


  

 

 
2015 
ÚVOD  
 
24.února došlo k neštěstí v nedalekém Uherském Brodě, když psychicky 
nemocný muž (63 let) vešel v době obědu do restaurace Družba (nedaleko 
plaveckého bazénu Delfín) a začal střílet. Zastřelil 8 lidí a nakonec sám sebe. 
Tento čin rozpoutal nové kolo diskusí o možnosti získat zbrojní průkaz, nejvíce 
se debatovalo nad zpřísněním posouzení psychického stavu držitelů zbraní. 
 
V létě se zvýšil počet uprchlíků mířících z afrického kontinentu do zemí EU. Při 
přesunu přes naši republiku byli ubytováni v detenčních zařízeních. Protože zde 
nechtěli zůstat, jejich cílem bylo Německo či Velká Británie, zavládla nervozita, 
která vyústila v nepokoje. Aby se zabránilo přílivu dalších běženců, byly 
zpřísněny kontroly cizinecké policie ve vlacích a u kamionové dopravy na jižní 
hranici republiky a během prázdnin bylo každou noc zadrženo průměrně 70 
běženců.  
 
OBEC 
10.ledna zemřel po těžké nemoci Ing.Miroslav Kadlček (57 let), který od r.2002 
do podzimních voleb v r.2014 zastával funkci místostarosty obce.  
 

Novou akcí pořádanou OÚ a kulturní komisí bylo rozsvěcování stromu o první 
adventní neděli. Na parkovišti byl jarmark a odpolední program, ve kterém se 
prostřídaly Tetičky , děti ze ZUŠ a Dolněmčané, zahrála  místní Pětka. Počasí se 
moc nevydařilo, drobně mrholilo, bylo hodně chladno, přesto místní občané akci 
hodnotili velmi kladně, a proto se v ní bude pokračovat. 
 
Výstavba obce: 
- po dokončení rekonstrukce silnice vedoucí z Nivnice do Dolního Němčí byly 
namontovány nové čekárny u firmy Zevos;  
- v ulici Polní byl posunut stávající kanál a tím byla rozšířena místní 
komunikace, úpravu provedla firma Inženýrské stavby Hodonín s.r.o., celková 
částka 4 mil 80 tisíc;     



- byl vybudován nový chodník od hlavní cesty z ul.Nivnická do ulice 
Vinohradské po dům čp.721, chodník vybudovala firma DAC, náklady byly  
744 tisíc korun; 
- bylo opraveno celkem 6 křížů, 5 z nich stojí v obci (ul.Hlucká před domem 
čp.555, na točně na dolním konci, v ul.Nivnická přd domem čp.310, v ulici 
Boršické před domem čp.340, na sídlišti Na Výsluní), poslední je mimo obec u 
silnice směrem na Hluk, tzv.červený kříž , práce prováděl restaurátor Petr Blaha 
z Vlčnova, celková částka činila 370 tisíc korun, obec získala dotaci od 
Ministerstva pro místní rozvoj ve výši 300 tisíc Kč;   
- u obecních bytových domů byly vybudovány nové parkovací plochy, 
zhotovovatelem byla firma DAC Těmice, s.r.o., částka 1mil 448 tisíc; 
- nové vybavení: sekačka na hřiště TJ;  
- v listopadu vydán dokument Územní plán Dolního Němčí v konečném znění; 
 
Personální složení- beze změny 
1 starosta, 1 zástupce starosty, 4 administrativní pracovnice ( Ing.Božena 
Juřenčáková, Jana Kadlčková, Jana Salátová, Františka Tinková), 3 techničtí 
pracovníci ( Miroslav Zimčík, František Šrámek,Vladislav Janiga) , 1 
knihovnice (Marie Milošová), 1 správce fotbalového hřiště (Antonín Šimčík), 2 
uklízečky (Ludmila Lidiaková, Hana Kadlčková) 
 
SPOLKY 
NK DOLNĚMČAN 
Vedoucí souboru Taťána Milošová a Šárka Došková.  
Ke svým aktivitám si krúžek přibral fašankovú obchůzku, letos poprvé upravil 
trasu obcí. Protože je masopustní sobota zakončena pochováváním basy, zkrátili 
členové obchůzku a určili několik stanovišť, na kterých krátce zatančili.  
V únoru byl celý soubor pozván na besedu u cimbálu do sousední obce Hluk, 
kde spolu s folklorními soubory z Ostrožské Lhoty a Hluku vystoupil 
v programu besedy pod názvem Dojděte k nám na besedu, súsedé! 
V červnu odcestovali spolu s cimbálovou muzikou Pentla do daleké Bele Crkve 
v Srbsku, kde se účastnili Slavnosti květin. Kromě účasti ve festivalovém 
průvodu měli na programu dvě vystoupení pro krajany žijící v srbském Banátu.  
Po návratu organizovali další akci v obci – již osmé pečení chleba. Ochutnávka 
chleba s čerstvě vyškvařeným sádlem a domácími škvarky zpříjemnilo 
vystoupení Dolněmčánku, místní dětské cimb.muziky Šáteček, pěveckých sborů 
a souboru Dolňácko z Hluku.  



Dožínky se letos nekonaly v obci, ale ve strážnickém skanzenu. První srpnovou 
neděli předvedli návštěvníkům folkloristé místní dožínkové pásmo, v čele 
průvodu šli jako hospodáři manželé Božena a Ludvík Šimčíkovi (čp.151). 
V září přijel na návštěvu srbský soubor z Bele Crkve, účastnil se průvodu na 
Slavnostech vína a vystoupil v galerii Muzea.  
Zbývající měsíce roku vyplnila vystoupení krúžku v obci na besedě důchodců,  
na výstavce ve škole a před Štědrým dnem Vánoční koledování na Muzeu.  
Krúžek má 25 tanečníků a tanečnic, neustále ale hledá nové členy, kteří by měli 
zájem zapojit se do dodržování tradicí. Bohužel výzva nebývá vyslyšena, a tak 
se v roli stárků musí střídat stejní lidé. 
    
TETIČKY  
Pěvecký sbor žen uspořádal seniorský ples, který se konal v podvečer v úterý 
3.února.  Ženy ze sboru připravují na každý ročník výstavku, na které 
připomenou něco, co bývalo běžnou součásti života či domácnosti v letech 
dřívějších, ale v současnosti jde o věci zapomenuté. Na tento v pořadí pátý 
seniorský ples shromáždily staré kříže a kropenky na svěcenou vodu. 
V programu vystoupily místní o něco mladší ženy jako Retrobabky, které měly 
svou premiéru na farním plese.  
Na pietní akt k 70.výročí osvobození obce se naučily ženy ze sboru starou píseň 
o loučení zraněného vojína se životem.  
Velkou akcí byla pouť v Praze k výročí smrti sv.Jana Nepomuckého. Této akce 
se zúčastnil  starosta i místostarosta. Byla to celodenní pouť, která začínala u 
primátorky hlavního města, následovala prohlídka Senátu, přejezd v gondolách 
do městské části Kampa, přesun před Arcibiskupský palác, do Katedrály sv.Víta 
na mši svatou, navečer prošlo procesí po Karlově mostě a celý den byl ukončen 
koncertem filharmoniků u řeky Vltavy.  
Na místní pouť ke kapli sv.Anny šly v kroji nejen Anny z farnosti, ale i Tetičky. 
V letošním roce přijal pozvání arcibiskup Graubner. Cestou ke kapli požehnal 
Otec arcibiskup opravené kříže v ulici Hlucké před domem čp.555 a na dolní 
točně, při žehnání zazpívaly Tetičky a mužský sbor .  
Vaření trnek začíná pro veřejnost v sobotu ve dvě odpoledne, ale Tetičky začaly 
v pátek naloupáním trnek a úklidem místního Muzea, v sobotu ráno podpálily 
pod kotlem, aby odpoledne už byla lízačka. Sobotní den začal deštěm, ale 
odpoledne bylo bez deště a vše se vydařilo. V programu vystoupil krúžek 
Dolněmčan, mužský sbor Dolněmčané, předvést se přijely děti z Bánova. 
Letošní ročník natočila regionální televize Slovácko a v regionálním tisku Deník 



vyšla reportáž.  
Již podruhé se ženský pěvecký sbor zúčastnil Růžencové pouti v Uherském 
Brodě, kdy průvod krojovaných vychází od místního gymnázia do klášterní 
zahrady, kde se koná slavnostní bohoslužba.  
 
DOLNĚMČAN 
Mužský pěvecký sbor zahajuje nový rok na fašankové zábavě, při které má na 
starosti bufet v sále KD. O Velikonocích se zpěváci přidali ke schole a 
chrámovému sboru a společně zpívali v kostele.  
Jako samostatný sbor je velmi uznáván v okolních obcích, dostává častá pozvání 
na akce mimo obec. Tak tomu bylo i po Velikonocích, kdy byl pozván do 
Dubňan, kde místní sbor slavil 25.výročí existence. Spolu s Dolněmčany bylo 
v programu dalších dvanáct sborů. Kontakty, které získává sbor na podobných 
akcích, využívá a zve si mužské sbory na Předhodové zpívání. Na šestém 
ročníku vystoupilo asi 80 zpěváků z pěti mužských sborů a cimbálová muzika 
Strýci ze Strání. Výborné renomé sboru zajistilo i pozvánku na 10.Lopenické 
slavnosti u rozhledny na Velkém Lopeníku. Muži měli čest zazpívat českou i 
slovenskou hymnu při zapálení vatry bratrství. Tak jako MPS zve okoliční sbory 
před místními hody, tak na oplátku chodí zpívat na akce do okolních obcí, 
pozvánku dostal na Svatováclavské hody do Korytné či na Adventní jarmark  
v Uherském Brodě.  
V adventu se konalo hodně akcí, na kterých se MPS aktivně účastnil – začali na 
Vánoční výstavě ve škole, na Předvánočním koledování v Muzeu kromě zpěvu 
zajistili i svařák pro sebe i posluchače, zpívali koledy v Domě s chráněnými 
byty, zpívali na vánoční mši a vystoupili při Žehnání vína.  
 
DOLNĚMČÁNEK 
Vedoucí souboru Taťána Milošová;  
Poprvé vystoupily děti při fašankové obchůzce, nacvičily podšablový tanec a 
straňanskou .  
V dubnu zorganizoval dětský krúžek první ročník pěvecké soutěže pod názvem 
Dolněmčanská notička. Přihlásilo se 40 dětí od 2 do 15 let z Dolního a Horního 
Němčí, děti byly rozděleny do čtyř kategorií.  
Už tradičním se stalo vystoupení v neděli odpoledne  na hody v areálu Muzea, 
při pečení chleba, děti se začaly zapojovat i do průvodu na Slavnostech vína 
v Uherském Hradišti, zazpívaly při rozsvěcování vánočního stromu v obci, 
adventní pásmo předvedly na Vánoční výstavě ve škole a ještě jednou na Muzeu 



při Předvánočním koledování. Je velká škoda, že jenom sporadicky přicházejí 
noví členové a že se počet členů v souboru drží pouze okolo 20 dětí. Odrazovat 
rodiče může i to, že je potřeba zapojení rodiny, protože takto malé děti se 
nemohou jednotlivých akcí účastnit bez doprovodu.  
 
 
SBOR PRO OBČANSKÉ ZÁLEŽITOSTI 
Diamantová svatba 
Manželé Marie a Ludvík Ježkovi si 24.října připomněli 60 let manželství. Toto 
významné výročí oslavili při dopolední bohoslužbě, na kterou přišli spolu 
s početnou rodinou členové krúžku, mužského i ženského pěveckého sboru. 
Všichni zazpívali jubilantům před kostelem. Odpoledne na oslavě popřály děti 
z Dolněmčánku, zahrála Dolněmčanská pětka a Tetičky připravily své hlavní 
organizátorce házání do koláča s říkáním družby i družice.   
 



 

SPORT 
 
Fotbalový klub 
Na podzim nastupovaly 2 týmy můžů, jedno dorostenecké, dvě žákovské a dva 
týmy přípravky. Až na starší žáky byly všechny týmy doma úspěšnější než na 
půdě soupeřů.  
A muži skončili na 8.místě, nejúspěšnějšími střelci byli Tomáš Kadlček (7 gólů) 
a Pavel Krchňáček (6 gólů). Na osmé příčce přezimovalo i B mužstvo, skóre 
bylo 31:43, venku  se jim podařilo pouze jedenkrát vyhrát, pět gólů vstřelil 
Robin Kadlček a Vít Ježek.  
Dorostenci zahájili podzim v krajské soutěži, kam sestoupili z krajského 
přeboru, obsadili 7.místo, nejlepším střelcem byl Richard Krchňáček, který se 
trefil sedmkrát.  
U starších žáků se z celkového počtu 21 vstřelených gólů 8x trefili Adam 
Horňák a David Nemrava,  velice úspěšnými střelci mladších žáků byli Tomáš 
Hibler (17 gólů) a David Tinka (15 gólů), celkem se trefili 41x.  
Nejméně úspěšným týmem je mladší přípravka, které se nepodařilo ani jednou 
zvítězit, dokonce inkasovala 96 branek, pouze 7 gólů vstřelila. Starší přípravka 
sice 4x zvítězila, přesto dostala 60 gólů a dala 53 gólů.  

V září se uskutečnila na hřišti akce Měsíc náborů, kterou pořádala FAČR. Za 
krásného slunečného počasí velké množství dětí z MŠ a ZŠ, nejen místních, 
plnilo na stanovištích různé úkoly. Cílem bylo posílit zájem o fotbal u malých 
dětí. Akci podpořili zástupci prvoligového týmu z Uherského Hradiště a Zlína, 
zástupci místního OÚ.  
V listopadu se konala mimořádná valná hromada oddílu. Protože vstoupil 
v platnost nový občanský zákoník, musel být šachový oddíl odloučen a stanoven 
název na FK Dolní Němčí z.s. 

ŠKOLSTVÍ 
 
ZŠ 
V lednu bylo ve škole 300 žáků, 15 tříd ( 8+7), ředitel Mgr.Milan Kvasnička, 
zástupkyně ředitele pro ZŠ Mgr.Ĺubica Ježková, 24 učitelů, 2 asistentky, 4 
vychovatelky. 
V lednu proběhly volby předsedy a zapisovatele do Školské rady. Zde jsou 
rovným dílem zastoupeni zástupci žáků, pedagogů a zřizovatele školy. 



Předsedou byl zvolen Ing.Milan Zelinka, zapisovatelkou Ĺubica Ježková, další 
zástupci za zřizovatele Jarmila Vlková a Ladislav Horňák, za učitele Jana 
Pacholová a Jana Stojaspalová, z řad zákonných zástupců Veronika Ježková, 
Erika Uhrová a Miroslava Bobčíková.  
 
Od března byla kvůli větší bezpečnosti žáků zřízena pozice vrátného, který 
eviduje návštěvy, poskytuje informace návštěvníkům, zajišťuje dohled 
v prostoru šaten a zamezuje vstupu nepovolaných osob do budovy školy.    
 
Od února byla pro žáky od čtvrtého ročníku výše zrušena klasická papírová 
žákovská knížka a zavedena její elektronická forma. Původní systém EŽK 
vytvořené žákem Dominikem Kadlčkem byl zrušen a nyní existuje nový 
komunikační systém Bakaláři, díky kterému jsou rodiče lépe informováni o 
prospěchu žáků, akcích školy či tříd a rovněž rodiče mohou omlouvat absenci 
svých dětí. Pedagogové začali pracovat s elektronickou třídní knihou.  
Na začátku února se konala školní kola olympiád, ze kterých ti nejúspěšnější 
postoupili do dalších kol. Úspěšným řešitelem byl Martin Bartoš, který se 
účastnil okresních kol v olympiádě ze zeměpisu a dějepisu a soutěže Mladý 
chemik. Okresní kolo zeměpisné olympiády vyhrál, v olympiádě z dějepisu se 
umístil na šestém místě stejně jako v soutěži chemické. 
Úspěšného zástupce měla škola v okresním kole soutěže z matematiky 
v Pythagoriádě, Přemysl Bobčík (5.třída) se umístil na 1.-3.místě. 
 
V květnu proběhlo okresní finále fotbalového turnaje Mc Donald´s Cup, ve 
kterém bojovali starší i mladší žáci místní školy. Mladší (2.a 3.třída) skončili na 
5.místě, starší (4.a 5.třída) se dostali do finále, ve kterém podlehli týmu 
z Uherského Brodu, získali tedy 2.místo. Oba týmy vedl pan učitel Rostislav 
Smrž.  
Na podzim se konal turnaj ve stolním tenise, ve kterém mladší a starší žáci 
získali titul okresního přeborníka, oba týmy zvítězily naprosto suverénně, bez 
jediné prohry. Starší žáci postoupili do krajské soutěže, zde pouze jedenkrát 
prohráli a stali se vicemistry Zlínského kraje.  
Nejlepší sportovci školy: 
1. stupeň: Dominika Gregorová, Petr Bobčík,  
2. stupeň: Adéla Kročová, Arnošt Mikulička.  
 



 
 



 
V červnu ukončilo povinnou školní docházku 46 žáků, 45 deváťáků a jedna 
žákyně ukončila sedmou třídou. Na maturitní obory se hlásilo 30 žáků, na 
učební 16, kromě jedné žákyně byli všichni přijati v 1.kole přijímacího řízení. 
Žáci si zvolili následující studijní obory: gymnázia – 10, střední odborné škola – 
3 žáci, SPŠ – 4, OA – 3, SŠ zdravotní – 5, sociální činnost – 3, SŠ hotelová – 1, 
SŠ filmová – 1,  a učební obory: kuchař, číšník – 4, kadeřnice- 3, obráběč kovů- 
5, instalatér- 2, opravář zem.strojů- 2.  
 
V září nastoupilo do nového školního roku 295 žáků do 14 tříd (7+7). Personální 
změny: pracovní poměr ukončil R.Smrž, nově nastoupili Mgr. Vladislav 
Vystrčil (Čj- Aj), Mgr. Jana Nováková (Nj), asistentka pedagoga Michaela 
Bachanová.   

Do prvních tříd nastoupilo 30 žáků, kromě místních 1 ze Slavkova, 1 z Veletin, 
1 z Hluku a 4 z Boršic u Blatnice. Třídní učitelky Mgr. Marcela Horká a Mgr. 
Blanka Spáčilová. Změna nastala u druhých tříd, kde došlo ke sloučení do jedné 
třídy, celkem 30 dětí.  
Do šestých tříd nastoupilo 6 žáků z Boršic u Blatnice, 5 z Horního Němčí a 4 ze 
Slavkova.  
Během prázdnin byl vybaven novými sedacími soupravami relaxační prostor u 
šatních skříněk v 1.patře a do všech tříd v přízemí školy byly instalovány 
interaktivní tabule. Pro učebnu informatiky se podařilo získat 8 nových tabletů. 
Škola se zapojila do projektu Učíme jazyky a čtení – zábavně a efektivně a ze 
získané částky 950 000 Kč zakoupila stovky nových knih do čtenářských dílen, 
žáci i pedagogové se zúčastnili výuky v anglicky mluvící zemi.  
Již popáté se škola zapojila do Programu podpory etické výchovy a tentokrát 
byla vyhodnocena jako nejlepší. Ocenění spojené s příspěvkem 25 000 Kč 
převzala v zrcadlovém sále MŠMT vyučující etické výchovy a zástupce školy Ĺ. 
Ježková spolu s ředitelem školy M. Kvasničkou. Ocenění předávala zakladatelka 
Nadačního fondu Josefa Luxe Věra Luxová a koordinátor programu Mgr. Jan 
Šimáček. 
 
Stavební úpravy:  
Ve školní jídelně bylo zvětšeno výdejní okno. 
 Kvůli velkému zájmu o návštěvu ve školní družině byla zvětšena místnost 
v přízemí.    
Na školním hřišti byl poskládán dřevěný domeček určený k uložení nářadí a 



sportovních pomůcek.  
Na průčelí školy byl nainstalován nápis s názvem školy, který je podsvícen. 
 
 
 

 
ZUŠ  
zástupkyně ředitele pro ZUŠ Mgr. Klára Kolajová;  
v září začala fungovat pobočka pro taneční obor na škole ve Strání, kde se 
výuky účastnilo 11žáků, nadále se vyučuje zde i v hudebním oboru; další 
pracoviště jsou dále v Horním Němčí (výtvarný obor), v Šumicích, ve Vlčnově 
(hudební obor);  
v lednu celkem 225 žáků ve čtyřech oborech, nejméně v oboru literárně-
dramatickém (12 žáků), nejvíce v hudebním (135 žáků).  
 
Žáci hudebního oboru úspěšně reprezentovali na soutěžích vyhlášených MŠMT. 
V okresním kole v sólovém zpěvu získala Izabela Zemčíková 2.místo, ve hře na 
zobcovou flétnu Lucie Mikulková 3.místo.  
V květnu odjely dvě žákyně  ze třídy p.uč. Antonína Daníčka (Lucie Mikulková 
a Sabina Šumšalová) na Mezinárodní flétnovou soutěž a obě získaly čestná 
uznání.    
V novém školním roce 15 pedagogů (na mateřské dovolené Bc.Michaela 
Pavelková, z MD Aneta Gajdůšková DiS.), 4 obory, 155 žáků v Dolním Němčí 
(88 v hudebním oboru, 37 ve výtvarném oboru, 16 v tanečním oboru a 14 žáků 
v literárně- dramatickém oboru), 84 žáků na odloučených pracovištích. 
V podzimních měsících se ve všech oborech připravují na vánoční výstavku, ať 
vystoupením  nebo výzdobou. Mimoto vybraní žáci vystupovali na akcích 
pořádaných obcí, např. rozsvícení stromečku, koledování v Domě s peč.službou. 
Žáci VO zhlédli v Uherském Hradišti výstavy – pro mladší žáky akademické 
malířky Heleny Zmatlíkové a pro starší žákyně malíře Joži Úprka.  
Ve škole se utvořily dva soubory – kytarový pod vedením Bc.Marie Dufkové 
DiS a smíšený komorní pod vedením Mgr.Hany Miklášové.    
 
Školní družina 
Určena pro děti nižšího stupně, přihlášeno 90 dětí, rozděleny do 3 oddělení, 
vychovatelky: Simona Synčáková, Jiřina Tomancová, Simona Tomíková. 
Posláním družiny je plnohodnotně zabezpečit zájmové činnosti, odpočinek i 



relaxaci žáků. Děti navštěvují družinu před či po školním vyučování. Aby to 
nebyl pouze čas čekání na kroužek či odchod domů, snaží se 
vychovatelkyzapojit děti do různých aktivit – výtvarné, pracovní, tělesné či 
hudební, pořádají akce související s průběhem roku – Halloween, karneval, 
drakiádu, florbalový turnaj, vánoční výstavku spojenou s jarmarkem, oslavu 
narozenin dětí či návštěvu kina.  
 
MATEŘSKÁ ŠKOLA 
ředitelka Eva Kadlčková, 89 dětí, 8 učitelek – od září došlo k personální změně 
Lucie Pochylá ukončila pracovní poměr, nově nastoupila Veronika Dufková 
další učitelky Bc.Blanka Nováková, Jarmila Vlková, Eva Válková, Blanka 
Pochylá, Dana Tálská, Zdeňka Trtková, 1 asistentka pedagoga (Simona 
Tomíková), 3 provozní pracovnice (Ilona Šídlová, Božena Baroňová, Božena 
Daňková);  
Po dokončení rekonstrukce zahrady ji děti začaly využívat jako učebnu pod 
širým nebem a zároveň prostor určený pro hry, konání besídek, divadelních 
představení či jiných vystoupení. Výuka dětí v MŠ je zaměřena na 
enviromentální výchovu, tzn. existenci lidské společnosti v přírodě, a proto byl 
pro každou třídu určen záhonek, na kterém si děti (s pomocí paní učitelek) sází 
zeleninu a musí se o svůj záhonek starat až do sklizně.  
5.června se konal již 4.ročník fotbalového turnaje MŠ na hřišti naší TJ. Turnaje 
se zúčastnily týmy ze Slavkova, Uh.Ostrohu, Uh.Brodu a místní MŠ, 
dohromady 45 hráčů. Byl nádherný slunečný den, za hlasitého podporování 
kamarádů, pedagogů a rodinných příslušníků skončil turnaj vítězstvím týmu 
z Uherského Ostrohu, diplom a malou odměnu však dostali všichni hráči.  
 
V září nastoupilo 95 dětí do čtyř tříd, 82 bylo zařazeno do běžných tříd, 13 do 
logopedické třídy, personální složení beze změn; 
Během roku se vydaly děti na několik výletů, na jaře na zámek do Vizovic, 
podzimní výlet do Kněždubu na Selský dvůr. Cílem výletu je zážitek a poznání 
něčeho nového, tentokrát to byl život lidí v daleké minulosti a seznámení se 
s prací statkáře, zejména péče o užitková zvířata. 
 
Neproběhla žádná výrazná změna na vzhledu budovy či uvnitř, během prázdnin 
byly všechny třídy vymalovány a opraveno sociální zařízení u lehárny 
nejmenších dětí. 
 



 
POČASÍ  
 
Nový rok začal zataženým dnem, teploty do 4°C, noční mrazíky neklesly pod  
-5°C, postupně se přidával vítr a na konci týdne v neděli 4.ledna začalo sněžit. 
Ochlazení netrvalo dlouho, už na konci týdne následujícího se začalo postupně 
oteplovat, sněhové přeháňky se měnily v dešťové, to způsobilo špatnou 
schůdnost – zbytky sněhu a zmrazků byly mokré a hodně kluzké. Postupně sílil 
vítr, odpoledne dosahoval rychlosti až 110 km/h! V sobotu 18.ledna přišla 
obleva, od rána intenzivně pršelo, teploty + 12 °C, vítr se utišil. Tyto na leden 
nezvykle vysoké denní teploty, déšť a častý vítr vydržely po celý měsíc, 
výjimečně se vyskytly denní teploty pod nulou, noční neklesly pod – 6 °C, 
srážky byly smíšené déšť se sněhem.  
Ani únor nepatřil měsícům s mrazivými teplotami, spíše naopak, na zimní měsíc 
to byly teploty nadprůměrné, přes den bylo mrazivo pouze v prvním týdnu, poté 
teploty stoupaly, na konci měsíce dosahovaly průměrných denních hodnot + 8 
°C, nočních – 3 °C. Srážkově byl měsíc podprůměrný. 
Březen byl celkově měsíc chladný a mokrý, 18 dnů během měsíce bylo 
deštivých. Teploty byly nadprůměrné, měsíc začal ranními mrazíky, ale denní 
teploty při slunečném počasí vystoupaly k 15 °C.  
V dubnu se potvrdila pranostika „Copak by to bylo za duben, aby jaro nevyvedl 
aprílem“ – ráno začalo chladně, pouze 2 °C, přes den se vystřídaly smíšené 
přeháňky a slunečno, vše doprovázeno silným větrem. Velikonoce připadly na 
první dubnový víkend  (4.- 6.dubna) a bylo chladněji než o předchozích 
Vánocích. Ranní teploty se držely na nule, i přes slunečné dny byly pouze 4 °C, 
foukal vítr a o velikonočním pondělí během dopoledne sněžilo! Prudké oteplení 
nastalo v týdnu po Velikonocích, i přes mrazivá rána přišly slunečné dny 
s teplotami až 15 °C a kolem dvacátého dubna se držely teploty na 19°C až 
letních 25 °C.  
Začátek května a první hodový víkend bylo každý den zcela rozdílné počasí – 
sobota byla slunečná, teplá 20 °C, neděle oproti tomu chladná, větrná , 
s dešťovými přeháňkami a teplotou 13 °C. Následující týdny převládalo teplé 
počasí a převážně noční přeháňky s teplotami na květen poměrně vysokými, 
průměrná denní teplota dosáhla hodnoty 22,2 °C. Zlom nastal po dvacátém 
květnu, ochladilo se, dny byly větrné a mokré, ranní teploty nepřesáhly hodnotu 
7°C, denní 16°C. Takový byl i začátek června, postupně se ale během dne i přes 
chladná rána oteplilo a i přes jeden studený týden (16.- 23.června) byl celý 



měsíc slunečný s příjemnými teplotami okolo 24°C.  
Začátkem prázdnin začalo velmi horké období, den po dnu se teploty zvyšovaly 
a už 4.července překonaly hodnotu 37°C a na hodnotě 38°C se držely 
s výjimkou asi pěti dnů po celý měsíc. Kromě horkých dnů přetrvávalo i období 
tropických nocí a ranní teploty se ustálily na hodnotě 28°C. Celý červenec byl 
v porovnání s předchozími roky teplotně nadprůměrný (o 3°C), srážkově 
podprůměrný  a překonány byly nejvyšší hodnoty teplot 9 let staré.  
Ale nejteplejší den celého roku byl až 7.srpen, kdy dosáhla teplota přes den 
39°C. Stále trvající velmi vysoké teploty a pokračující tropické noci beze srážek 
vedly k extrémnímu suchu, bylo zakázáno zalévání, umývání aut a hrozilo velké 
nebezpečí požáru. Tato vlna veder skončila po dvanácti dnech, 17.srpna začalo 
odpoledne pršet, déšť se držel přes celé úterý až do středeční půlnoci, teploty 
klesly o deset stupňů. Na konec prázdnin se ještě jednou vrátily k hodnotám přes 
32°C. 
V září jsme si užívali krásné babí léto, slunečné dny se držely na teplotách okolo 
20°C i přes občasné deštivé dny. Říjen už byl typicky podzimní měsíc, průměrná 
hodnota denní teploty byla pouze 12°C, noční padaly k 3°C a už 13.října se  
objevily i první mrazíky. 
Listopad pokračoval chladnějším rázem počasí, první sněhové srážky se objevily 
až po 20.listopadu a poté se znovu změnily na srážky dešťové.  
Sněhu jsme se nedočkali ani o Vánocích, naopak se oproti předchozím týdnům, 
které byly deštivé a docela chladné a větrné, oteplilo a vánoční svátky byly 
slunečné, průměrná teplota 9°C. Postupně se ochlazovalo, teploty klesaly, ke 
konci roku se noční teplota dostala až na – 10°C. 

 
 
RŮZNÉ 
Oslava 70.výročí osvobození obce 
V letošním roce uběhlo sedmdesát let od konce 2.světové války. Naše obec byla 
osvobozena 26.dubna. Pamětníci vzpomínají, že už v průběhu měsíce března 
ustupovaly německé jednotky ze Slovenska dále do vnitrozemí. V dubnu 
několik oddílů německého wehrmachtu v obci zůstalo, s postupující frontou 
byly nuceny stáhnout se do lesů nad Horním Němčí, kde proběhly rozhodující 
boje. 26.dubna v odpoledních hodinách se do vesnice dostali příslušníci 
rumunské a ruské armády, a to znamenalo konec války v naší obci. Toho se 
nedožilo 10 místních občanů, 3 dospělí a 6letý chlapec zahynuli přímo v obci při 
náletu, 2 na nucených pracích, 2 v koncentračním táboře, 1 na frontě a 1 při 



náletu v obci Biskupice. Tyto oběti války byly vzpomenuty při pietním aktu, 
který se konal v neděli 26.dubna. Slavnostní průvod vyšel za doprovodu místní 
dechové hudby z prostranství před farním úřadem k pomníku padlých na 
místním hřbitově, kde byla položena kytice. Úvodní projev o posledních dnech 
války a osvobození obce přednesl starosta František Hajdůch, následovala 
modlitba za zemřelé a za mír v současném světě a celý průběh zakončil pěvecký 
sbor Tetičky. Fotografie, které zachycují válku v naší obci byly vystaveny na 
vývěskách před farou, shromáždila a uspořádala Jana Fibichrová.  
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Zapsala Jana Nováková 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


