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ÚVOD
Rok 2018 byl rokem vítězným. V zimě se psalo a mluvilo v mediích o dvou zlatých medailích lyžařky a
snowboardistky Ester Ledecké na ZOH v Jižní Koreji a na podzim o vítězství Dolního Němčí v soutěži
Vesnice roku. A lze říct, že i Dolněmčané získali dvě zlaté medaile, nejprve zvítězili v krajském kole a
poté v celorepublikovém finále.
Rok 2018 byl rokem jubilejním, slavilo se 100 existence Československa, a tedy i sto let od konce
první světové války. Obec Dolní Němčí zakoupila 2 lípy, které jsou zasazeny u kostela a před místní
školou. Žáci v místní ZŠ a ZUŠ si výročí připomněli projektovým dnem a v místním kostele se konal
koncert mužského sboru Schola Gregoriana Pragensis.
Rok 2018 byl rokem volebním – konaly se volby prezidentské, senátní a komunální. V lednu obhájil
Miloš Zeman svůj mandát a zůstal prezidentem i na druhé volební období. Rovněž personální
obsazení na místním OÚ se po volbách nezměnilo.

OBECNÍ ZÁLEŽITOST
24.ročník soutěže Vesnice roku
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Ministerstvo zemědělství ČR, Spolek pro obnovu venkova ČR a Svaz
měst a obcí ČR vyhlašují od r.1995 soutěž Vesnice roku. Ustavení komise hodnotí v obcích vesnického
charakteru s maximálně 7 500 obyvateli společenský život, aktivity občanů, péči o stavební fond,
občanskou vybavenost, péči o krajinu či připravované záměry. Nejprve se vyhodnotí soutěž v rámci
jednotlivých krajů (kromě Prahy) a poté 13 držitelů ocenění Zlatá stuha postupuje do celostátního
kola. V roce 2018 se přihlásilo celkem 228 obcí v celé ČR, ve Zlínském kraji to byly obce Ratiboř,
Velehrad, Neubuz, Skaštice, Rajnochovice, Poličná, Podolí, Osíčko, Machová, Komárno, Vítonice a
Dolní Němčí.
Hodnotitelská komise navštívila naši obec 21.června. Za krásného slunečného počasí projeli členové
na vlečce tažené traktůrkem obec, zastavili se v místní škole, v muzeu Na Mlýně, na OÚ a v knihovně,
pozdravili se s obyvateli Domu s chráněnými byty a usadili se v sále kulturního domu, kde zhlédli
připravený program, ve kterém se prezentovaly místní spolky – Retrobabky, Tetičky, NK Dolněmčan,
děti z MŠ, hráči přípravky a nadějná zpěvačka Kamila Zderčíková (čp.210). Všechny spolky, firma Baťa,
místní Řeznictví Antonína Kadlčka a Pečení vdolečků si připravily prezentaci své činnosti nebo svých
výrobků. I přes obrovské dusno způsobené teplým počasím vládla v sále přátelská atmosféra, do
jednotlivých vystoupení se potleskem a zpěvem zapojili diváci, kteří obsadili všechny připravené židle.
Příjemným překvapením byla podpora občanů sousedního Slavkova s transpartem SLAVKOV FANDÍ
SOUSEDŮM. Vyhlášení krajských výsledků proběhlo již v pondělí 25.června na Krajském úřadě ve
Zlíně. Za naši obec se vyhlášení účastnil starosta, místostarosta a knihovnice. Kromě vítězství a tedy
zisku Zlaté stuhy uspěla i místní knihovna, která vyhrála v rámci kraje a získala Diplom za moderní
knihovnické a informační služby a postoupila do celostátního kola. S vítězstvím v krajském kole je pro
obec spojena povinnost pořádat slavnostní vyhlášení, kterého se účastnili i zastupitelé ostatních
přihlášených obcí. Oficiální předání proběhlo v neděli 5.srpna od 10.30 hod, každá z přihlášených obcí
získala ocenění, naše obec získala Zlatou stuhu, finanční hotovost ve výši 540 000 Kč a putovní
klobouk, na kterém jsou upevněny stuhy všech vítězných obcí a v r.2018 přibyla i dolněmčanská.
Slavnostní předávání uváděl Ondřej Carda, profesionální moderátor ze Zlína. Před společným

obědem byla pokřtěna nová kniha o obci s názvem Dolní Němčí slovem i obrazem, ve které je zhruba
na 200 stranách velké množství fotografií, které mapují minulost i současnost v obci, a kniha podává
výčet akcí a obecních spolků, zachycuje vývoj školy či život ve farnosti.
Po skončení oficiálního programu v sále KD pokračovala oslava pod širým nebem u myslivecké chaty.
Příchozí si mohli vyzkoušet jízdu na trenažéru formule, pro děti byla zdarma cukrová vata, skákací
hrad, malování na obličej a celý večer zakončil koncert CM Hradišťan a ohňostroj.
Zhruba za měsíc, ve čtvrtek 6.září, navštívili obec členové hodnotitelské komise pro celostátní kolo a
během čtyř hodin musela být vesnice představena co nejvýstižněji a co nejlépe. Deset členů bylo
rozděleno do veteránů a rozjela se po vsi. Do prezentace se zapojili žáci školy i děti z MŠ, Tetičky,
Dolněmčané, komisaři navštívili firmu Baťa, místní kostel sv.Filipa a Jakuba, areál zahrádkářů,
fotbalové hřiště, hasičskou stanici, mysliveckou chatu a obuvníka Mirka Umlaufa, který zhotovuje
boty ručně. Celá prezentace byla ukončena znovu v sále KD, kde byl připraven krátký program –
tentokrát ukázka hodů s právem. Na závěr byli všichni členové a členky vyzváni k tanci. Dva dny nato
, v sobotu 8.září, se většina účinkujících na prezentaci účastnila průvodu na Slavnostech vína
v Uherském Hradišti a následující sobotu, 15.září, vyhlášení výsledků celostátního kola soutěže
Vesnice roku v Luhačovicích. Přesto, že výsledky se vyhlašovaly až odpoledne, program byl připraven
již od rána. Vítězné vesnice jednotlivých krajů, konkrétně Cítov, Hrušky, Kamenný Újezd, Kytlice, Nový
Kostel, Pustá Kamenice, Stěžery, Svatý Jan nad Malší, Šumvald, Tatobity, Úvalno, Vepříkov a Dolní
Němčí, se prezentovaly na Jarmarku venkova tím, co je pro jejich obec charakteristické. Dolněmčané
nabízeli vdolečky, trnky a česnečku. Protože lázně Luhačovice nejsou od naší obce daleko, byl na
slavnostní vyhlášení vypraven autobus a delegace místních občanů byla nejpočetnější ze všech.
Radost, která propukla poté, co bylo oznámeny výsledky, byla bezprostřední, nelíčená a obrovská. Po
zveřejnění výsledků byla tato radostná zpráva vyhlášena obecním rozhlasem a v každé místní
hospodě se čepovalo 100 piv zadarmo. Oslava pro všechny občany proběhla na myslivecké chatě
v pátek 21. září. Každý návštěvník dostal nápoj (pivo či limo) a jídlo (párek nebo kýta) zdarma. Pro
děti byl k dispozici skákací hrad, malování na obličej, možnost vystřelit si ze vzduchovky a
prohlédnout si vozy Tatra, které jely závod Paříž – Dakar, v programu vystoupil Železný muž, při
večerní zábavě hrála skupina Křídla. Počasí bylo slunečné, oslavy se vydařily.
Oficiální předání titulu Vesnice roku 2018 proběhlo v sále KD v sobotu 29.9. Byli pozváni zástupci
finalistů z celé republiky. S titulem získala obec i finanční hotovost 2 mil 600 tisíc Kč a bezplatný
pronájem vozu Škoda Octavia na dva roky. Byl to opravdu velký úspěch. Ještě by bylo vhodné
podotknout, že naše obec odevzdala přihlášku do soutěže v poslední možný den. A aby se to stihlo,
vezla ji matrikářka Františka Tinková osobně do Prahy.
V r.2020 se bude konat evropské kolo soutěže, kterého se zúčastní vítězné obce 21 evropských zemí,
tedy i Dolněmčí. Protože se soutěž koná 1x za dva roky, nebude Dolní Němčí jediným zástupcem ČR,
přesto se bude naše obec snažit uspět co nejlépe i na evropské úrovni.

Komunální volby
5.a 6.října se uskutečnily volby do obecního zastupitelstva. Místní voliči vybírali 15 zastupitelů z 30
kandidátů ve dvou stranách, KDU‐ČSL a Starostů a nezávislých. Nejmladšímu kandidátovi bylo 24 let,
nejstaršímu 62 let. V obou stranách bylo shodně po patnácti kandidátech. S velkou převahou zvítězila
strana Starostové a nezávislí, která získala 5404 hlasů, druhá ze stran získala 1916 platných hlasů,
v zastupitelstvu je poměr 10:5 kandidátům. Zvolení zastupitelé na období 2018 ‐ 2022: Pavlína
Bobčíková (KDU‐ČSL), Marián Cmol, Jana Fibichrová, František Hajdůch, Ĺubica Ježková, Zdeněk
Kadlček, Dušan Kubeš, Martin Matuš (všichni STAN), Vladimír Stojaspal (KDU‐ČSL), Michal Šimčík,

Josef Tinka, Zbyněk Uher (všichni STAN), Vít Umlauf, Jarmila Vlková, Milan Zelinka (všichni KDU‐ČSL).
1.listopadu byli na ustavujícím zasedání zastupitelstva obce jmenováni následující členové Rady obce:
František Hajdůch, Zdeněk Kadlček, Dušan Kubeš, Josef Tinka a Jarmila Vlková. Rovněž byl ustanoven
starostou František Hajdůch a místostarostou Josef Tinka. Při Obecním úřadu DN pracují dvě komise,
dva výbory a sbor pro občanské záležitosti. Rada obce schválila následující občany jako předsedy a
členy:
Komise životního prostředí – předsedkyně Pavla Mudráková, členové František Ježek, Petr Koníček,
Břetislav Lebloch, Miloš Šťastný;
Občanská a spolková komise – předseda Martin Matuš, členové Jana Fibichrová, Petr Hofírek, Petr
Slinták, Jarmila Vlková;
Sbor pro občanské záležitosti – předsedkyně Ĺubica Ježková, členky Zdena Bartošová, Jarmila
Hajdůchová, Eva Kadlčková, Ludmila Šáchová, Jarmila Vlková;
Finanční výbor‐ předseda Jana Fibichrová, členové Vladimír Stojaspal, Michal Šimčík, Jiří Talský,
Ludvík Zimčík
Kontrolní výbor – předseda Milan Zelinka, členové Pavlína Bobčíková, Marián Cmol, Zbyněk Uher, Vít
Umlauf

Den obce
Pět z obecních spolků má ve svém roku vzniku osmičku, nejstarší SDH vznikl v r.1908, myslivci
v r.1948, o dvacet let později vytvořili svůj spolek zahrádkáři a nejmladší, desetiletí, jsou pěvecké
sbory – Tetičky a Dolněmčané. Všichni jubilanté si připomněli výročí 9.června svou prezentací pro
veřejnost. Sobota byla slunečná, proto se mohl veškerý program odehrávat pod širým nebem.
Sbor dobrovolných hasičů předvedl hasičskou techniku ve vývoji a práci s ní při vyprošťování osob a
při hašení a ve vestibulu KD uspořádal výstavu hasičské výstroje od nejstarší po současnou moderní.
Myslivci zůstali na chatě, kde rovněž vystavili trofeje a fotografie. Večer od 20.00 hod se zde konala
taneční zábava se skupinou Merlin a CM Rubáš.
Zahrádkáři si připomněli svoji existenci ve svém areálu, posbírali a vystavili fotografie a dokumenty,
prohlídku areálu obohatili výstavou veteránů místních občanů (Josefa Slováčka, Františka Šimčíka).
Oba pěvecké sbory se spojily a zavzpomínaly na Muzeu, kde se zároveň konalo i tradiční Pečení
chleba místním krúžkem. Tady byl bohatý program, který vyplnily místní folklórní spolky
Dolněmčánek a Dolněmčan, Háječek z Ostrožské Lhoty, CM Šáteček a Rubáš i oba místní pěvecké
sbory.
Celá vzpomínková akce byla ukončena v neděli 10.června. Členové všech spolků se sešli před
budovou OÚ a za doprovodu dechové hudby Dolněmčanka odešli průvodem do kostela sv.Filipa a
Jakuba, kde se konala slavnostní mše svatá za obec. A odpoledne se konal koncert Dolněmčanky před
restaurací Rozkvět.

výstavba obce
‐ v ulici Boršické výstavba inženýrských sítí pro 15 rodinných domů, rekonstrukce komunikace a
rekonstrukce veřejného osvětlení a rozhlasu;
‐v ulici Příční a Na Okluku rekonstrukce silnice a chodníků a modernizace osvětlení a rozhlasu,
zároveň proběhla i rekonstrukce kanalizace a vodovodu, kterou provedly SVK;
‐ oplocení dětského hřiště u hasičky, oplocení asfaltového hřiště u hasičky – firma MSD a.s. Ostrava,
309 814 Kč (bez DPH);
‐ založeny 2 mokřady v Dřínku a vysazeny větrolamy v Dřínku, na Kaménku, na Babí hoře a nad
mysliveckou chatou ‐ 1 projekt z 90 % dotováno EU, obec se podílela zbývajícími 10%;
‐ oprava silnice v ulici Hlucká, část pod hájkem – firma Slovácké dopravní stavby, s.r.o. Hluk
‐ klimatizace 4 pokojů v penzionu Rozkvět, firma Jiří Hybler, Elektron, Hluk

‐ vytištěno 500 ks brožury Dolní Němčí v křížovkách, autor Ing. J. Verčimák, Vyškov
rozpočet obce:
příjmy 2018:
výdaje 2018:
zůstatek 2018:
bez úvěru

56 921 691,61
71 909 758,24
17 176 687,25

ZŠ
Slavnostního zahájení se účastmili starosta Slavkova Mgr.Libor Švardala, Boršic u Blatnice Bohuslav
Vávra, starosta a místarosta DN Ing.František Hajdůch a Josef Tinka
307 žáků, 34 pedagogů, 15 tříd (7+8)
Ve školním roce 2017/18 nastoupilo 30 prvňáčků do dvou tříd s třídními učitelkami Mgr.Ludmilou
Beníčkovou a Mgr.Janou Staňovou; pátou třídu převzala Mgr.Jana Špaňhelová, u šesťáků se třídními
učiteli stali Mgr.Lucie Šišáková a Mgr.Igor Hrdlík;
do tohoto školního roku nenastoupila Mgr.Dagmar Bahulová (MD) a Mgr.Zdeňka Hájková (odchod do
důchodu);
Novými členy pedagogického sboru se staly Mgr.Markéta Horňáková (VO‐ Ze), Mgr.Michaela Kročová
(Ma), Ing.Jitka Bartošová (Ch), odešla ct.sestra Milada, výuku náboženství převzala Mgr.Klára
Stojaspalová. V lednu odešla do starobního důchodu Mgr.Jana Mitáčková, nastoupil Mgr.Michal
Slinták (ČJ ‐Dě)
Na škole pracuje speciální pedagožka Mgr.Monika Fojtáchová, školní asistentky: Simona Tomíková,
Martina Uherková, Ing.Martina Hajdůchová, Mgr.Pavlína Kelíšková. Pro žáky se závažnějšími
poruchami učení, s poruchami sluchu asistentky Miriam Borýsková, Michaela Bachanová, Bc.Šárka
Došková, Ivana Simandlová;
nepedagogičtí zaměstnanci: 14 (kuchařky 7, uklízečky 5, 1 školník, 1 administrátorka)

31 deváťáků, všichni přijati v prvním kole přijímacích zkoušek (gymnázia 3, SPŠ 9, SOŠ 4, OA 3,
hotelová SŠ 1, veterinární SŠ 1, SPgŠ 1, soukromá odb.škola 1, učební obory – elektrikář 3,
automechanik 2, obráběč kovů 1, cukrářka 1), 1 žák odešel na víceleté gymnázium
ve všech učebnách již instalovány tabule s magneticko‐keramickým povrchem a interaktivním
dataprojektorem;
školská rada‐ složení: předseda Ing.Milan Zelinka, zapisovatelka Mgr.Ĺ.Ježková, členové: Jarmila
Vlková, Ladislav Horňák, Mgr.Veronika Ježková, Erika Uhrová, Miroslava Bobčíková, Mgr.Jana
Pacholová, Mgr.Jana Stojaspalová
SRPŠ: předsedkyně Mgr.Veronika Ježková – (příspěvek žákům 30 000 Kč)
Žákovský parlament – členy parlamentu si volí každá třída, jsou zde žáci a žáky od 4. do 9.třídy;
Parlament vee diskusi s vedením školy o případných problémech, organizuje vlastní aktivity žáků,
dává možnost spolupracovat v akci Adopce na dálku. Členové parlamentu si volí svého předsedu a
místopředsedu, nyní to byly dvě žákyně 9.A Renáta Zimčíková (předsedkyně) a Iveta Valková;
další členové:

4.třída: Kateřina Mikulková, Justýna Nováková, Kamila Zderčíková, 5.A: Mataáš Bobčík, Vojtěch
Mudrák, 5.B: Jan Klabačka, Adriana Kadlčková, 6.A: Ilja Zlámal, Viktor Macalík, 6.B: Tereza Jemelíková,
Adéla Jemelíková, Pavlína Kramárová, 7.A: Tomáš Zlomek, Lukáš Schuster, 7.B: Kateřina Simandlová,
Adéla Supová, 8.A: Jan Glier, Lukáš Slaník, Barbora Ševčíková, 8.B: Jakub Straňák, Přemysl Bobčík,
9.B: Alena Pfeiferová, Richard D.Vaněk;
třídní učitelé:
1.A Mgr.Jana Staňová, 1.B Mgr.Ludmila Beníčková, 2.tř.Mgr.Jana Pacholová, asist.ped.Ivana
Simandlová, 3.tř.Mgr.Blanka Spáčilová, asist.ped.Michaela Bachanová, 4.tř.Mgr.Kamila Pavelková,
5.A Mgr.Jana Špaňhelová, 5.B Mgr.Marcela Horká, 6.A Mgr.Lucie Šišáková, 6.B Mgr.Igor Hrdlík,
asist.ped.Miriam Borýsková, 7.A Mgr. Pavlína Bobčíková, asist.ped.Bc.Šárka Došková, 7.B
Mgr.Vladislav Vystrčil, 8.A Mgr.František Ježek, 8.B Mgr.Jana Stojaspalová, 9.A Mgr.Petr Kuřina, 9.B
Alena Růžičková
bez třídnictví:
Ing.Jitka Bartošová, Mgr.Jarmila Hrobařová, Mgr.Kristýna Kočí, Mgr.Michaela Kročová, Mgr.Jana
Nováková, Mgr.Markéta Pochylá, Mgr.Michal Slinták
nejlepší sportovci školy:
1.stupeň: Simona Zimčíková (4.tř.), Jan Klabačka (5.B)
2.stupeň: Iveta Valková (9.A), Oliver Mikulička (8.A)
Umístění v soutěžích:
Šimon Ondruch (2.tř.) – 3.místo okrsková recitační soutěž
Kamila Zderčíková (4.tř.) – 1.místo v okresním kole pěvecké soutěže (ZUŠ)
florbalový tým dívek (4.tř.) – 3.místo na turnaji v Uh.Hradišti
Jan Klabačka (5.B) – 1.místo okrskové kole v recitaci
Lukáš Schuster (7.A) – 2.místo v krajském kole stolního tenisu
Jan Machalík (7.A) – 2.místo v okresním kole stolního tenisu
Přemysl Bobčík, Adrian Uher (8.B) – 2.místo v krajském kole stolního tenisu
Natálie Prachmanová (8.B) – 3.místo v okresním kole stolního tenisu
Renáta Zimčíková (9.A) – 3.místo v okresním kole stolního tenisu

školní klub
‐ 17 kroužků, 275 dětí
školní družina
‐ 90 dětí, tři oddělení, vychovatelky: Synčáková Simona – vedoucí vychovatelka, Mgr.Jiřina
Tomancová, Mgr.Lenka Zimčíková;
ZUŠ
zástupkyně Mgr.Klára Kolajová,
224 žáků, 20 učitelů, 4 obory: výtvarný (55 žáků), hudební (135 žáků), literárně dramatický (13 žáků),
taneční (21 žáků);
odešli na MD MgA.Marie Dufková, DiS a Bc.Michaela Pavelková, noví pedagogové: Josef Pak, Gabriela

Popelková, Ondřej Jagoš (všichni hra na kytaru), Jana Žajglová (v Boršicích u Blatnice kytara a hudební
nauka), David Štefaník (klavír, hudební nauka, korepetice)
během letních prázdnin:
‐ byl zakoupen nový klavír – křídlo YAMAHA v hodnotě téměř 250 tisíc Kč, přispěli sponzoři;
‐ proběhla kompletní rekonstrukce sociálek u učeben ZUŠ;
‐ 20 let zahájení výuky na ZUŠ
Oslava proběhla 8.12.2017 v hudebním sále. Slavnostního koncertu se zúčastnilo okolo 50 hostů,
zejména pedagogů ZUŠ, býalých i současných. V programu se střídala pěvecká vystoupení s hrou na
klavír, flétnu či trumpetu a přednesem básní. Po skončení a krátké prohlídce budovy školy se všichni
usasdili v jídelně školy, kde oficiální část programu skončila.
Umístění v soutěžích:
Tobiáš Kučera ‐ 3.místo v okresním kole ve hře na zobcovou flétnu
Kamila Zderčíková – 1.místo v okresním kole v sólovém zpěvu a 2.místo v krajském kole
Jakub Tinka – 3.místo v okresním kole ve hře na trubku

MŠ
Od 1.srpna byla na základě konkurzu na post ředitelky jmenována Veronika Dufková. Na vedoucím
postu vystřídala Evu Kadlčkovou, která odešla do starobního důchodu, jako ředitelka působila od
r.1997.
Personální obsazení – zástupkyně ředitelky Bc.Blanka Nováková, pedagogické pracovnice: Eva
Válková, Jarmila Vlková, Dana Tálská, Lenka Pochylá, Zdenka Trtková;
technické pracovnice: Ilona Šídlová, Zdeňka Zetková, Denisa Zadubanová, Božena Gálová
Do školky nastoupilo 97 dětí, které byly rozděleny do 4 tříd.
Do školky byly přijaty i děti již od dvou let věku, k péči o ně byla přijata jako chůva Martina Bartošová.
Od září 2017 je v platnosti zákon, podle kterého musí pětileté děti povinně docházet minimálně na 4
hodiny do mateřské školy. Aktuálně se to týkalo 36 dětí, 32 poté nastoupilo do 1.třídy.
Program v průběhu školního roku je velmi pestrý, pro školní rok 2017/18 se MŠ zapojila do projektu
České obce sokolské zaměřeného na podporu pohybových aktivit. Pohyb u dětí je podporován i ze
strany pediatrů, důvodem je zvyšující se počet obézních dětí a tělesné neobratnosti dětí.
Předškoláci se účastnili projektu Malé technické univerzity pod názvem Legohrátky, který rozvíjí
logické schopnosti, manuální zručnost a představivost za pomocí kostiček stavebnice Lego.
Kromě těchto dlouhodobých programů mají děti aktivity spojené s daným kalendářním měsícem či
ročním obdobím. Tradiční byla návštěva družiny Mikuláše s čertem a andělem, oslava Dne matek,
nově šly po obci děti se svými učitelkami průvodem v maskách za doprovodu harmoniky. I oslava Dne
dětí byla malinko jiná, připravilo je místní myslivecké sdružení na své chatě. Děti se mohly účastnit
různých soutěží, nejzajímavější byla střelba ze vzduchovky, a nakonec si s pomocí myslivců opekly
špekáčky. Děti absolvovaly i několik výletů, do Archeoskanzenu a na expozici Živá voda v obci Modrá,
do Uherského Brodu na divadelní představení Čertovské pohádky spojené s prohlídkou dřevěného
betlému na náměstí či na konci školního roku do ZOO Hodonín. Děti jsou seznamovány i místními
spolky –prohlédly si místní hasičskou zbrojnici, vystoupily na setkání seniorů na výstavce v místní ZŠ.

Pravidelně se sjíždějí děti z okolních obcí na fotbalový turnaj Školka Cup, tentokrát to bylo 63 hráčů a
hráček z Hluku, Uherského Ostrohu, dvou školek z Uherského Brodu a samozřejmě místní fotbalisti a
fotbalistky. Tradiční je i pasování předškoláků na školáky a následně jejich setkání se starostou obce
na OÚ.
I v letošním roce se děti zapojily do soutěže Přírodovědecké fakulty UP v Olomouci pod názvem Úkoly
čmeldy Pepíka. Úkoly zaměřené na matematiku a logiku nejlépe vyřešil Daniel Juřenčák ze třídy
Motýlků.

Farnost
Od 12.do 25.srpna se maloval interiér kostela. Kvůli lešení v chrámové lodi bylo nutné přemístit
bohoslužby, ty se konaly v sále místního KD. Vždy přede mší svatou, tj. v pondělí, ve středu, v pátek a
v neděli, se připravil sál – rozmístilo se ozvučení, naskládaly židle a na pódiu se postavil obětní stůl. I
přes negativní reakce několika málo spoluobčanů proběhla každá mše důstojně. Samotný O. Petr se
přiznal k obavám, které měl z tohoto místa. Zároveň přiznal i to, že je velmi rád, že se žádná z obav
nenaplnila. Na nedělní mši před začátkem malování konstatoval, že už více než tři týdny nebyl
pohřeb, proto by bylo dobré, kdyby se to udrželo i po dobu malování. Ale stal se opak – pohřbů bylo
během těchto 14 dnů dokonce pět. Zda byly příčinou tropické dny (byl nezvykle horký srpen), nebo,
jak řekl Otec, bylo potřeba sál KD více vysvětit, těžko s jistotou odpovědět.
Statistika
34 křtů, 18 pohřbů, 1 svatba

Klub stolního tenisu
KST oslavil 50.výročí založení stolního tenisu v obci, oslava proběhla společným setkáním bývalých i
současných hráčů.
Klub začínal pod Tělovýchovnou jednotou v sále pohostinství U Šmídů, po otevření nově vybudované
školy se v r.1973 přemístil do jedné z tělocvičen, kde trénují hráči dodnes. Během existence klubu se
vystřídalo několik vedoucích, prvním vedoucím v r.1968 byl Ludvík Daněk, po dvou letech ho střídal
Ludvík Ježek, v letech 1974 – 77 Josef Krhovský a od r.1977 až dodneška vede klub Jaroslav Uher. Ten
založil žákovské družstvo, které se už během dvou let stalo přeborníkem okresu. Úspěchy hráčů
přilákaly nové členy, hráčská základna se rozrostla na 7 mužských a 2 žákovská mužstva. Postupně
mužstva postupovala do vyšších soutěží, historicky největším úspěchem byl postup do Krajské
soutěže v sezoně 1989 /90. V devadesátých letech vstoupil do oddílu sponzor společnost KASKO
spol.s.r.o. Pomocí tohoto sponzora a OÚ Dolní Němčí se podařilo obnovit vybavení a zakoupit
jednotné dresy hráčům. Dalším mezníkem v historii oddílu bylo osamostatnění oddílu v r.2001. Již
pod novým názvem Klub stolního tenisu Dolní Němčí (KST Dolní Němčí) se podařilo A mužstvu
postoupit do Divizní soutěže Zlínského kraje. Za nejúspěšnější je považována sezóna 2006/07, kdy se
podařilo postoupit 3 mužstvům z celkových pěti, A mužstvo postoupilo do 3. ligy.

Fotbal
‐složení výboru beze změn.

A mužstvo (I.A skupina B)
na konci sezóny 2017/18 ukončil své působení trenér Robert Zeman i vedoucí mužstva Leoš Růžička,
nahradili je Petr Kadlček jako trenér a Tomáš Kadlček coby vedoucí mužstva;
3.místo, 24 bodů, skóre 31:21, nejvíce gólů Pavel Krchňáček a Tomáš Stojaspal (oba 9 branek)
B mužstvo (Okresní soutěž sk.B)
‐ trenér Miroslav Richtr, ve středu tabulky – na 6.místě z 12 , 13 bodů, skóre 22:28, nejlepší střelec
Antonín Světinský (6 gólů)
dorost (Krajská soutěž sk.B)
‐ trenéři David Jurásek, Štěpán Fibichr,
‐ podzimní část poznamenána četnými zraněními hráčů, celkově 10.místo, 16 bodů, skóre 30:41,
nejlepší střelec Roman Bobčík (7 branek)
žáci Krajská soutěž sk.B)
‐ starší: trenér Luděk Hrbáč, 2.místo, 23 bodů, skóre 31:9, nejlepší střelec Tomáš Hibler (17 branek)
‐ mladší: trenér Miroslav Vlk, 3.místo, 18 bodů, skóre 54:24, nejlepší střelec Štěpán Fibichr (15 gólů)
přípravky
‐ noví trenéři: Ludvík Zimčík, Radek Kadlček, Robin Kadlček, David Jurásek; u nejmenších hráčů a
hráček se přestaly výsledky zapisovat, nevedla se ani tabulka, na tréninky přípravky chodilo až 30
dětí, které měly obrovskou radost z každého vstřeleného gólu.
SPOLKY
MS Lanka
počet členů: 23, za nového člena byl přijat Pavel Bukvic, nejstarší člen Jaroslav Cmol st. (nar.1932),
nejmladší člen Ondřej Stojaspal (nar.1994), nejsou registrovány žádné ženy, jeden čekatel (Kryštof
Rusňák).
V roce 2018 proběhly volby, po kterých se úplně změnilo vedení ve spolku. Předsedou se stal Radek
Dufka (nahradil Josefa Tinku), místopředsedou Ondřej Cmol (za Rostislava Skopala), hospodářem
zůstal Jaroslav Cmol ml., finančním hospodářem Antonín Šimčík (dříve Josef Dufka ml.) a jednatelem
Josef Juřenčák ml.(dříve Ondřej Cmol).
V letošním roce oslavil myslivecký spolek 70.výročí své existence. Oslavy se konaly v rámci Dne obce
9.června. Areál myslivecké chaty se otevřel návštěvníkům, kteří si mohli prohlédnout výstavky paroží,
vycpaných zvířat a dobových fotografií. Děti si vyzkoušely střelbu ze vzduchovky, připraveno bylo
občerstvení. V červenci se konala tradiční Červencová noc, letošní teplé počasí přilákalo hodně
návštěvníků. Během prázdnin se konaly v areálu chaty další dvě akce, první pořádal spolek
Retrobabky spolu s Oldněmčanem. Oba spolky zahájily tradici vaření česnečky pod názvem
Strúčkobraní. Následující den proběhla oslava vítězství v krajské soutěži Vesnice roku. Program začal
v brzkém odpoledni a skončil až v nočních hodinách. Členové mysliveckého spolku pomáhali
s organizací po dobu akcí. A protože vesnice byla úspěšná i v republikovém kole soutěže Vesnice
roku, slavilo se zde ještě jednou v září.
Pracovní činnosti a brigády
‐ bylo potřeba připravit krmivo na zimní období a nasušit seno, zároveň se kontroloval stav krmelců a
byl vyroben nový krmelec do oblasti Tábořiska.
Soutěže
‐ proběhla soutěž v malorážce a brokové střelbě. Brokovou střelbu vyhrál Martin Cmol, střelbu

v malorážce Josef Dufka ml.
Hony
‐ byl vyhlášen zvláštní režim v odlovu prasat. Důvodem nařízení bylo rozšíření moru u prasat na území
Zlínského kraje. Z místních členů byl úspěšný poouze hospodář Jaroslav Cmol, nákaza se neprokázala.
V prosinci proběhl pouze menší společný hon na zajíce a zvěř škodící myslivosti. Odlovilo se pouze 30
ks.
Jiné akce
‐ akce pro děti z MŠ (předvedení loveckého psa, ukázka loveckých trofejí)
‐ účast na Hubertské mši v místním kostele sv. Filipa a Jakuba za živé i zemřelé členy.

SDH
starosta Emil Hajdůch, velitel Pavel Kočí, jednatel František Neděla, preventista Emil Hajdůch ml.,
pokladník Jaroslav Kadlček, strojník František Šrámek st.;
celkem 41 členů, 35 mužů a 6 žen; nejstarší Jindřich Vydržal (r.1945), nejmladší František Šrámek
(r.1999); nepřijati žádní noví členové;
Vybavení: zásahová jednotka disponuje ochrannými přilbami a dýchacím přístrojem, k dispozici jsou 2
auta, DAF a FORD TRANSIT. První je zásahové vozidlo, Ford je určen pro přepravu osob na závody
nebo na pouť hasičů na sv. Hostýně, které se členové pravidelně účastní. Tady stejně jako na mši
v místním kostele si při svátku sv.Floriána připomínají bývalé členy sboru.
V r.2018 zasahoval místní SDH v srpnu při rozsáhlém požáru v průmyslové zóně v Nivnici a na konci
měsíce srpna v obci při poplachu 11 hasičů pomáhalo rychlé záchranné službě při přenesení
nemocného do sanitky.
V loňském roce vyhráli hasiči okrskovou soutěž v požárním sportu ve Vlčnově.
Kromě aktivit souvisejících s přímou činností sboru se členové zapojují do kulturního života obce.
Pomáhají při akcích určených pro děti, při lampionovém průvodu regulují dopravu při přecházení
hlavní silnice, při oslavě svátku dětí v červnu je v budově hasičky zázemí pro všechny organizátory.
V r.2018 při oslavě 110 let existence SDH uspořádali pro veřejnost rozsáhlou expozici hasičské
techniky od nejstarší k nejmodernější doplněnou předvedením hašení dříve a v současnosti.
Další prezentace činnosti SDH byla připravena pro hodnotící komisi při soutěži Vesnice roku.
Čtyři hasiči se zúčastnili 1.ročníku Štrúčkobraní,soutěže o nejchtunější česnečku uvařenou v kotlíku.
RETROBABKY
Taneční skupina pod vedením Svati Hajíčkové existuje od r.2014. Skupina vznikla z podnětu místního
duchovního správce, který si přál na farním plese po maminkách a tatíncích z farnosti vystoupení
místních babiček. Tak se i stalo a na 8. Farním plese v r.2015 se poprvé představilo 12 babiček či
babiček čekatelek pod vedením Kristýny Miklánkové. Vystoupení bylo přijato kladně, členky se
setkávaly rády, a tak skupina po vystoupení nezanikla a pokračuje stále. Zkoušky probíhají každé
úterý od 19 hod v klubovně nad KD. Stávající členky: Svaťa Hajíčková (vedoucí), Jana Horáková,
Zdenka Jančářová, Marta Kadlčková, Jiřina Karafiátová, Ludmila Křižková, Mirka Lysoňková, Jarmila
Mikulcová, Ludmila Slintáková, Marie Stojaspalová, Dana Vagaiová, Jarmila Vlková, Ivana Zimčíková.
Akce v r.2018 – několik vystoupení se konalo v obci, v červnu prezentace před hodnotitelskou komisí
krajského kola a následně vystoupení při přebírání ocenění Vesnice roku v září, vystoupení na

Společenském odpoledni pro starší a pokročilé v listopadu. Retrobabky obdržely pozvánky na
vystoupení v okolních i vzdálenějších obcích, a sice na Hasičském bále v Boršicích u Blatnice, při
otevírání cyklostezky Blatnička – Hluk, na hodkách ve Slavkově a v obci Podolí při vzpomínkové akci
100 let ČSR a na Retropárty.

KNIHOVNA
Knihovnice Jana Daňková obdržela za svou práci ocenění Knihovna Zlínského kraje roku 2018. Spolu
s Diplomem za moderní knihovnické a informační služby postoupila knihovna do celostátního kola
soutěže knihoven, ve které komise složená z pěti knihovníků vybírala z 13 knihoven ze všech krajů ČR.
Vyhlášení proběhlo v Národní knihovně Klementinum v Praze a místní knihovna získala ocenění Za
vytvoření uživatelsky příjemného prostředí knihovny, rozsáhlou komunitní činnost a programy
k podpoře čtenářství.
Besedy konané v prostorách knihovny:
‐ Povídání o regresních terapiích, lektorka Andrea Kadlčková
‐ Ovocné stromy v krajině, ekolog Vít Hrdoušek
‐ Zdravotní přednáška o bylinkách, lektor a bylinkář Karel Štenbauer
‐ cestovatelská přednáška o Japonsku, Jirka a Alena Márovi
‐ Povídání o houbách, lektorka Vlasta Ondrová
Knihovnice úzce spolupracuje s místní školou a zpestřuje žákům hodiny čtení či literatury. Spolu s
vyučujícími se snaží podpořit zájem o čtenářství. Prváčci se účastnili projektu Knížka pro prvňáčka a
poté, co předvedli paní knihovnici, jak už umí číst, byli pasováni na čtenáře. Žáci pátých tříd si
vyslechli besedu o pověstech. V březnu proběhla ve všech knihovnách Noc s Andersenem, tentokrát
se děti blíže seznámily s Povídáním o pejskovi a kočičce od Josefa Čapka. Celkem 17 dětí se přihlásilo
na přespání v knihovně. Pro spáče byl připraven bohatý program – soutěže, čtení pohádky či hledání
odměny, vše se týkalo tvorby Josefa Čapka. V říjnu se konala druhá celorepubliková akce v rámci
knihoven, a sice Týden knihoven. Knihovna byla otevřena po celý týden, konaly se akce určené jak
pro děti, tak i pro dospělé, celkem přišlo zhruba 160 návštěvníků.
Statistika: počet čtenářů298 z toho 78 do 15 let, knižní fond 10 549 knih, výše poplatků je 50,‐ Kč pro
dospělé a 30,‐ Kč senioři a děti
OLDNĚMČAN
vedoucí souboru Jana Fibichrová, 26 členů se schází každou druhou neděli v 18 hod v klubovně na KD,
repertoár vychází z tanců krúžku. Soubor vystupoval o hodech na Muzeu, při přebírání titulu Vesnice
roku, účastnil se Slavností vína v Uherském Hradišti, ve vánoční době koledovali členové na Domě
s chráněnými byty a na Muzeu.
Členové Oldněmčanu vymysleli a zorganizovali novou akci v obci, soutěž o nejlepší česnečku pod
názvem Štrúčkobraní. Soutěže, která se konala na myslivecké chatě, se za velmi pěkného počasí
zúčastnilo deset týmů, konečnou verzi polévky hodnotilo přes 240 porotců. Hudebně akci podpořil
Ondřej Fibichr.
POČASÍ
‐ nejchladnější týden v roce byl od 26.2. do 4.3., bez sněhu, ale mrazivo, začala chřipková epidemie;

velmi teplo bylo 20.dubna, 28,5 stupňů C; nejteplejší dnem roku byl 9.srpen, 38 stupňů C, celkově
bylo v létě přes 40 tropických dnů, průměrná teplota v létě byla 19,3 °C. V prázdninové měsíce trvaly
šest týdnů tropické dny i noci. Poslední prázdninový týden dosahovaly teploty až 29 °C, přes noc se
ochladilo k 9 °C. Se začátkem nového školního roku se zatáhlo, v sobotu 1.září se konalo tradiční
vaření trnek, odpoledne pršelo vytrvale, přes program déšť ustal. Neděle byla znovu slunečná a
teplá, ale nad ránem přišla bouřka, pršelo až do půl deváté a hrozilo, že zahájení nového školního
roku nebude toho roku na školním dvoře, jak bývá zvykem. Déšť ale ustal na potřebnou půlhodinu,
po přivítání žáků a vyučujících v novém školním roce třídy odešly do budovy školy.
Následující týdny byly slunečné, babí léto se vydařilo, až do 20.října, kdy teploty začaly klesat a počasí
získalo podzimní ráz ‐ oblačné, zatažené, deštivé dny a vítr, ranní mlhy. Od poloviny listopadu se
teploty nedostaly přes 7 stupňů. I začátek prosince měl podzimní ráz, první sněhové vločky spadly
11.prosince, ale neudržely se. Pokračovaly zatažené dny, beze srážek. ani přes vánoční svátky sníh
nebyl, 24.a 25.prosince pršelo, teploty 2 až 4 stupně Celsia. I poslední den roku začal deštivě,
odpoledne déšť ustal, teplota se držela stejně jako o svátčích okolo čtyř stupňů.
RŮZNÉ
Začátkem roku se opravovala čapí hnízda, jejich velikost začala ohrožovat dráty elektrického napětí a
hrozila koroze. Byly usazeny nové sloupy s hnízdy a elektřina se vedla pod zemí. Čapí pár přiletěl v
březnu, v novém hnízdě se usadil, ale vyvedl v tomto roce pouze jedno ptáče.
Odpálení silvestrovského ohňostroje bylo přesunuto z půlnoci na podvečer Nového roku.

OBYVATELSTVO V OBCI K 31.12.2018:
Nejstarší občané:
97 let Anežka Nedělová (čp.599);
95 let Miroslava Krystýnová (čp.888),
94 let Františka Ježková (čp.134),
93 let Leopold Dufka (čp.269),
92 let Emílie Stojaspalová (čp.888), Marie Kadlčková (čp.2), Anna Světinská (čp.304), Marie Ježková
(čp.820),
91 let: Karel Nováček (čp.318), Anna Šumberová (čp.617), Pavlína Máčalová (čp.758), Marie
Roušarová (čp.656), Božena Kadlčková (čp.888),
90 let Anna Uhrová (čp.135), Františka Zapletalová (čp.644)

Po 16 letech vystřídala v listopadu 2018 na pozici předsedkyně Sboru pro občanské záležitosti paní
Evu Kadlčkovou paní Ľubica Ježková.
Celkový počet obyvatel k 31.12.2018: 2997
‐ z toho 32 cizinců
‐ přistěhováno 16 občanů
‐ odstěhováno 40 občanů;
‐ narozeno 36 dětí (17 chlapců, 19 dívek), 31 přišlo na vítání na OÚ, první dítě obce Evelína Prajzová.
‐ úmrtí 28 občanů (14 mužů a 14 žen).

Nejvyšší přidělené číslo popisné 913.

