
stupňům a vydrželo to do konce měsíce. 26.srpen byl nejteplejším dnem celého roku, po denní
teplotě 36 stupňů následovala tropická noc.
Září začalo teplými slunečnými dny s teplotami 20 – 25 stupňů, ojediněle dokonce i 30 stupňů, a celé
září jsme si užívali babí léto. Chladná rána s teplotami okolo 10 stupňů střídaly slunečné dny a
teploty až 27 stupňů. Toto až letní počasí skončilo 7.října, den to byl deštivý, teploty poklesly k 13
stupňům a začal podzim – déšť, vítr, chladno, noční teploty 3 až 5 stupňů, denní okolo 11 stupňů.
První mrazík se objevil v noci ze 14.na 15.října a už zůstalo chladno. Konec října byl studený, oblačný,
deštivý a se silným větrem.
Když přestalo foukat, vrátily se v listopadu ještě slunečné dny s teplotami + 15 stupňů. Listopad byl
hodně suchý měsíc, nepršelo od 26.října do 4.prosince.
V prosinci se střídala mrazivá rána, jasno, zataženo a větrno. První sníh napadl ž 21.prosince, sněžilo
velmi silně, ochladilo se, ale sníh zůstal pouhé dva dny. 23.12.začalo sněžit, ale oteplilo se, takže
Štědrý den zůstal bez sněhu.I celé vánoční svátky zůstaly bez sněhu s teplotami okolo 12 stupňů. Byly
to nejteplejší vánoční svátky za posledních 60 let.Toto teplé počasí trvalo až do silvestra, na konec
roku se večer ochladilo a hrozilo nebezpečí ledovky.
RŮZNÉ
18.srpna vysílal ČR Brno prázdninovou pohlednici z místního Muzea na Mlýně. Průvodkyní asi

10minutové reportáže byla Marie Ježková, redaktorku provedla jizbou, kde ji upozornila na žigli
(truhlu sloužící jako skříň), kuchyní s funkční pecí i kotlem na trnky (povidla) a stodolou, kde stojí
mlátička, líheň, sáně za koně a pračka.

OBYVATELSTVO
Mistryně světa zrakově postižených v kuželkách
Daniela Hladíková, (34 let) roz.Pojslová, čp.648, získala v květnu na šampionátu v Sarajevu zlatou
medaili v kategorii jednotlivců. Daniela je hráčkou Lokomotivu Ingstav Brno a trojnásobnou držitelkou
stříbrné medaile z ME.
Mistryně ČR v judu
Ivana Karlíková, čp.577, členka uherskobrodských judistů a žákyně sedmé třídy místní školy, zvítězila
v Litoměřicích na Přeboru ČR a získala zlatou medaili ve váhové kategorii do 44 kg, čímž se stala
Mistryní ČR.
Počet obyvatel k 31.12.2011 3038 obyvatel.

zapsala Jana Nováková

