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Úvod  

Očekával se prudký vzestup cen pohonných hmot‐ v lednu stál benzín 34,80 Kč/l, předpověď až 40 

Kč/l se naštěstí nevyplnila. 

 

Průměrný plat v ČR    23 000 Kč. 

Průměrný důchod v ČR    10 552 Kč. 

 

Dominik Duka byl 18.února ve Vatikánu papežem Benediktem XVI. jmenován kardinálem. 

V březnu se cena vajec v obchodech vyšplhala v březnu na 5Kč/ kus z důvodu požadavků EU na chov 

slepic, během roku se pohybovala kolem 3Kč/kus. 

V měsíci srpnu se konaly 30.letní olympijské hry v Londýně, kde česká výprava získala 10 medailí, 4 

zlaté, 3 stříbrné a 3 bronzové. 

20.srpna padl teplotní rekord na celém území republiky, v Dobřichovicích u Prahy meteorologové 

naměřili 40,4 °C. 

Ministr zdravotnictví vyhlásil z důvodu vlny otrav metanolem v září asi měsíční prohibici na prodej a 

nalévání alkoholu s obsahem alkoholu 20% a víc. Do konce roku zemřelo na otravu metanolem v 

České republice 38 lidí. 

Ve dnech 12. a 13. 10. 2012 se ve všech krajích republiky uskutečnily volby do krajského 

zastupitelstva. V pátek 12. 10. byly volební místnosti otevřeny od 14 – 22 hodin a v sobotu 13. 10. 

byly otevřeny od 8 – 14 hodin. Ve Zlínském kraji vznikla po volbách krajská koalice ČSSD‐KSČM‐SPOZ, 

hejtmanem se stal opět Stanislav Mišák z ČSSD. Ustavení koalice doprovázely pouliční protesty kvůli 

účasti KSČM v krajské radě. 

 

OBECNÍ  ZÁLEŽITOSTI 

Volby do krajského zastupitelstva v obci: 

Volilo se v budově školy. Z 2513 voličů se zúčastnilo 878 voličů, tedy 35%.  

Jednotlivé strany: 

KDU‐ČSL 223 hlasů, ČSSD 203 hlasů, KSČM 125 hlasů, STAN a TOP 09 74 hlasů, ODS 68 hlasů, Strana práv 

občanů – Zemanovci (SPOZ) 54 hlasů, Suverenita – Blok Jany Bobošíkové 14 hlasů, Strana svobodných 

občanů – 12 hlasů, Moravané a Česká pirátská strana – obě 11 hlasů, Nezávislí – 10 hlasů, Lékaři a odboráři 

za ozdravení kraje – 9 hlasů, Strana zelených demokratická a Zdravý kraj – obě 8 hlasů, Zvuk 2012 Čech a 

Moravy‐ 7 hlasů, Za morální očistu regionu – 6 hlasů, DSSS – STOP nepřizpůsobivým – 5 hlasů, Volte Pravý 

blok – 3 hlasy, Hnutí odborníků za ZK – 2 hlasy, Koruna česká – 1 hlas . 

 

 

   

Hlášení místního rozhlasu 

od 1.ledna se zrušilo hlášení obecního rozhlasu o víkendu i rozhlasová blahopřání jubilantům. Hlášení 

v pracovní dny zůstalo zachováno. 



Personální složení obecního úřadu zůstalo beze změn. 

 

Akce realizované v tomto roce: 

‐1. největší investiční akcí roku byla výstavba cyklostezky Slavkov – Dolní Němčí realizována firmou 

Eurovia Pa , celková délka 2106 m, celková cena 8,2 mil Kč, získané dotace od SFDI byly ve výši 

5 053 000 Kč, naše obec vybudovala 917 m a uhradila 1,4 mil Kč. Stavba započala v červenci, 

dokončena byla v září a slavnostní otevření proběhlo za studeného počasí 26.října ‐  na startu u 

bazaru ve Slavkově se po projevech přestřihla páska, v cíli u podniku Zevos Dolní Němčí se podávala 

slivovice, vdolečky a stroužky česneku. 

‐ 2. chodník spojující ulice Na Výsluní II. A Na Výsluní III., stavbu provedla firma Ekostav Staré Město, 

náklady dosáhly 500 tisíc korun; 

‐ 3. oprava bytových jader v bytovce v ulici Vinohradská č.p.589, firmou Vanto Kunovice, náklady 

730 000 Kč; 

‐ 4. V obecním dvoře byly opraveny garáže, nová střecha a zateplení, plynofikace garáží, vše v ceně 

480 000 Kč firmou DN Group; 

‐ 5. Do sálu KD byly pořízeny nové záclony a na jeviště nová opona, vše stálo 400 000 Kč; 

 

Hospodaření obce 

příjmy: 43 718 883 

výdaje: 38 834 926 

 

 

 

Kultura 

 ‐ Dolněmčan  

Krúžek Dolněmčan se účastnil  každoročních akcí jako fašanková obchůzka a pochovávání basy, 

průvod v Uherském Hradišti při Slavnostech vína a na Slavnostech burčáku v Boršicích, , vystoupení 

na vaření trnek, na besedě s důchodci a na vánoční výstavě ve škole, tradicí se už stalo i pečení chleba 

v peci na Muzeu a předvánoční koledování.  

Dolněmčan byl pozván do Uherského Hradiště na Folklorní tančírnu, kde dva páry prezentovaly 

místní kroj a předvedly dva tance. Prezentace byla úspěšná, jeden z párů byl pozván do televizního 

pořadu U nás, kde v přímém přenosu vystoupil spolu s CM Harafica. 

Letos se uskutečnily hody s právem, stárkovali Eliška Zichová a Vítězslav Ondrašík jako mladší stárci a 

Michaela Jančová a Martin Stojaspal jako starší stárci. Letošních hodů se jako mimořádný host 

zúčastnil soubor Česká Beseda ze srbského města Bela Crkva, odkud pochází manželka vedoucího 

souboru Kristina Matúšová. Celkem 35 českých Srbů zůstalo od čtvrtka do neděle, podle ohlasů byli 

velmi spokojeni a rádi by se vraceli.  

 

‐ Tetičky  

Ženský pěvecký sbor Tetičky převzal organizaci setkání seniorů a vaření trnek. U příležitosti Dne 

matek se uskutečnilo už IX.setkání seniorů. Už se stalo tradicí, že si mužský a ženský pěvecký sbor 

vzájemně vypomáhají, jak s organizací, tak i v programu. Kromě toho vystoupil a velký potlesk sklidil 

ženský soubor Kamélie, což jsou mažoretky nad padesát let z Ostrožské Lhoty. 

Vaření trnek ohrožovalo počasí, den začal deštěm, ale po obědě se vyčasilo a akce se nakonec 

vydařila, což ocenili i hosté, poslanec Ludvík Hovorka, senátor Tomio Okamura, náměstek hejtmana 



ZK Libor Lukáš, ředitel Muzea JAK v UB Pavel Popelka a regionální spisovatelka Alena Bartošíková.  

Ženský sbor vyjížděl i mimo obec, byl pozván na Antonínkové sečení trávy do Ostrožské Lhoty, na 

předhodové zpívání do Horního Němčí a na Slavnosti vína do UH.  

  

‐ Dolněmčané  

Mužský pěvecký sbor uspořádal týden před hodama 27.dubna 3.ročník předhodového zpívání. Pozval 

mužské sbory z Bánova, Lipova, Moravské Nové Vsi a  Ostrožské Lhoty, dále CM Strýci ze Strání. Po 

vystoupení jednotlivých sborů ukončil program společným zpěvem písní, kdy se přidal naplněný sál 

KD. Sbor hody i ukončil, zazpíval v pondělí na hodky na Muzeu. K dalším místním akcím patřilo Vaření 

trnek, setkání seniorů, v kostele se sborem na Dušičky, na Vánoční výstavě v místní ZŠ, předvánoční 

koledování na muzeu. 

Další aktivity byly mimo obec – kosení trávy v Ostrožské Lhotě, předhodové zpívání v Horním Němčí, 

Slavnosti vína v Uherském Hradišti. Pro vysokou úroveň předvedených písní byl sbor pozván na 

Slavnosti bratrství Čechů a Slováků na Javořině, aby zazpíval za účasti nejvyšších představitelů obou 

republik českou a slovenskou hymnu. Podobně jako před rokem bylo deštivé a chladné počasí a sbor 

ukončil program na hlavním podiu spolu s CM Hradišťan s Jiřím Pavlicou a mužským sborem 

Boršičané předčasně.    

 

II. Ples seniorů 

17.ledna zorganizovaly Tetičky další setkání seniorů. V programu vstoupili Dolněmčané, děti 

z Dolněmčánku, místní vypravěč Franta Šmíd a tetičky. Hrála Dolněmčanská pětka, nechyběla 

tombola, do které 2 členky souboru přispěly upečenými dorty. Ve vestibulu KD uspořádaly 

organizátorky výstavu panenek, podařilo se jim nashromáždit kolem 200 panenek různě velkých, 

různě oděných i krojovaných. 

  

V.farní ples 

16.ledna se konal další farní ples, hlavním hostem večera byl zpěvák Petr Bende, který se představil 

dvěma patnáctiminutovými pásmy. Největší úspěch sklidily sboristky scholy Nekonečno, které se pro 

své vystoupení nechaly inspirovat americkým filmem Sestra v akci. Své hudební číslo začaly oděny 

jako řádové sestry, který ale během skladby odhodily. Jako hudební doprovod po zbytek plesu 

střídala kapela Velblue, Dolněmčanská pětka, CM Rozmarýn a DJ Chosé.  

 

 Ples Charity 

Oblastní charita Uherský Brod má v devíti obcích v regionu svá sociální zařízení a místo konání plesu 

se každoročně mění. Pátý ročník Plesu Charity se dne 4.února konal v nově zrekonstruovaném 

místním KD. Výtěžek plesu činil 50 125 Kč a byl určen na nákup židlí a polohovacích lůžek do domu 

pro seniory. Kromě zaměstnanců Charity se plesu zúčastnilo asi 400 návštěvníků, mezi nimi 

starostové z Bánova, Strání, Vlčnova, Nivnice a Uherského Brodu. V programu vystoupil mužský sbor 

Dolněmčané, žáci devátých tříd s polonézou a místní schola Nekonečno s tanečním vystoupením. 

Nechyběla tombola, která byla opravdu bohatá, celkem 402 cen, hrála dechová hudba Straňanka ‐ 

kapelník DH Petr Houšť je zároveň vedoucím Oblastní charity UB. 

 

Karneval 

‐ 5.února uspořádala Komise kulturní a sociální v sále KD dětský karneval. Zahrálo duo Chabičovští, 

pro děti byla připravená bohatá tombola a soutěžní úkoly.  



 

‐ Šibřinky po 20 letech 

11.února se po dvacetileté přestávce konal maškarní bál – Šibřinky. Hrálo duo Chabičovských, 

v programu vystoupila travesti skupina z Prahy. Ze 150 účastníků plesu bylo 80 masek, při 

vyhodnocení se nejvíce líbil černoch, arab a  vodník.  

 

‐ Vzpomínková akce na J.Martiše 

18.března se konala v místním KD vzpomínková beseda na rodáka, horolezce a cestovatele Jindřicha 

Martiše, který by letos oslavil 60.narozeniny. Po úvodním slovu starosty obce vystoupili hosté – učitel 

Dušan Dobeš, Teodor Čermák z horolezeckého oddílu Staré Město, mistři sportu Zdislav Drtík a 

Jaromír Stejskal, fotograf a cestoval Ladislav Galik, Alena Bartošíková – regionální spisovatelka, která 

uveřejňovala Jindrovy zážitky v tisku, horolezci a jeho děti. Celé vyprávění bylo doplněno fotkami a 

krátkými filmy. Součástí vzpomínkové akce byla i výstava fotografií, horolezecké výstroje, plakátů a 

knih se zmínkou o Jindrovi.  

Jindřich Martiš začínal v horolezeckém oddíle ve Starém Městě, první vysokohorské expedice 

uskutečnil v 80.letech. Kromě cest do horských oblastí se vydal na dobrodružnou cestu do zakázaných 

pralesů na  Nové Guineji, která trvala 2 měsíce. Jeho poslední výprava byla v listopadu 1997 do 

nejvyšších hor světa, na které se účastnil jako doprovod a byl strhnut lavinou. Jeho tělo bylo nalezeno 

na jaře 1998 místním Nepálcem a byl pod Annapurnou pohřben. 

Akci zorganizovala knihovnice Marie Milošová. 

 

1.slet čarodějnic 

Kulturní komise uspořádala o filipojakubské noci slet čarodějnic, který začal průvodem účastnic 

z místního žlebu naproti restaurace Rozkvět do areálu zahrádkářů, který se stal ten večer doupětem 

čarodějnic. Po krátkém programu sestaveném z uvítacího projevu a krátké přednášky o létání byla 

nejprve upálena nejstarší čarodějnice a poté si účastníci opekli špekáčky a bavili se na veselici 

s hudbou P.Škařupy.  

 

Sbor pro občanské záležitosti 

‐ předsedkyně Eva Kadlčková, členky Jiřina Bídová, Zdeňka Trtková a Jarmila Vlková.  

‐ činnost SOZ: 5x za rok vítání občánků (celkem 27 dětí), přivítání prvního občánka roku (Jaroslav 

Matuš narozen 4.ledna), blahopřání spoluobčanům nad 90 let a párům oslavujícím zlatou a 

diamantovou svatbu, blahopřání při hromadné oslavě padesátníků, rozloučení s předškoláky, 

rozloučení se spoluobčany při pohřbech (Ludmila Mikuličková).                            

‐ jubilanti nad 90 let: 

František Daněk, č.p.888 95 let, Františka Šmídová, č.p.3 95 let, Antonín Kočí, č.p.595 92 let, Marie 

Stojaspalová, č.p. 410 91let, Mária Lahvičková č.p.583 91 let, Anežka Nedělová č.p.599 91 let, Božena 

Kadlčková č.p.888 90 let, Cecílie Kočí č.p.144 90 let, Anežka Tálská č.p.274 90 let, Františka Uhrová 

č.p.132 90 let; 

 

ZŠ a ZUŠ 

Ze zákona musel být vyhlášen nově konkurz na ředitele školy, k 1.8. byl na post jmenován stávající 

ředitel  Mgr.Milan Kvasnička, (nar.1959, bydliště Vlčnov 218), funkční období trvá 6  let. 

zástupce Mgr.Ĺ.Ježková, celkem 284 děvčat a chlapců, poprvé v historii školy nastoupilo méně než 

300 žáků, 14 tříd, 30 prvňáků, 36 deváťáků; 11 nových žáků do vyšších ročníků z Boršic u Blatnice, 



Horněmčí a Slavkova; 

personální změny: odešel Mgr.Dobeš, nově nastoupil J.Kvasnička (Tv).  

Úpravy budovy školy: naistalovány plechové skříňky místo starých šatnových kojí; 

Od ledna spuštěn program elektronických žákovských knížek – každý žák dostal kód, který umožní 

rodičům náhled známek. 

Za obě pololetí uděleno 4523 jedniček, 13 pětek, 272 vyznamenání, 11 žáků neprospělo, z toho 4 

v červnu, museli tedy vykonat opravnou zkoušku; žáci zameškali 25 944 hodin, z toho bylo 13 

neomluvených. Kromě pochval byla udělena výchovná opatření, a sice 2 napomenutí třídního učitele 

za nevhodné chování vůči vyučujícím, za zapomínání a špatnou domácí přípravu, 8 důtek třídního 

učitele za neomluvené hodiny, za podvod při písemné práci, 8 důtek ředitele školy za konzumaci 

alkoholu, za neomluvené hodiny a snížený stupeň z chování za přinesení a konzumaci alkoholu.  

Nejlepší sportovci školy: 

mladší žáci a žákyně: Jan Juřenčák, Monika Mančíková 

starší žáci a žákyně: Jakub Navrátil, Kristýna Daňková a Kristýna Vlčková 

Akce školy:  

‐ lyžařský kurz pro 7.ročník, celkem 42 žáků na Horní Bečvě;  

‐ 3.Memoriál Jindry Martiše, při kterém 25 školáků za 194 minut zvládlo vyšplhat na Mount Everest; 

‐ 37.branný závod,  na trati dlouhé 2 km soutěžilo 38 žáků;  

‐ přednáška horolezce Radka Jaroše spojená s ukázkou výstroje a promítáním diapozitivů; 

‐ návštěva mistra světa v jízdě na vysokém kole Josefa Zimovčáka; 

‐ 8 pedagogů absolvovalo školení Minimalizace šikany, zaměřené na včasné rozpoznání a odstranění 

šikany mezi žáky, nakonec byl vytvořen speciální preventivní program pro školu; 

‐ návštěva Charitního domu v DN,  

‐ návštěva firmy Baťa (třeťáci); 

‐ exkurze do dětského domova v Kunovicích ( v rámci výuky etické výchovy, žáci osmých tříd); 

‐ adaptační kurz pro žáky 6.ročníku na Maršově; 

‐ přednáška v angličtině o geografii, životě, systému vzdělávání, kuchyni Filipín domorodkyně  

Jernalyn, manželky místního rodáka Michala Zajíce (č.p.638); 

‐ přednáška a výstava o místním rodákovi a horolezci J.Martišovi; 

Úspěchy žáků na soutěžích, turnajích a olympiádách: 

‐ soutěž Zlínský Vorvaň, v konkurenci 33 škol se žáci pátého ročníku umísili na 5.místě; 

‐ soutěž Zelená planeta, asi 100 žáků z moravských a slovenských škol, Adam Horňák z 5.třídy obsadil 

ve své kategorii 1.místo; 

‐ recitační soutěž: Anna Stojaspalová 1.místo a postup do okrskového kola; Karolína Zelinková 2.místo 

v okresním kole; 

‐ matematická olympiáda: Filip Tang Minh 8.místo v krajském kole; 

zeměpisná olympiáda: Vojtěch Mahel 1.místo v okresním kole, 4.místo v krajské soutěži; 

‐ šachový turnaj, okresní přebor čtyřčlenných družstev, sestava ve složení Petr Bobčík, Adrian Uher, 

Přemysl Bobčík a David Kovařík obsadila 3.místo; 

‐ Středomoravský pohár v šachu 2.místo Přemysl Bobčík 2.A; 

‐ sprinterský víceboj v Uherském Brodě 1.místo družstvo mladších žáků (Jan Juřenčák, Ondřej 

Kadlček, Tomáš Tang Minh) 1.místo mladší žákyně (Marie Bohunová, Anna Dufková, Monika 

Mančíková, Ivana Karlíková), 1.místo starší žákyně (Kristýna Daňková, Klaudie Bobčíková, Veronika 

Hlatká, Markéta Pinkasová); 

‐ Straňanská laťka – soutěž ve skoku vysokém, 1.místo Monika Mančíková, 1.místo Kristýna Daňková; 



‐ turnaj ve florbalu pro žáky 1.‐ 5.tříd, z celkem 11 týmů  se naše mužstvo umístilo jako třetí, složení 

týmu: Tomáš Kadlček, Viktor Ambros, Lukáš Ambros, Tomáš Hibler, Přemysl Bobčík, Adrian Uher, 

Josef Kučera a Lukáš Bobčík; 

Mc Donald´s Cup, fotbalový turnaj pro 1.stupeň z 9 mužstev obsadil náš tým 3.místo, postoupil do 

okresního kola a zde byl druhý, sestava: , trenéři: Jaroslav Bobčík, Roman Bobčík a Petr Ambros;  

 

Školu opustilo 59 deváťáků, všichni přijati v prvním kole přijímacího řízení, na gymnázia a střední 

školy s maturitou 43 žáků (gymnázia 7, SPŠ 17, OA 7, SZŠ 3, odborné školy 5, SPgŠ 3, umělecké školy 

1) , na učební obory 16 žáků (obráběč kovů 3, zámečník 3, kuchař/číšník 2, kuchařka, cukrářka, 

puškař, elektrikář, automechanik, operátor skladování chovatel koní, knihař 1).  

 

Školní družina měla přihlášených 60 dětí rozdělených do  2 oddělení, vychovatelky Simona Synčáková 

(vedoucí ŠD), Jiřina Tomancová, v náplni týdne všechny výchovy, tzn.výtvarná, pracovní, hudební, 

dramatická, tělesná, dále počítače a plavání.  

 

ZUŠ 

‐ zástupkyně ředitele Mgr.Lenka Bednářová, 20 pedagogických pracovníků, 230 žáků, obory taneční, 

výtvarný, hudební a literárně dramatický, nový obor sólový zpěv; 

noví pedagogičtí pracovníci Aneta Gajdůšková (zpěv), Jiří Bajza (hra na flétnu).   

od 1.ledna probíhala výuka podle Školního vzdělávacího programu, který si vyučující vytvořili sami. 

V r.2012 uplynulo 15 let činnosti ZUŠ při ZŠ Dolní Němčí. O založení školy se zasadil tehdejší ředitel 

L.Zimčík a starosta Fr.Baroň. Nejprve byly otevřeny 3 obory výtvarný, hudební a literárně dramatický, 

následující rok přibyl 4.obor taneční. V prvním roce existence nastoupilo výuku do jednotlivých oborů 

100 žáků, postupně počet narůstal na současných 230. Navíc přibyly pobočky ve Vlčnově, Šumicích a 

Horním Němčí. Výročí bylo připomenuto při slavnostním večeru v místním KD, kdy se v programu 

vystřídaly všechny umělecké obory.  

Hudební obor  

Žákyně Klára Kadlčková (hra na flétnu, vyučující Ant.Daníček) se umístila na 2.místě v okresním kole 

v soutěži dechových nástrojů  a na Mezinárodní flétnové soutěži v Nových Hradech získala čestné 

uznání. 

– konaly se besídky  a koncerty pro rodiče žáků, kteří předvedli hru na kytaru, klávesy, klavír, flétnu, 

trumpetu a housle, žáci zahráli skladby barokní, jazzové i lidové. 6 žáků uspořádalo výchovný koncert 

pro MŠ, na kterém představili nástroje a zahráli ukázkové skladby.  

Výtvarný obor 

Žáci se zapojili do okresní soutěže Škola, Veronika Baroňová (6.třída) se umístila na 3.místě za loutku 

z kašírovaného papíru. 

 

MŠ 

88 dětí, 4 třídy, z toho jedna logopedická, 27 nově příchozích dětí, 3 dětem byla odložena školní 

docházka. Nedošlo k žádným personálním změnám, 9 pedagogických pracovnic a 3 provozní 

zaměstnankyně. V nabídce zůstal taneční a keramický kroužek, křesťanská výchova, logopedický 

kroužek, saunování, výuka hry na flétnu, plavání a angličtina pro předškoláky.  

Rok v MŠ je propojen s ročními obdobími, s tradicemi a svátky během roku. Dodržuje se karneval, 

přivítání jara, oslava Dne matek a Dne dětí, v září děti navštívily výstavu ovoce a zeleniny u 

zahrádkářů, v době adventu přišel za dětmi Mikuláš s andělem a čertem a děti zhlédly betlém 



v kostele a zazpívaly si koledy. Kromě toho je pro děti organizováno velké množství výletů: do 

Dinoparku ve Vyškově, do Hostětína, pro předškoláky ekovýlet do Slavkova, kulturních akcí jako 

besídky pro rodiče, divadelní představení ve školce nebo mimo budovu v Domě dětí Hluk  a KD 

v Uherském Brodě,  a sportovní akce fotbalový turnaj v Uherském Hradišti, olympiáda na školním 

hřišti  a slavnostní rozloučení s předškoláčky na OÚ.  

Letos pořádala místní MŠ 1.ročník fotbalového turnaje MŠ na místním hřišti TJ. Zúčastnilo se 5 MŠ, 

kromě místního pětičlenného týmu ještě týmy z Horního Němčí, Slavkova a Uherského Brodu a 

Újezdce. Hráči i hráčky sehráli celkem 10 desetiminutových zápasů povzbuzováni roztleskávačkami a 

rodiči a prarodiči. Nejlepším hráčem byl vyhlášen Matyáš Bobčík.  

 

Knihovna  

Vedoucí Marie Milošová, zapsáno 318 čtenářů, 4417 návštěvníků provedlo 15 061 výpůjček, ve fondu 

celkem 12 658 knih.  

Akce: 

V březnu proběhla vzpomínková akce na Jindřicha Martiše při příležitosti nedožitých 60.narozenin 

mistra sportu, horolezce a rodáka.  

V březnu proběhla druhá beseda s regionální spisovatelkou Alenou Bartošíkovou na téma Jarní 

putování po Bílých Karpatech. Bylo to poutavé vyprávění autorky, která sbírala a stále sbírá vše, co se 

k tomuto kraji vztahuje. Návštěvníky knihovny seznámila s mapováním studánek Bílých Karpat, 

zajímavě vypravovala o lidech, s kterými se setkala při sbírání pověstí, pohádek, povídek a lidových 

vyprávění. 

V dubnu Noc s Andersenem, již 7.ročník, celkem 28 dětí od 1.do 5.třídy, vzpomínka na Václava 

Čtvrtka a Zdeňka MIlera předčítáním z jejich knih. Kvůli špatnému počasí se neuskutečnila Stezka 

odvahy, ale spát šly děti až kolem půlnoci, zahrály si hry jako Riskuj, Pantomima, Twister. V sobotu po 

snídani se pomalu rozcházely domů.     

V říjnu probíhal Týden knihoven s mottem 15.kraj ČR je kraj knihoven. Bylo možné koupit si knihu za 

symbolickou cenu 5 Kč/kus, přihlásit se zdarma a na závěr proběhlo společné čtení z pohádkových 

knih. 

 

Sociální oblast  

Pečovatelská služba Dolní Němčí: personální obsazení ‐ vedoucí služby Zdena Bartošová,  9 

pečovatelek a 1 sociální pracovnice pro 48 uživatelů denně. Jedná se o terénní pečovatelskou službu, 

která poskytuje péči osobám, které se ocitly v nepříznivé životní situaci v důsledku nemoci, stáří či 

zdravotního postižení, aby nemusely opustit své přirozené prostředí. Z velké části byla služba 

poskytována obyvatelům Domu s chráněnými byty, ale pracovnice docházely do domácností v obci a 

pomáhaly v péči o sebe a o domácnost.  

Pracovnice organizovaly pro obyvatele další aktivity pro zpestření pobytu v DCHB‐ letní grilování, 

mikulášský večírek, pravidelné bohoslužby, společné zpívání koled, vystoupení dětí z MŠ, koncert 

pěveckého sboru Dolněmčané, návštěvy žáků ZŠ, a doprovázely klienty na kulturní akce konané mimo 

DCHB, např.setkání seniorů, ples seniorů.   

 

CÍRKEV 

Rok začal 7.ledna Tříkrálovou sbírkou, výtěžek byl  76 057 Kč.  

18.února byl pražský arcibiskup Dominik Duka papežem jmenován kardinálem, což mimo jiné 



znamená, že má právo volby papeže.  

V květnu se uskutečnil zájezd do Bratislavy k bohoslovcům semináře, kteří byli ubytováni v rodinách 

farnosti.  

V červnu byla slavnost 1.svatého přijímání, v říjnu přijalo 51 biřmovanců svátost biřmování.  

Během roku probíhalo spolčo dětí, setkání manželů, Otec Petr pravidelně navštěvoval nemocné, 

sloužil mše svaté v Charitním domě.  

Jedna z místností ve dvoře fary byla přebudována na garáž a sklad. 

V září oslavil Otec Petr své 40.narozeniny v sále KD. K dobré náladě hrála Varmužova CM ze 

Svatobořic‐Mistřína.  

SPORT 

KST  

Předseda oddílu Jaroslav Uher. V soutěžích zapsáno 6 družstev mužů a 2 žákovská, 7.družstvo mužů 

se využívalo na rozehrátí mladých hráčů.  

A mužstvo hrálo 3.ligu s oddíly z Jihomoravského kraj a východních Čech. V červnu bojovalo o 

záchranu, nakonec se umístilo na 9.nesestupovém místě. Od září se do týmu vrátil Ivo Mikulec a 

mužstvo prohrálo pouze 1x a s 25 body vedlo po podzimní části tabulku. Nejúspěšnější hráči Ivo 

Mikulec a Karel Orlovský. 

B mužstvo hrálo divizní soutěž Zlínského kraje, v červnu bylo desáté, ale do konce roku se ještě o dvě 

příčky zlepšilo. Nejlepší hráči Miroslav Bartoš a Luděk Jančář. 

C mužstvo sestoupilo z Krajského přeboru I.třídy do II.třídy, k sestrání v I.třídě chyběl jediný bod. 

Nejlepší hráči Martin Kučera a Jiří Borýsek. Na podzim se hráči snažili o návrat, v úvodu soutěže si 

drželi 1.příčku, pak ale klesli na místo třetí.  

Zbývající mužstva mužů nastoupila v regionálních soutěžích, D mužstvo bylo po jarní části sedmé, na 

podzim pouze 2x prohrálo a bylo první, nejlepší hráči Patrik Kašpárek a Miroslav Bičan.  

V dalších mužstvech nastupovali junioři a žáci, aby získávali zkušenosti a všem se podařilo udržet 

týmy ve středu tabulky. Žáci Josef Kolísek, Antonín Uher, Robin Jurásek, Adam Ďubašík a martin 

Bukvic překvapili v žákovských soutěžích, B mužstvo skončilo na 3.místě, hned za A mužstvem.  

Juniorům (Martin Kučera, Tomáš Čaník, Miroslav Bičan) se nepodařilo obhájit titul krajského 

přeborníka z předešlého ročníku, skončili na 2.místě. 

ČZS 

Předseda Antonín Richtr, 49 členů, v říjnu zemřel nejstarší člen svazu Štěpán Krhovský (80 let).   

Akce roku: lednový košt slivovice, v únoru Výroční schůze, v dubnu Velikonoční výstava spojená 

s ukázkou drátkování kraslic, malování voskem a vázáním kytic. Své výrobky vystavily i děti z MŠ a ZŠ. 

V květnu proběhl košt vína, hodnoceno bylo celkem 404 vzorků z celého kraje, Cenu starosty obce za 

nejlepší vína získal místní vinař Zdeněk Ponížil.  

V srpnu zorganizovala organizace zájezd do rakouského Tullnu na Mezinárodní výstavu květin. Na 

podzim se konala výstava ovoce, zeleniny a květin v klubovně v prostorách mlýna a poté se členové  

zaměřili na zvelebení klubovny, vyrobili nové stoly, ke krbovým kamnům připojili nové rozvody a 

nachystali dřevo na zimu.  

 

 

Počasí  

Konec roku byl v nížinách deštivý, na horách leželo obrovské množství sněhu. Na Nový rok začalo 



sněžit, postupně se však srážky začaly měnit v deštivé a další dny byly teplé a slunečné s denními 

teplotami až + 10 stupňů. Postupně teploty klesly na 5 stupňů, dny byly střídavě větrné a deštivé 

nebo slunečné, stále bez mrazů. Tento charakter počasí vydržel do konce měsíce ledna, pak ovšem 

teploty prudce klesly, v noci až k – 20 stupňům, denní v rozmezí – 7 až – 10 stupňům a  zcela zamrzl 

místní potok.  V polovině února začalo sněžit, denní mrazy ustaly, denní teploty byly + 3 stupně, noční 

– 6 stupňů. Intenzivní sněhové přeháňky trvaly do 15.února, i pak se sníh držel, teploty v noci – 20 

stupňů, přes den nula.  

Březen začal ranními mrazíky (‐ 5 stupňů), denní teploty zůstávaly v plusových hodnotách do + 5 

stupňů, postupně stoupaly až na 20 stupňů nad nulou. Měsíc březen ale skončil studeným a deštivým 

počasím, ranní teploty zůstávaly stále na bodu mrazu.  

V dubnu pokračovala mrazivá rána, objevily se sněhové přeháňky,  o velikonočních svátcích 8.a 

9.dubna napadl do rána sníh, ranní teplota – 4 stupně, přes den se vyjasnilo a oteplilo.  Stejný ráz 

počasí se udržel po celý povelikonoční týden a vlastně až na pár teplých dnů až do konce měsíce.  

V květnu se prudce oteplilo, ranní teploty vyskočily na 16 stupňů, denní dokonce až k 30 stupňům. 

Hodový víkend začal deštěm, který se spustil v pátek dopoledne, již odpoledne déšť ustál a bez deště 

byly celé hody. V průběhu týdne bylo slunečno a větrno. Zmrzlí dostáli svého jména, na Pankráce se 

během jediné hodiny ochladilo o 10 stupňů, přidal se intenzivní déšť a vítr, ranní teploty 6 stupňů, 

odpolední pouze 13 stupňů. Už na Žofii se oteplilo na 20 stupňů, ale v noci ze 17. na 18.května při 

nočním mrazu pomrzlo ovoce, brambory, okurky a fazole, den byl slunečný a teplý, 20 stupňů. Do 

konce měsíce už zůstalo teplo, objevily se občasné bouřky, ranní teploty 10 stupňů, odpolední až 28 

stupňů.  

Začátek června byl studený a deštivý, oteplovat se začalo po 10. červnu. Během týdne už dosáhly 

teploty tropických hodnot až 32 stupňů, ty byly doprovázeny bouřkami a silnými průtržemi. Na konci 

měsíce se trochu ochladilo k 20 stupňům, ale začátek prázdniny byl zase velmi teplý, ranní teploty 20 

stupňů, přes den 36 stupňů, na slunci dokonce až 47 stupňů.Tyto tropické dny skončily 9 .července, 

teploty se držely na 25 stupních,  silný vítr doprovázel silný déšť. Konec července a začátek srpna byl 

opět teplý, postupně až 33 stupňů, rána a noci už byly chladnější pouze do 16 stupňů. Tento 

charakter počasí s sebou přinesl i časté bouřky. 

Od 7. do 13.srpna se ochladilo, ranní teploty klesly k 5 stupňům, denní nepřekročily 25 stupňů, 

následující dva týdny byly zase velmi horké, dny jasné, 20.srpna vystoupala teplota až k 38 stupňům. 

Ochladilo se na konci srpna, ale pouze na týden, pak se oteplilo a vydrželo to do začátku října – bylo 

nádherně slunečno a teplo, 11.září byla odpolední teplota 32 stupňů, jinak se pohybovaly v rozmezí 

20 – 25 stupňů.  

7.října odpoledne přišel podzim, odpoledne se prohnala silná průtrž doprovázená poryvy větru, 

teploty klesly o 10 stupňů. I přes slunečné dny se v následujících dnech teploty nedostaly nad 15 

stupňů, ráno se vyskytovaly mrazíky a vzduch zůstával velmi studený. Následně začalo pršet a denní 

teploty klesly až k 8 stupňům. Od 17.do 24.10. se přes den ještě trochu oteplilo, teplota se zastavila 

na 23 stupních.  

Listopad začal jasnými, ale větrnými dny, teploty kolem 9 stupňů. První mrazík – 1 stupeň byl  14.11., 

celý den bylo zataženo, ale beze srážek. V druhé polovině měsíce se při slunečném počasí teploty 

vyšplhaly až k 11 stupňům a druhá polovina měsíce byla ještě teplá, 28.11. odpolední teplota byla až 

17 stupňů. Následující den se velmi ochladilo a na první adventní neděli 2.12. začalo odpoledne hustě 

sněžit a slabá sněhová pokrývka zůstala několik dní ležet. V následujících dnech zůstala zatažená 

obloha, dny byly mrazivé a větrné a sněžilo. V průběhu několika dnů noční teploty klesly k – 11 

stupňům, denní na  – 5 stupňů. V polovině měsíce se trochu vyjasnilo, teploty se vyšplhaly nad nulu, 



srážky se změnily v deštivé. I přes krátkodobé ochlazení zůstaly vánoční svátky bez sněhu, teploty nad 

nulou s deštěm. Ke konci roku se opět ochladilo, rána byla mrazivá a chladné byly i dny , především 

kvůli studenému větru. Nový rok začal nezvykle teplým slunečným dnem, denní teploty 5 stupňů.  

 

 

 

Různé 

Petra Jílková (20 let) se umístila na 4.místě v soutěži o Miss víno Morava 2012, která se konala ve 

Velkých Bílovicích. Kromě disciplín spojených se soutěží krásy jako promenáda v plavkách a  

prezentace ve společenských šatech musely účastnice soutěže představit kroj své obce, předvést 

tanec a ukázat své dovednosti v oblasti sommeliérství.   

 

1.prosince se uskutečnil v KD Adventní charitativní večer pořádaný centrem Hina, na který přijely děti 

z dětských domovů z Uherského Hradiště, z Bojkovic a z Humpolce , z ústavu pro tělesně postižené 

z UB a maminky z Azylového domu Petrklíč ve Véskách. Celou akci podpořil OÚ, SDH a vedoucí 

restaurace Rozkvět Petra Tibenská. Program nacvičily děti z MŠ.  

 

 

 

 

zapsala Jana Nováková 


