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VÝSTAVBA OBCE 
- zahájení prací na nové komunikaci v ulici Polní, nejprve byly vykáceny stromy a  posunut 
kanál, s ukončením prací se počítá v r.2015; 
- byla budována cyklostezka do Nivnice, výstavbu prováděla firma SKANSKA Praha, 
celková cena se vyšplhala na 6 mil 700 tisíc, z toho získaná dotace byla 5 mil 200 tisíc; 
-  následně byl opraven chodník u místní sušárny a družstva, úpravu provedla firma STANIX 
Projekt Zlín, cena 800 tisíc; 
- proběhla rekonstrukce veřejného osvětlení, firma František Stojaspal, cena 250 tisíc; 
- na místním hřbitově byly vybudovány kompletně nové chodníky a  příjezdová cesta, 
instalována nová brána, rekonstruován pískovcový kříž, celková cena 6 mil 200 tisíc; 
- na cyklostezce směrem na Hluk byl změněn původní povrch šotolina na beton, cena 600 
tisíc; 
- na úpravu zahrady MŠ byla díky programu Blíž k přírodě získána dotace ve výši 1 mil 666 
tisíc Kč, celková cena vyšplhala na 2 mil 300 tisíc Kč, provedla firma FLORSTYL Kunovice; 
- na tělocvičně v místní ZŠ byla vyměněna okna a zateplen strop , výměnu a úpravu provedla 
firma SANIZO Uherský Brod, cena 2 mil 500 tisíc, dotace ve výši 1 mil 673 tisíc Kč;     
- celková úprava, tj. výměna dveří a oken, zateplení a nátěr fasády,  víceúčelového zařízení 
Mlýn (restaurace, pekárna vdolečků, klubovna zahrádkářů) – provedla firma DN Group 
Praha, hodnota zakázky 800 000 Kč, z toho získaná dotace 590 000 Kč; 
- práce na novém územním plánu obce z důvodu dalšího rozvoje obce, dotace 400 tisíc, 
celková cena 430 tisíc Kč; 
- postupné dokončování pozemkových úprav, které započaly už v r.2010; 
- pro SDH bylo zakoupeno nové auto v hodnotě 1 mil 300 tisíc Kč, z toho dotace ve výši 400 
tisíc Kč; 
 

HOSPODAŘENÍ OBCE 
- příjmy  62 713 809 Kč 
- výdaje 46 959 521 Kč 
- úvěr: v březnu proběhla poslední splátka úvěru čerpaného na nadstavbu ZŠ z r. 2008 ve výši 
 414 00 Kč; 
 
VOLBY DO MÍSTNÍHO ZASTUPITELSTVA 
10. a 11. října se konaly volby do místních zastupitelstev pro období 2014 -2018 . První 
komunální volby v ČR se konaly před deseti lety, princip hlasování se od té doby nezměnil:  
každý volič si vybírá buď jednu ze stran, nebo uděluje preferenční hlasy, tzn. označuje 
jednotlivé kandidáty.  Možná je i kombinace obou způsobů.  Hlasovat může každý občan ČR, 
který má trvalý pobyt v obci, ve které volí, a který nejpozději druhý den voleb dosáhne 18 let. 
 V obci je 2514 voličů, účast u voleb byla 57 %, tzn. bylo vydáno 1433 obálek.  
Kromě zavedených stran STAN Starostové a nezávislí a KDU-ČSL se utvořila dvě nová 
uskupení složená z nezávislých kandidátů- Vaše nová volba a Dolněmčané.cz, která se chtěla 



stát protiváhou zavedeným stranám.  Program všech stran cílí při komunálních volbách na 
konkrétní problémy v obci. Celkem kandidovalo 60 občanů, z toho 12 žen, nejstarší 
kandidátkou byla Drahomíra Ponížilová (KDU-ČSL), nejmladším kandidátem      
Společným bodem všech stran bylo rozšíření stavebních míst v obci, opravy komunikací, 
vybudování zázemí pro činnost místních spolků, využití hájku, podpora místních akcí a 
spolků či parkování v obci. Sdružení nezávislých kandidátů Dolněmčané.cz navíc 
poukazovalo na potřebu změnit způsob komunikace a veřejné diskuze v obci, chtělo 
naistalovat bankomat v obci či prosadit zákaz podomního prodeje a výherních automatů 
v obci.  
Sdružení Vaše nová volba cílilo na kontrolu nakládání s veřejnými prostředky, na 
zprůhlednění výběrových řízení u stavebních zakázek a revizi stromů. 
KDU-ČSL se zaměřili v sociální politice na zavedení služby pro pečující o dlouhodobě 
nemocné a zákaz herních automatů v obci, založit tradici česnekových dožínek či zavést 
vytápění školky a školy z bioplynové stanice. 
Hnutí STAN Starostové a nezávislí si stanovilo v oblasti rozvoje obce rekonstrukci obřadní 
síně a opravu kamenných křížů v obci, vyčištění a rozšíření rybníku za hřištěm či vybudování 
hřiště pro plážový volejbal.  
Výsledky voleb: 
1. Stan Starostové a nezávislí 11 017 hlasů a 10 mandátů, 
2. KDU – ČSL 4310 hlasů a 3 mandáty,  
3. Dolněmčané.cz 2215 hlasů a 1 mandát,  
4. Vaše nová volba 1998 hlasů a 1 mandát.  
Zvolení zastupitelé: 
Starostové a nezávislí: 
Ing.František Hajdůch 53 let, Ing.Dušan Kubeš 34 let, Zdeněk Kadlček 54 let, Josef Tinka 56 
let, Eva Kadlčková 59 let, Ladislav Horňák 46 let, Bc.Zdena Bartošová 48 let, Michal Šimčík 
28 let, Marián Cmol 31 let, Jana Fibichrová 45 let; 
 
KDU- ČSL: 
Bc.Karel Smetana 26 let, Ing.Milan Zelinka 43 let, PhDr.Petr Slinták 36 let; 
 
Dolněmčané.cz: 
Mgr.Břetislav Lebloch 37 let; 
Vaše nová volba: 
Jarmila Vlková 55 let; 
 
Nově zvolené zastupitelstvo svolalo na 5.listopadu ustavující zasedání, na kterém byl volen 
starosta, místostarosta a členové rady obce. Starostou byl zvolen Ing.František Hajdůch 
(STAN), místostarostou Josef Tinka (STAN)- oba pro výkon funkce uvolněni. Rada obce je 
pětičlenná, kromě starosty a místostarosty byli zvoleni Ing.Dušan Kubeš, Zdeněk Kadlček a 
Ing. Milan Zelinka. 
Za výkon funkce náleží všem neuvolněným členům finanční odměna v následující výši: 
- člen Rady obce 1 910 Kč, předseda výboru nebo komise 1 560 Kč, člen výboru či komise 1 
380 Kč, člen zastupitelstva bez dalších funkcí 660 Kč. Při souběhu více funkcí náleží členu 



nejvyšší odměna.  
Dále byly zřízeny kontrolní a finanční výbory a zvoleni jejich členové, oba výbory jsou 
tříčlenné: 
- kontrolní výbor: předseda Bc.Zdena Bartošová (STAN), Marián Cmol (STAN) a Bc.Karel 
Smetana (KDU-ČSL);  
- finanční výbor: předseda Ladislav Horňák, Jana Fibichrová, Michal Šimčík (všichni STAN); 
Byly zřízeny komise při OÚ: 
- sbor pro občanské záležitosti: předsedkyně Eva Kadlčková, členové: Jarmila Hajdůchová, 
Mgr. Ĺubica Ježková, Ludmila Šáchová, Františka Tinková, Jarmila Vlková; 
- komise životního prostředí: předseda Mgr. Břetislav Lebloch, členové: Ing. Tomáš Černý, 
Radek Dufka, Ing .Miloš Šťastný, ; 
- komise kulturní a  sociální: předsedkyně Františka Tinková, členové:  Mgr. Michaela 
Ambrosová, Michaela Bachanová, Hana Bršlicová, Dana Hiblerová, Dagmar Multánová, 
Veronika Přibylová, Simona Synčáková, Mgr. Ivana Tálská, Miroslava Zedníčková; 
- komise občanská a osvětová: PhDr. Petr Slinták;  
Ing.František Hajdůch, starosta – životopis: 

Josef Tinka, místostarosta  -    
 
poplatky za rok  
- svoz tuhého komunálního odpadu 600 Kč / osoba, 600 Kč / neobydlený dům; 
- poplatek za psa 150 Kč, důchodci 70 Kč; 
 
AGRO OKLUKY A.S. DOLNÍ NĚMČÍ 
Ing.Josef Juřenčák – předseda představenstva (od r.2012), celkem 68 stálých zaměstnanců; 
společnost obhospodařuje  1700 ha orné půdy, 493 ha trvale  travnatých porostů.  
Společnost se zaměřuje na rostlinnou výrobu i živočišnou výrobu.  
Živočišná výroba se zaměřuje na chov dojnic, celkem je jich chováno 550 ks, k tomu 270 ks 
jalovic a 320 býků, s matkami na pastvinách 150 telat.  
Býci jsou chováni na výkrm, prodávány jsou při hmotnosti 750 – 800 kg. Podařilo se zvýšit 
přírůstek na kus a den z 1,0 kg na 1,6 kg. 
U dojnic je užitkovost 27 l/den, celkem je denně prodáváno přes 14 000 litrů mléka do 
mlékárny.   
K živočišné výrobě patří i chov kuřecích brojlerů, po loňské rekonstrukci přízemí odchovny 
vzrostla kapacita na tisíc ks kuřat z původních 20 tisíc kuřat na jeden odchov. 
Rostlinná výroba – především pěstování obilovin, a sice pšenice ozimá (500 ha), ječmen 
ozimý (70 ha), ječmen sladovnický (80 ha), dále kukuřice na siláž i zrno (550 ha), vojtěška 
(200 ha), česnek (2 ha) a švestkový sad (19,5 ha).  
Společnost se snaží o ekologické hospodaření ,  proto jako základní hnojivo orné půdy 
využívá chlévskou mrvu a digestát (pevný odpad )  z vlastní bioplynové stanice. Bioplynová 
stanice funguje už třetím rokem, denně je zpracováno 60 t organické hmoty z družstva – 
chlévský hnůj, kuřecí podestýlka, kejda od dojnic, kukuřičná siláž a travní senáž. Kromě toho 
jsou odpadovým teplem ze stanice vytápěny dílny,  drůbežárna,  sociální budova a dojírna a 
sušeno obilí a kukuřice.   



Investice – rekonstrukce dojírny, tzn. modernizace skladování a chlazení mléka a přívod tepla 
z bioplynové stanice; opravy cest v areálu farem, opravy fasád a úpravy zelených ploch. 
Přidružená výroba – i na farmách ve Slavkově a v Horním Němčí: 
- opravy montážních plošin, restaurační činnost; 
 
HODY S PRÁVEM 
Stárci- starší Karel Stojaspal  a Petra Vaškových, mladší Vítězslav Ondrašík a Michaela 
Jančová; Velmi chladný den, proto byla hodová chasa ne příliš početná. Průvod vyšel 
z náměstí a za doprovodu dechové hudby Dolněmčanka obešel stárky a u obecního úřadu 
dostal od starosty obce povolení k uspořádání hodové zábavy. Ta se konala v místním 
kulturním domě, místní krúžek vystoupil v pásmu, ve kterém zatančil čardáš z Moravských 
Kopanic za doprovodu CM Rubáš z Buchlovic, která se střídala s místní dechovkou. Do 
programu se zapojily i místní pěvecké sbory Tetičky a Dolněmčané a zapívaly škádlivky. 
 
18.ledna Rodičovský ples 
25.ledna Farní ples – nejnavštěvovanější ples sezóny, návštěvníci zaplnili sál a přísálí KD, 
restauraci Rozkvět i prostory Devil Baru. Kromě pozvaného hosta, pro letošek slovenské 
zpěvačky Kristiny, se o program postaraly maminky farnosti. Po loňském úspěchu tatínků 
jako akvabel si maminky připravily taneční vystoupení sestávající z několika hudebních žánrů 
– nejprve jako rapperky v nezbytných  kapucích či čepicích, poté se část převlekla do 
fotbalových dresů a část do sukýnek a vystoupení dokončily. Hudební doprovod byl 
rozmanitý – dechová hudba Dolněmčanka, hudební skupina Velblue, CM Rozmarýn a DJ 
Ondra Albrecht.  
22.února Šibřinky – třetí obnovený ročník maškarního bálu byl opět hojně navštíven. Za 
hlavní hvězdu večera byl pozván moderátor Ruda z Ostravy, ne menšími hvězdami byly 
všechny masky – duo šmoulů, fotbalová jedenáctka, Batman, víly, včelky, samuraj i vítězná 
dvojice kosmonautů.   
 
MYSLIVECKÉ SDRUŽENÍ LANKA 
V březnu zorganizovalo místní myslivecké sdružení okresní výstavu trofejí v místním 
kulturním klubu. Vystaveny byly trofeje ulovené za poslední rok v celém okrese, celkem to 
bylo 934 kusů paroží srnců, jelenů či daňků a 26 muflonů, 12 kusů kňourů, dva jezevci a 
devět lebek lišek. To vše bylo před zahájením výstavy předloženo k posouzení porotě, která 
po ohodnocení rozlohy, síly a obvodu paroží rozdělovala medaile. Výstava byla hojně 
navštívena veřejností.  
 
BAŤA A.S. 
V lednu 2014 vystřídal po jedenácti letech ředitele Dušana Kopiara nový ředitel František 
Bělíček (53 let). 147 zaměstnanců, roční výroba 350 000 párů obuvi značky Weinbrenner, 
kooperace s dvěma dílnami v ČR a třemi na Slovensku. V divizi Dolní Němčí minidílna pro 
výrobu vzorků a malých sérií.  
 
 
 



 
POČASÍ 
Leden byl teplý, teploty nadprůměrné, ale srážky podprůměrné, slunečné dny se střídaly se 
zataženými. V prvních třech týdnech byly teploty hodně vysoké, přes den šplhaly až k deseti 
stupňům, v noci naopak nespadly níž než na mínus pět stupňů. První náznak zimního 
charakteru počasí přišel na konci měsíce, denní teploty byly pod nulou a noční byly v rozmezí 
– 8 až – 13°C.  
Ani únor nebyl měsícem zimním, ale spíše jarním. Opět se oteplilo, průměrná denní teploty 
byla + 10 stupňů Celsia, noční minus dva. Oproti lednu foukal během února častěji vítr.  
Fašank připadl na první březnový víkend, který obchůzkáře velmi potěšil teplým slunečným 
počasím, v sobotu 1. března vystoupala teplota na 11 °C, v neděli dokonce na stupňů třináct, 
noční teploty klesly k minus jednomu stupni. Opravdové teplo a pro toto období nezvykle 
teplé dny začaly 8.března a po celý týden bylo slunečno, denní teploty 16 /20 °C, noční 2/-2 
°C. V polovině měsíce se ochladilo, denní teploty byly o deset stupňů nižší, noční se držely 
nad nulou.  
Zima byla celkově velmi teplá, teploty byly nadprůměrné, běžně je průměrná teplota v tomto 
období 1,5 až 2 °C, v letošní zimě to ale bylo stupňů pět. Dopadů se nejvíce obávali 
zemědělci, protože nevymrzli škůdci.   
První jarní den se ale vydařil, denní teplota dosáhla 23 °C, noční klesla na 4 °C. Následně se 
ještě ochladilo, dokonce se vrátily ranní mrazíky, bylo deštivo s denními teplotami  8/10 °C, 
ale konec měsíce byl znovu slunečný a teplý, teploty 14/ 18 °C.  
Duben byl celkově velmi teplý, začal čtyřmi slunečnými dny s teplotami okolo 20 °C, noční 
průměrně 7°C. Pak se trochu ochladilo, asi o 6 stupňů, ale až do konce měsíce bylo deštivo a 
větrno. Velikonoční svátky 20.a  21.dubna byly teplé a zároveň deštivé, v neděli přišla 
bouřka. Konec měsíce byly dny polojasné, rána chladnější , přes den slunečno a teplo. 
1.květen byl ještě teplý, slunečný den, denní teploty vystoupaly na 23 °C. 2.května dopoledne 
zůstalo slunečno, ale po obědě přišla bouřka a dvě hodiny trvající déšť  a zůstalo již chladno, 
denní teplota klesla na 12 °C. 3.května byla hodová sobota a už od rána bylo zataženo, velmi 
chladno pouze 8 °C a přidal se vítr. V neděle se sice  trochu vyčasilo, bylo slunečno, teploty 
vystoupaly na 13 °C, ale protože foukal vítr, bylo poměrně chladno. Následující dny byly 
chladné s přeháňkami popřípadě i trvalejším deštěm  a větrem, teploty se  držely okolo 12 °C. 
19.května začalo zničehonic být teplo, postupně se oteplovalo, dny byly slunečné, teploty 26 – 
30 °C, i noci teplé 16 – 12 °C. 27.května teplo skončilo, od rána do odpoledne pršelo, teplota 
byla pouze 14 °C. Konec měsíce a začátek měsíce června ovšem přinesl nádherné teplé dny, 
přeháňky ustaly, svítilo slunce, nebe bez mraků. Od 7.do 11.června zasáhla naši republiku 
tropická vlna, ranní teploty byly 17 °C, denní 36 °C a noční 16 °C. Vůbec nejteplejším dnem 
roku byl 11.červen, ranní teplota byla 18 °C, denní 37 °C, den byl slunečný, bezvětrný, v noci 
se ukazovaly blesky, ale déšť nepřišel. V následujících dnech se ochladilo, teploty klesly o 
deset stupňů na 20 – 25 °C, polojasné dny se  střídaly se zataženými dny, po celou dobu 
ovšem nepršelo, celkem od 6.do 25.června, nastalo poměrně velké sucho. 25.června přišla po 
obědě bouřka, kterou následoval večer déšť a ochladilo se na 15 °C. Chladnými a deštivými 
dny začínaly školákům letní prázdniny, teplota 15 °C. Už během prvního týdne, od 
6.července, získaly dny letní charakter, denní teploty stoupaly od 27 °C až k tropickým 34 °C. 
Teploty nad třicet stupňů se udržely pouze po tři dny, zároveň byly i noci velmi teplé až 19 



°C. Poté přišlo ochlazení o deset stupňů, dny byly polojasné a oblačné s občasnými 
přeháňkami, denní teploty 25 °C, noční 16 °C. Od 14.července bylo velmi teplo,každým dnem 
teploty stoupaly, v 20.července dosáhly hodnoty 36 °C, v noci zůstaly na 20 °C. Teplo zůstalo 
po zbytek měsíce, dny byly sice polojasné s občasnými přeháňkami či bouřkami, ale denní 
teploty se držely na hodnotě 26 – 30 °C a noční mezi 13 – 18 °C. Rovněž srpen začal krásným 
slunečným počasím a velmi teplými dny. I přes občasné večerní bouřky či přeháňky teploty 
stoupaly  na 26 – 32 °C, noční 11- 18 °C. Ke změně přišlo 11.srpna po obědě. Po velmi 
teplém dopoledni přišla po obědě krátká průtrž, kterou následovala v podvečerních hodinách 
silnější spolu s bouřkou, ochladilo se na 23 °C. Poté začalo deštivé léto, teploty se držely na 
hodnotách 23 – 26 °C, rána byla chladnější, přes den se objevovaly přeháňky. Nejdeštivějším 
a zároveň i nejchladnějším dnem léta byl 26.srpen, ráno bylo pouze 6 °C, pršelo od ráno do 
pozdních odpoledních hodin, max denní teplota byla 20 °C. Na konec měsíce se ještě na pár 
dnů oteplilo, dny byly slunečné, teplé s teplotami 24 °C.  Celkově byl srpen teplotně 
nadnormální, průměrná teplota byla 21,3 °C, což je zhruba o pět stupňů více oproti normálu.       
Září a nový školní rok začal chladnými dny, bylo zataženo a teploty se držely okolo 16 °C. Už  
3.září začalo babí léto, i přes chladná rána byly dny slunečné, teplé, teploty stoupaly na 24 – 
26 °C, večerní teploty neklesly pod 18 °C. Asi po týdnu přišla bouřka, pár deštivých dnů a 
s tím spojené krátké ochlazení, které opět vystřídaly krásné teplé slunečné dny. S prvním 
podzimním dnem přišlo chladno, deštivo a větrno, byl to i nejchladnější den celého týdne, 
ranní teploty pouze 4 °C, odpolední vystoupaly k 16 °C. Chladná rána zůstala, přidaly se 
mlhy, přeháňky a po chladném začátku října přišlo období babího léta – dny začínaly mlhami, 
ale byly slunečné, bez větru, teploty až 23 °C, které trvalo až do 21.října. 22.října se prudce 
ochladilo, celý den pršelo a teplota v noci klesla ke 2 °C, přes den se držela na 8 °C. Déšť sice 
ustal následující den, ale zůstalo chladno a větrno až do konce měsíce.  Dušičkový víkend byl 
teplý a slunečný, ranní teploty 6 °C, odpolední 13 °C. Teplo a slunečno pokračovalo až do 
12.listopadu, teploty překročily i 15 °C, což jsou nadprůměrné na měsíc listopad. V polovině 
měsíce se začalo postupně ochlazovat, teploty se držely mezi 8 a 10 °C, dny byly spíše 
zatažené či polojasné. V posledním týdnu od 24.listopadu se ráno začaly objevovat ranní 
mrazíky, přidal se ostrý vítr.  
Prosinec začal celodenním deštěm, v úterý 2.prosince do rána lehce nasněžilo, sníh to byl 
těžký, vodový, držel se krátce, teploty 0/3 °C. Studené dny netrvaly dlouho, už ve čtvrtek 
4.prosince byl den teplý, slunečný s teplotou 10 °C. Následně zatažené dny a mrazivé noci 
přerušovaly jednodenní slunečné a poměrně teplé dny, 23.prosinec byl nejteplejší, 11 °C, 
rovněž Štědrý den byl polojasný, teplý, úplně bez sněhu. Obrat v počasí nastal na svátek 
sv.Štěpána, ráno bylo mrazivé, dopoledne sněžilo, sníh se ovšem neudržel. Mrazy už zůstaly 
do konce roku, teplota padala stále níž, na Silvestra až na – 14 °C a po celý den – 7 °C. Sníh 
se objevil ráno 28.12., sněžilo i přes den a na silnicích se tvořily zámety.  
Rok 2014 byl nadprůměrně teplý, průměrná teplota dosáhla hodnoty 9,4 °C, srážkově 
podprůměrný, napršelo zhruba o pětinu méně než je normál, nejméně pršelo v únoru, nejvíce 
naopak pršelo v listopadu.      

 



ZÁKLADNÍ ŠKOLA 
 
Ředitel školy Mgr.Milan Kvasnička, zástupce ředitele Mgr.Lubica Ježková, sekretářka 
Dagmar Multánová; 14 tříd (7+7), 301 žáků (138 + 163), 22 pedagogů (8+ 14), 2 asistentky 
pedagoga;  
1.stupeň všichni žáci prospěli (111 s vyznamenáním), 2.stupeň prospělo 159 žáků (51 
s vyznamenáním),  4 žáci neprospěli (2 z osmého ročníku, dva z devátého ročníku);  
předseda školské rady Ing.Milan Zelinka, od května  nová předsedkyně SRPŠ Veronika 
Ježková ;  
V červnu ukončilo povinnou školní docházku 41 žáků devátých ročníků a jedna žákyně osmé 
třídy,   
36 absolventů  pokračovalo v maturitních oborech, a sice: gymnázium 13, SPŠ 7, SOŠ 4, OA 
4, SZŠ 3, sociální činnost 3, SŠ hotelová 1, konzervatoř 1;  
6 v učebních oborech, a sice: zahradnice 2, kadeřnice 2, operátor skladování 1, tesař 1. 
 
V dubnu proběhlo celorepublikové testování žáků 3.tříd společností Scio pod názvem 
Stonožka. Tetování zahrnovalo český jazyk, anglický jazyk, matematiku, obor Člověk a jeho 
svět a klíčové kompetence. Žáci dosáhli podprůměrných výsledků, zejména v matematice, 
anglickém jazyce a klíčových kompetencích. Mezi nejúspěšnější řešitele patřili Pavel 
Brencus, Lukáš Schuster a Anna Tomancová.   
 
 


