2019
Z událostí za rok 2019 v rámci celé ČR, popř. i celosvětových, které mohly ovlivnit i život v obci, stojí
za zmínku počasí – sněhové srážky ze začátku ledna i února způsobily zvednutí hladiny místního
potoku Okluky, tropické teploty přes 30 stupňů C začaly už na začátku června, na konci tohoto měsíce
teplota stoupala až přes 38 stupňů.
Radost mnozí pocítili při vítězství Evy Samkové (snowboarding), Martiny Sáblíkové
(rychlobruslení) na MS a při úspěchu našich basketbalistů na MS v Číně (6. místo). Smutek ovšem
zasáhl celou zemi po zprávě o smrti zpěváka Karla Gotta a pamětníci si připomněli jeho vystoupení
s dalšími umělci v místním KD, tehdejším JKK.
I v roce 2019 proběhly volby, tentokrát do Evropského parlamentu. Celorepubliková účast byla slabá –
necelých 29 % a ČR bude mít 21 zástupců, a sice z ANO, ODS, Pirátů, STAN + TOP, SPD KDU ČSL a KSČM. Účast při volbách v obci byla zhruba jako v celé ČR, 23,8 %, tj. 584 odevzdaných
obálek, nejvíce hlasů získalo KDU-ČSL, ANO a SPD.
V říjnu se v daleké Číně objevil první případ nemoci, kterou způsobila nová mutace viru, který se
mezi tamním obyvatelstvem šířil nebezpečně rychle a u seniorů a chronicky nemocných vedl ke smrti.
Nikdo tomu ale nevěnoval příliš velkou pozornost, protože to nebyla první epidemie, o které se média
v takto vzdálené zemi zmiňovala.
OBECNÍ ZÁLEŽITOSTI
Nad ulicí Polní vykoupeny pozemky (v celkové hodnotě 9,5 mil Kč) na nová stavební místa (směrem
k sídlišti Na Výsluní)
Dokončeno druhé travnaté hřiště, zpevněn ujíždějící svah nad budovanou druhou travnatou plochou;
Rekonstrukce plynových kotelen v budovách ve vlastnictví obce, tj. MŠ, KD, OÚ a bytový dům
čp.656
Vysazení větrolamů a budování mokřadů v Dřínku
Vyasfaltovány polní cesty (oficiální označení cesty C 15) – spadalo do kompetence Státního
pozemkového úřadu, jednalo se o jižní stranu obce – od Padělků (most na Slavkov) směrem na Dílce
(okolo vodní nádrže Louky), dále na Tábořisko ke Kaménku a přes Babí horu až ke kapličce sv.Anny.
OBECNÍ ÚŘAD
Personální obsazení – beze změn (starosta, místostarosta, 3 pracovnice v kancelářích, 1 matrikářka, 5
technických pracovníků)
KNIHOVNA
eviduje 298 čtenářů, z toho 78 do 15 let, knižní fond čítá 10 549 titulů a 30 periodik, přibylo 272
nových knih.
V knihovně se začala scházet skupinka lidí se zájmem o literaturu a počáteční povídání o knížkách
zpravidelnili na poslední čtvrtek v měsíci. Poté se sdružili pod oficiální název Literární spolek,
1. schůzku měli 31. ledna a rozšířili své zaměření na tematické výlety do okolí.
26. dubna od 17 hodin byla v knihovně beseda s pilotem, který před 40 lety havaroval se stíhačkou nad
bytovkami v ul. Vinohradské (u družstva). Setkání spolu s OÚ organizoval a průvodním slovem
provázel redaktor regionálního deníku Slovácký deník Pavel Bohun.
Na nehodu ze 17. ledna 1979 si ještě vzpomnělo velké množství místních, kteří se besedy 26.dubna
v prostorách knihovny zúčastnili. Setkání začalo vzpomínkou pilota Jiřího Ovsíka na samotnou
nehodu – upřesnil, že šlo o cvičný let, stíhací letadlo ztratilo kvůli technické chybě rychlost a on měl
obrovskou obavu, aby nespadnul na obytnou zónu a aby škoda související s pádem stíhačky byla co
nejmenší a hlavně, aby nepřišel o život nikdo z civilního obyvatelstva. Proto se snažil navést stroj

mimo zastavěnou oblast. To se podařilo, v poslední možné chvíli se katapultoval, při pádu si zlomil
dva obratle. Vzpomínky pilota se prolínaly se vzpomínkami místních, zejména obyvatel Vinohradské
ulice a zasahujících hasičů. Při besedě v místní knihovně byla všechna místa obsazena, přijeli i
nadšenci armádních letounů, kteří se p. Ovsíka dotazovali na zajímavosti o letadlu.
ÚMRTÍ OTCE JOSEFA
P.ThDr, Josef Stojaspal (30. září 1933 – 13.února 2019)
Josef Stojaspal se narodil v Dolním Němčí, základní povinnou docházku absolvoval v obci a ve
vedlejším Hluku. Na středoškolská studia se přihlásil do jezuitského internátu ve Velehradě. Studium
to bylo placené, studentům, kterým to rodiny nemohly hradit, přispívali anonymní mecenáši, dnes
bychom řekli, že studenti získali stipendium. Přestože byl na internátu přísný režim, vzpomínal O.
Josef na své vyučující jako na mimořádně vzdělané, ale přitom velmi pokorné lidi. V r.1948 bylo
církevní školství zrušeno, dva roky tedy studoval na gymnáziu v UH. Po maturitě se rozhodl ke studiu
kněžství, ale seminář v Litoměřicích byl kontrolován tehdejším režimem. Protože toužil po
svobodném teologickém vzdělání, v r.1950 spolu s dalšími čtyřmi kamarády emigroval. S pomocí
převaděče se dostali na rakouské území, stále ještě rozdělené do vojenských zón a v sovětské hrozilo
nebezpečí zatčení. Nebyl ani jazykově vybavený, ovládal pouze latinu, díky níž se nakonec dokázal
domluvit s řeholníky v jezuitském kostele ve Vídni. Po výslechu odjelo všech pět kluků vlakem do
Horního Rakouska. Zde už začínala americká zóna, nehrozila deportace zpět do vlasti, ale podmínky
v emigrantském lágru nebyly dobré, vládla tam nevraživost mezi jednotlivými národnostmi. Znovu
měl štěstí, protože tam potkal dolněmčanského rodáka P. Ludvíka Světinského a ten pro všech pět
maturantů domluvil studium teologie na Lateránské univerzitě v Římě. Otec Josef byl vysvěcen 16.
března 1957, v r.1960 zde získal doktorát z teologie.
Jelikož mluvil latinsky, rusky, italsky a německy, byl poslán jako kaplan do jižního Tyrolska a jeden
rok strávil mezi ruskými (pravoslavnými) emigranty. Poté mu biskup z Essenu nabídnul službu
v německém Porúří, v německém městě Gelsenkirchen (Porúří), kde s italskými dělníky a českými
emigranty strávil 38 let. Považoval si Němců za solidaritu, neboť finančně přispívali potřebným –
v 60. letech chudým Italům, po sametové revoluci věřícím na Moravě. Ve farnosti se věnoval i
sociální politice – díky své znalosti jazyků pomáhal emigrantům s jakýmkoliv vyznáním vyřizovat
potřebné doklady a snažil se tamní farníky stmelit. Vybudoval farní centrum se sálem pro sto padesát
lidí, farní hospůdku a sestavil dvě fotbalová mužstva. Tak jako on se cítil dobře mezi farníky i farníci
byli svému duchovnímu otci velmi vděční. Během desetiletí si přivykl tamnímu způsobu života, těšil
se z občasných návštěv příbuzných a z pravidelných setkání 30 českých kněží působících v SRN.
Změna politických poměrů ve vlasti ho velmi překvapila a na jaře v r.1990 přijel po 40 letech do rodné
obce. A při této návštěvě si uvědomil, kde je skutečně doma – celý svůj aktivní život strávil
v emigraci, ale vřelé přijetí farníků při první návštěvě ho dovedlo k rozhodnutí vrátit se na důchod do
Dolněmčí. V lecčems mu to připomínalo exil, protože po tak dlouhé době většinu lidí neznal. Ale díky
příbuzným a především vlastní snaze začlenit se do života v obci se stal velmi užitečným a
nezapomenutelným spoluobčanem. Ani v důchodu totiž nelenošil, velmi aktivně sloužil mše svaté a
místní duchovní správci v něm měli velkou oporu. Jeho smrt zasáhla nejen farníky z obou farností i
spoluobčany - nefarníky, všem zůstane na setkání s ním milá vzpomínka – vždy byl usměvavý,
příjemný, vstřícný, pamatoval si jména i příbuzenské vztahy. Jeho smrt byla nečekaná, skonal doma,
pohřbu se 19. února účastnilo spoustu kněží, řádové sestry, příbuzní, místní i přespolní obyvatelé,
mnozí v místním kroji.

FARNOST
Duchovní správce Petr Hofírek;
29.12. se v místním kostele konal Vánoční koncert pěveckého souboru Dvořák z Uherského
Brodu. Plný kostel posluchačů si vyslechl 6 skladeb, 52členný sbor řídil jako dirigent vyučující z
místní ZUŠ Petr Kučera.
Netradiční cukrárny
V pořadí 9.a 10. akce na podporu misií ve světě se konaly 17. března a 20. října. Opět se našlo
dostatek dobrovolných cukrářek, které připravily krásně vypadající a k tomu velmi chutné zákusky,
nemálo dětí, které obsluhovaly, hodně maminek, které vše chystaly, a nakonec i plný sál návštěvníků,
kteří finančně přispěli na pomůcky tělesně postiženým dětem v Malawi. Odpoledne zpříjemnila DH
Dolněmčanka, na návštěvu zavítal národní ředitel Papežských misijních děl (PMD) v ČR Leoš
Halbrštát s manželkou. Hlavní organizaci zajistila Erika Uhrová.
KULTURA
9. Ples seniorů
5. února se konal další odpolední ples, který organizují Tetičky. S radostí lze konstatovat, že zájem o
ples neklesá. Určitě je to i tím, že organizátorky připravují každý rok vzpomínkovou výstavu
svatebních darů 50.let, což byla sousoší jelenů, pejsků, baletek a malované talířky. O doprovodný
program se postaraly hostující soubory Plkotnice ze Suché Lozi, Hútek z Bánova, zatančily děti
z místní MŠ, hrála Dolněmčanská pětka. Příjemným oživením celého podvečera byl vypravěč
z Boršic. Tyto radosti kazí jenom obavy, jak dlouho to Tetičky ještě dokážou organizovat, nejsou už
nejmladší, v poměrně krátké době jich několik opustilo už navždy. Proto by rády rozšířily i omladily.
Snad se to podaří.

FARNÍ PLES
Již podvanácté se 26.ledna konal ples farnosti a stále si drží prvenství v návštěvnosti. Zahráli hudební
skupina ŠARŽE 54, Dolněmčanská pětka a CM Mladí burčáci. Vystoupili herci SD Tereza Hrabalová,
David Vaculík a David Macháček s ukázkou z muzikálů. Nechyběla bohatá tombola a půlnoční
losování z místenek o hodnotnější ceny (zlatý šperk, TV, tablet).

RODIČOVSKÝ PLES
2. února 20 párů žáků devátých ročníků předvedlo nacvičenou polonézu, valčík, polku, jive a waltz.
Potlesk sklidili mladí tanečníci a tanečnice za svižný nástup v rytmu tance letkis. Děvčata se letos
domluvila a tančila ve svatebních šatech.

HODY
Stalo se nejednou, že 1. květen je jasný, teplý, slunečný den. A jak se blíží hodový víkend, počasí se
pokazí. Nebylo tomu jinak ani v tomto roce. 1. máj byla středa, teploty překročily
25 stupňů Celsia, ještě čtvrtek zůstal bez deště. Pršet začalo v pátek dopoledne, odpoledne déšť ustal,
ale ochladilo se na 16 stupňů. A ochlazování pokračovalo – v sobotu byl na Muzeu připraven program,
ve kterém vystoupil NK Dolněmčan, děti z MŠ, pěvecké sbory Dolněmčané a Tetičky. Nepršelo, ale
teplo vystupujícím nebylo, den byl chladný, větrný, oblačný. Nedělní ráno bylo na toto roční období
výrazně studené, pouze 2 stupně Celsia, pršelo, teplota 7 stupňů, ani kolotoče se za celý den nerozjely.

DĚTSKÝ DEN
Jubilejní 20. dětský den-oslava proběhla 1. června, téma 1. olympijské hry v Dolním Němčí. Panovaly
určité obavy spojené s konáním olympiády z důvodu studeného a deštivého počasí během týdne, které
se naštěstí nenaplnily – sobotní den byl slunečný a teplý. Zastoupeny byly disciplíny letní (kladina,
skoky přes švihadlo, jízda na koni, skok daleký i z místa, běh) i zimní (běh na lyžích se střelbou,
rychlobruslení na vodní dráze). Rozhodčí u jednotlivých disciplín byli oblečeni v barvách
olympijských kruhů. Všichni sportovci byli vítězi a získali kromě balíčku sladkostí i zlatou medaili.
Celé klání bylo ukončeno slavnostně – průvodem s pochodněmi, hymnou, vypuštěním holubic míru a
projevem, ve kterém byla zmíněna iniciátorka oslavy Dne dětí Anna Umlaufová. Z její hlavy vzešel
před dvaceti lety nápad uspořádat pro děti odpoledne plné her a zapojila místní hasiče a farnost do
organizace.
A tradičně nechyběla ani pěna. Hlavní organizátorka byla Martina Smetanová.

2. ROČNÍK STRÚČKOBRANÍ
3.srpna se znovu v areálu myslivecké chaty vařila česnečka v kotlíku. Celkem 12 týmů sestavených ze
členů místních spolků, rodinných příslušníků nebo kamarádů se dvě hodiny snažilo uvařit co
nejchutnější polévku, kterou by se zavděčilo 330 hodnotitelům. Nálada byly výborná, jednotlivé týmy
si prozpěvovaly spolu s Ondřejem Fibichrem, který hrál ještě i poté, co bylo vše uvařeno, snědeno a
vyhodnoceno. Celou akci pořádal FS Oldněmčan.
ZŠ A ZUŠ DOLNÍ NĚMČÍ
Vedení bez personálních změn;
26 pedagogů, průměrný věk pedagogů je 41 let, všichni s pedagogickým vzděláním,
6 asistentů pedagoga, 3 vychovatelky, 16 místních, 19 dojíždějících;
320 žáků v 15 třídách (7 + 8);
Personální změny: Mgr. Lucii Šišákovou nahradila Mgr. M. Kavalcová,
ve školní družině Mgr. L. Zimčíkovou Pavlínu Kelíšková,
Kláru Stojaspalovou (vyučování náboženství) Mgr. Markéta Pochylá,
pracovní poměr ukončila asistentka pedagoga Ivana Simandlová;
Šesté třídy – třídní učitelé Mgr. K. Kočí a Mgr. M. Slinták
Na 1.stupeň se po MD vrací Simona Tomíková;
Na škole pracuje speciální pedagog a školní asistent
Vzdělání probíhá podle učebního dokumentu Školní vzdělávací program pro základní vzdělání;
od 7. ročníku v nabídce volitelné předměty: konverzace v AJ, vaření, sportovní hry, fyzikální seminář,
technický seminář;
Vyučující se zapojili do dvouletého projektu, díky kterému rozšířili nabídku zájmových kroužků
o kroužky čtenářské gramotnosti, zábavné logiky a deskových her;
Inkluze žáků se speciálními vzdělávacími potřebami – začleněno 6 žáků se zdravotním postižením, 22
žáků se závažnější poruchou učení a 16 žáků vyžadující podpůrná opatření; Mgr. Jana Staňová vede
kroužek pro dyslektiky z 3.- 7.ročníku celkem 10 žáků, včetně cizinců, a logopedický kroužek, který
navštěvuje 1 žák z 1.třídy;
Prospěch ve 2. pololetí: všech 307 žáků prospělo, 180 žáků s vyznamenáním (123 + 57);
Výchovná opatření: u dvou žáků udělen stupeň uspokojivé z chování za neomluvené hodiny,
porušování školního řádu (pozdní příchody do výuky, přinesení elektronické cigarety a nože, nekázeň,
nevhodné chování vůči vyučujícímu);

Základní povinnou docházku ukončilo 46 žáků, 36 pokračuje na maturitních oborech (gymnázium 9,
SOŠ 5, SPŠ 10, OA 7, SZŠ 3, SPgŠ 2), 10 v učebních oborech (kadeřnice 2, autoelektrikář 5,
kosmetička, instalatér a malíř – 1);
Úspěchy žáků na okresní a krajské úrovni:
matematická olympiáda – okresní kolo Přemysl Bobčík 4.místo, Martin Baroň 8.- 12.místo, krajské
kolo Přemysl Bobčík 4. místo, Martin Baroň 23.místo;
dějepisná olympiáda krajské kolo Martin Baroň 5.místo;
fyzikální olympiáda okresní kolo Martin Baroň 4.místo, Přemysl Bobčík 9.místo, krajské kolo Přemysl
Bobčík 6.místo, Martin Baroň 24.místo;

Nelepší sportovci školy:
1. stupeň – Michael Kočí, Simona Zimčíková
2. stupeň – Oliver Mikulička, Barbora Ševčíková;
Exkurze, akce a výlety:
7.ročníky – Technické muzeum a Hvězdárna s planetáriem v Brně
5. ročník – Sklárny Květná
8. ročníky – na kole a pěšky na Velkou Javořinu
1. stupeň – Den otevřených úlů, Rodiče vítáni,
2. stupeň – mezitřídní turnaj ve fotbale
4. – 9. ročník – Železný žák
Turisťák – Ždánický les
dějepisný seminář – Praha – po stopách odboje
všechny ročníky – sběr papíru, ochrana člověka za mimořádných údálostí;
Stavební úpravy v komplexu budov:
po 46 letech kompletně vyměněna bazénová technologie (úprava vody zautomatizována pomocí UV
lampy a masážních trysek),
nové učebny fyziky a chemie,
v prostoru schodiště postaven výtah, díky kterému je celý areál budovy školy bezbariérový,
celková částka za úpravy 8 miliónů
hospodaření školy: příjmy 25 471 862 Kč, výdaje 25 449 994 Kč, od zřizovatele 3 mil Kč;
Přidělení třídnictví:
1.A
Mgr. Kamila Pavelková
1.B
Mgr. Marcela Horká
2.A
Mgr. Jana Staňová
2.B
Mgr. Ludmila Beníčková
3. třída Mgr. Jana Pacholová
4. třída Mgr. Blanka Spáčilová
5. třída Mgr. Jana Špaňhelová
6.A
6.B
7.A
7.B
8.A
8.B
9.A
9.B

Mgr. Michal Slinták
Mgr. Kristýna Kočí
Mgr. Petr Kuřina
Mgr. Igor Hrdlík
Mgr. Pavlína Bobčíková
Mgr. Vladislav Vystrčil
Mgr. František Ježek
Mgr. Jana Stojaspalová

Bez třídnictví: Mgr. Michaela Kročová, Alena Růžičková, Mgr. Jana Nováková, Mgr. Martina
Kavalcová, Mgr. Lenka Zimčíková, Simona Tomíková, Mgr. Markéta Pochylá, Mgr. Jarmila
Hrobařová
Asistenti/tky: Šárka Došková, Jindřich Kvasnička, Michaela Bachanová, Ing. Martina Hajdůchová,
Miriam Borýsková, Mgr. Adéla Warchilová

Školní sportovní klub
= atletické soutěže (sprinterský víceboj, atletický čtyřboj, Pohár rozhlasu v UH, O pohár starosty
města UB, atletická olympiáda 1. i 2. stupně, branná všestrannost, Straňanská laťka, Mc Donald´s Cup
ve fotbale, soutěž v triatlonu Železný žák)
Centrum Pantoflíček – vedoucí Ing. Pavla Mudráková, hlavní téma na školní rok – půda a nebezpečí
půdní eroze; náplň kroužku: seznámení
aktivity: procházky po okolí DN, návštěva výstavy Vládci noci ve Slováckém muzeu UH, přednášky o
masožravých rostlinách (Jan Karafiát), o holubech (Václav Dohnal);
Soutěž ve Sběru papíru – celkem navezeno 10 307 kg, nejvíce 3. třída, 9.B a 2. třída; jako jednotlivci:
Iva Zelinková, David Vaněk, Anna a František Kadaši;
SRPŠ, předsedkyně Mgr. Veronika Ježková, poskytlo příspěvek 29 959 Kč, a sice na adaptační kurz
6. tříd, na úhradu dopravy žáků 7. tříd na LVVK, ples 9. ročníků, na Vánoční výstavu, na oslavu Dne
dětí
Školní jídelna
- denně 410 obědů – pro žáky a zaměstnance (i bývalé) ZŠ, ZUŠ, MŠ a pro zájemce z řad občanů,
- bez změn v personálním obsazení
Školní družina
- školné 100 Kč/ rok; provoz před vyučováním 6.30 – 7.30, odpoledne 11.30 – 16.00;
- vedoucí vychovatelka Simona Synčáková, vychovatelky Mgr. Jiřina Tomancová, Mgr. Pavlína
Kelíšková;
ZUŠ
zástupce ředitele beze změny, celkem 19 vyučujících, 16 v hudebním oboru, po jednom v oboru
výtvarném, literárně – dramatickém a tanečním;
Celkem 224 žáků;
V letošním školním roce si ZUŠ připomenula 20 existence, oslava proběhla 8. 12. 2018, poprvé se zde
představila v září utvořená cimbálovka pod vedením Adély Bruštíkové, zatím bohužel bez cimbálu;
Uskutečnily se pravidelné koncerty: Vánoční, Jarní, Absolventský, Akademie pro maminky a babičky,
Akademie pro žáky ZŠ,
Účast na třetím ročníku celorepublikového projektu ZUŠ Open – uspořádán Výchovný koncert pro
MŠ a výtvarné odpoledne pro děti a rodiče Dejme duši stromům;
Vystoupení literárně – dramatického oboru na 60. zlínském filmového festivalu s příběhem Osudové
setkání aneb Cesta kolem světa za 80 dní; stejné představení předvedl soubor i na 3. ročníku festivalu
ZUŠKA? ZUŠKA! v Kroměříži
Výtvarný obor: do soutěže ŽILI, BYLI NEJEN NA HRADECH A ZÁMCÍCH v Jičíně v rámci
festivalu Jičín – město pohádek byly zaslány práce z keramiky Adély a Moniky Sokolových a Adiny
Zvozilové, získaly diplom a čestné uznání

MŠ
Vedení beze změny, 8 učitelek, 1 chůva, 4 provozní pracovnice;
Do starobního důchodu odešla učitelka Eva Kadlčková, nastoupila Mgr. Martina Kulíková;
Do starobního důchodu odešla uklízečka Božena Daňková, nastoupila D. Juřenčáková
91 dětí, 4 třídy, 1.- 3. třída rozděleny děti dle věku, logopedická třída – 12 dětí ve věku 3-6 let;

POČASÍ
Zima znovu blátivá, sněhu málo. Sněžilo 2. ledna během dopoledne a postupně srážky zesilovaly
natolik, že navečer během půl hodiny napadlo 5 cm mokrého sněhu. Do rána mrzlo a ráno tyto
zmrazky zapadly čerstvým sněhem, což způsobilo potíže chodcům i řidičům. Tento charakter počasí se
držel zhruba týden, střídaly se srážky sněhové a deštivé, nejen noci, ale i dny byly mrazivé.
V polovině ledna přišla obleva, denní teploty stoupaly až k deseti stupňům nad nulu, pršelo, poté se
ještě jednou ochladilo. Během noci na 28. ledna sněžení neustávalo, těžký sníh dokonce způsobil
dopravní nehodu na silnici u Uherského Ostrohu. A tato zapříčinila vznik dlouhé kolony aut stojící až
do Kunovic. Všechny ranní spoje a osobní auta jedoucí přes Kunovice do Uherského Hradiště měly
velké zpoždění. Konec ledna byl mrazivý.
Častým jevem značícím změnu počasí byl silný vítr, tak tomu bylo i na začátku února, kdy kromě
několika polámaných větví vyvrátil dřevěný přístřešek. Posléze se oteplilo a v únoru ani v březnu už
žádné prudké ochlazení nenastalo. Pomalu se oteplovalo a dubnové dny měly teploty, na jaké jsme
zvyklí v letních měsících. Na Velikonoční pondělí 22.4. se mírně ochladilo, ale o tři dny později
teplota vystoupala na 28 stupňů, a měli jsme první letní den roku. Celkově byl duben velmi teplý a
všechno bylo v květu. Ledoví muži, kteří přišli už první květnový hodový víkend, vše spálili. Chladné
a deštivé počasí v květnu, kdy byla teplota o 2 stupně nižší, než je průměr, opozdil sběr hroznů, a
proto se první burčák začal prodávat až první týden v srpnu, tedy o týden později než v předchozím
roku. Cena se nezměnila, stejně jako v r.2018 činila 105 Kč/ 1 litr.
Už od června byly dny velmi teplé, brzy stoupaly teploty k 38 stupňům, nejteplejším dnem roku
s teplotou 38,9 stupňů byl 26. červen. Běžně se počítá okolo 20 tropických dnů i nocí, v r. 2019 jich
bylo 34. Léto tedy bylo horké a suché. Se začátkem září přišel studený a deštivý podzim. Nikdo
nepředpokládal, že v druhé polovině října vystoupají teploty přes 25 stupňů a přijde nádherné babí
léto. Obrat nastal během jediné noci, teploty poklesly o patnáct stupňů, přidal se déšť a netrvalo
dlouho, už 30.10. přišly první mrazíky. Listopad byl sychravý, deštivý, chladný, na sv. Martina padla
hustá mlha. První drobné sněhové vločky poletovaly 2. prosince. Vánoční svátky nebyly bílé, ale
blátivé díky vytrvalému dešti, teploty se držely okolo pěti stupňů, dokonce ani na Javořině se
neudržela bílá pokrývka ze začátku měsíce. Počasí připomínalo spíše chladný, suchý podzim než zimu
v prosinci.
Celkově byl rok 2019 velmi teplý a relativně suchý.
MPS DOLNĚMČANÉ
Velkou akcí, které se muži pěvecké souboru každoročně zhostí, je Předhodové zpívání. V r.2019 se
konalo 27.dubna a bylo jubilejní desáté. Pozvání přijali hosté z obce Březí a Ratiboř, ze Slovenska
z obce Smolinské. Všechny doprovázela CM Strýci ze Strání. Co bylo na tomto ročníku zarážející,
byla slabá účast veřejnosti. V červnu jeli Dolněmčané na oplátku do obce Smolinské, kam byli
pozváni na akci s názvem Zaspívajme kamarádzi. Aktivně se zapojili do místní soutěže Strúčkobraní a
jako jeden z týmů vařili v kotlíku česnečku. I v druhé polovině roku měli spoustu vystoupení: ve
Strání na Předhodovém zpívání, v UH na Slavnostech vína, v obci na 20. ročníku Vaření trnek, na
Vánoční výstavce v místní ZŠ, na Předvánočním zpívání na Muzeu, na Štědrý den v Domově

s chráněnými byty a při půlnoční, 25.12. při hrubé mši (od 10.30) společně se scholou a při Žehnání
vína v KD. Na Adventním jarmarku měli za úkol uvařit svařák.
NK DOLNĚMČAN
Vedení převzala Karolína Zelinková;
Pravidelné akce v průběhu roku: obchůzka obcí a pochovávání basy při fašanku, vystoupení na
hodovém posezení na Muzeu, organizace Pečení chleba, účast v průvodu a vystoupení na Slavnostech
vína a otevřených památek v UH, Koledování na Muzeu
FS OLDNĚMČAN
Vystoupení na Farním plese ve Velehradě spolu s CM Hlaholica.
17. srpna se soubor zúčastnil Krajských dožínek v Kroměříži, aby prezentoval tradici dožínek z naší
obce a zhlédl tradiční dožínky souborů z Hané či Valašska. Hospodáři byli Zdenka a František
Ježkovi, do průvodu se podařilo napentlit šest kos, pět kosáků a troje hrábě.

DH DOLNĚMČANKA
Dechovka dostala možnost jako jediný zástupce ČR se zúčastnit mezinárodního festivalu vojenského
hudebního festivalu Amurské vlny. Festival se konal v Rusku, v městě Chabarovsk. Po obdržení
pozvánky členové dechovky dlouze zvažovali všechna pro a proti. Nakonec zvítězilo odhodlání
předvést místní folklor a zvědavost poznat dalekou zemi a spolu se třemi tanečními páry souboru
Dolněmčan se 26.5. soubor vydal na dalekou cestu z Vídně přes Moskvu do města Chabarovsk. Od
prvního dne se soubor připravoval na vystoupení v cirkusové aréně, na zimním stadionu, na náměstích
a na závěrečném defilé ulicemi města. Místními obyvateli byli přijati velmi srdečně, členové souborů
byli oslovováni s prosbou o fotografii, snad jenom počasí mohlo být aspoň trochu teplejší. Pořadatelé
přichystali pro zájemce výlety, kterých se všichni rádi účastnili, navštívili místní muzeum a projeli se
lodí po řece Amur. Po skončení festivalu se soubor nevypravil směrem na západ, tedy domů, ale
znovu východním směrem, do Japonska. Zde byly domluveny dva koncerty, nakonec odehrála
Dolněmčanka pouze jeden na pivním festivalu v hlavním městě Tokiu. Zde se potvrdil zájem Japonců
o hudbu, skladbu Horela lipka horela zpívali v japonštině. Po 14 dnech se všichni plni
nezapomenutelných zážitků vraceli domů.

KST
Na výroční členské schůzi došlo ke změně na postu místopředsedy klubu, Josef Stojaspal
funkci ukončil, novým místopředsedou se stal Luděk Jančář. Rovněž zde ukončil po 14 letech aktivní
a úspěšné působení Karel Orlovský a k životní jubileu (70 let) všichni zúčastnění poblahopřáli
Jaroslavu Uhrovi a Josefu Stojaspalovi.
V letošní sezóně měli všichni hráči i funkcionáři radost z nových členů a potěšil i návrat
odchovanců, dřívějších hráčů nejvyšší republikové soutěže, Iva Mikulce a Miroslava Janči.
v sezóně 2018/19 bojovalo 7 mužstev, 6 mužských a 1 žákovské družstvo.
A muži ukončili divizní soutěž na 3. místě, Karel Orlovský se stal druhým nejlepším hráčem, dále
nastupovali Dušan Kubeš, Luděk Jančář, Zdeněk Fibichr a Jan Ježek.
B a C muži neměli příliš úspěšnou sezónu, jejich hráči museli zaskakovat za marody v A mužstvu a
obě mužstva nakonec bojovala v Krajské soutěži 1. třídy o záchranu. Bohužel se udrželo pouze jedno

z mužstev, B týmu chyběl jeden bod. O záchranu se zasloužili Antonín Uher ml. a Ondřej Kučera.
D muži se udrželi v Krajské soutěži 2. třídy, sk. B, nejvíce se letos dařilo Josefu Kolískovi a Tomáši
Čaníkovi.
Muži družstva E i F bojují o příčky v regionálních soutěžích, bohužel E muži sestoupili do nižší
soutěže.
Družstvo starších žáků (Antonín Uher, Matyáš Bobčík, Martin Baroň) získalo po třech letech titul
okresního přeborníka.

FK Dolní Němčí
5 mužstev (2 muži, 1 dorostenci, 2 žáci) a 2 mužstva přípravky
A mužstvo muži Krajská soutěž sk. B, 6. místo, trenér Petr Kadlček, vedoucí mužstva Tomáš Kadlček,
nejvíce branek vstřelil Tomáš Stojaspal (8 branek);
B mužstvo muži Okresní soutěž, 6. místo, Miroslav Richtr, vedoucí mužstva Tomáš Stojaspal, nejlepší
střelec Filip Vyoral (hostování z Kunovic)
dorostenci Krajská soutěž sk. B, 6. místo, trenér David Jurásek, vedoucí mužstva Štěpán Fibichr,
nejlepší střelec Tomáš Hibler (8 gólů);
starší žáci Krajská soutěž sk. B, 7. místo, trenér Miroslav Vlk, vedoucí Štěpán Fibichr, nejlepší střelec
Štěpán Fibichr ml. (8 branek);
mladší žáci – 6. místo, trenér Tomáš Tinka a Jiří Zajíc, nejúspěšnější střelec Tobiáš Rožnovský (9
gólů);
přípravky jsou dvě, mladší vede Ludvík Zimčík a Radek Kadlček, starší Luděk Jančář a Robin
Kadlček – oba týmy hrají pro radost, výsledky se nezapisují, na zápasy jezdí s dětmi rodiče. Děti mají
radost z pohybu, tréninku se účastní okolo třiceti kluků i holek. Je velká škoda, že některým podobný
zápal nevydrží i ve vyšším věku, zejména dorostenců ubývá.

MS LANKA
vedení beze změny;
myslivecký rok začíná v dubnu, ale členové sdružení se činili i mimo honitbu. Na myslivecké chatě a
dochovně provedli výměnu rozvodů elektřiny a nefunkční krb nahradili samostatně stojícími kamny.
V červenci uspořádali další Červencovou noc, kterou letos neohrozilo počasí, ale krátkodobý výpadek
elektřiny. Hrála skupina Křídla. Myslivci se neustále cvičí ve střelbě, v září si zorganizovali na
střelnici ve Vlčnově soutěž s celkem 20 terči ve dvou kolech. Nejpřesněji střílel a vítězem se stal
Ondřej Cmol před Martinem Cmolem a Radkem Dufkou. V listopadu se sešli na společném honu na
drobnou zvěř – za mírného deště ulovili 50 zajíců ve Vinohradech, 75 zajíců ve Dřínku a 19 kachen
v Novinách. Poslední leč se konala v přísálí KD. Velký hon naplánovali na svátek sv. Štěpána.
SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ
žádné změny ve vedení;
Členové absolvovali školení strojníků a velitelů a školení na dýchací techniky. Na hasičských
závodech ve Strání i na nočních závodech v Březové byli nelepší a získali 1. místo. Byli pozváni na
oslavu 125. výročí vzniku SDH ve Strání. A dvakrát zasahovali v obci – při překopnutí plynové
přípojky a při požáru v ulici Mírové.

SPOZ
předsedkyně Mgr. Lubica Ježková, od 1.2. nová členka Ing. Blanka Kadlčková;
5x vítání občánků, celkem 36 dětí, první občánek roku Ema Stojaspalová;
Výročí:
90 let – Anežka Fibichrová čp.122, Marie Kadlčková čp.450, Ludmila Zimčíková čp.199;
91let – Anna Uhrová čp.135
92 let – Karel Nováček čp. 318, Anna Šumberová čp.617, Pavlína Máčalová čp.758
93 let - Emílie Kadlčková, čp. 429, Anna Světinská čp.304, Marie Kadlčková čp.2,
Marie Ježková čp.820
94 let – Leopold Dufka čp.269
95 let - Františka Ježková čp.134
98 let – Anežka Nedělová čp.599
diamantové svatby:
manželé Kadlčkovi čp.535 a Stojaspalovi čp.514
zlaté svatby:
manželé Bobčíkovi čp.152, Ježkovi čp.571, Ježkovi čp.603, Kadlčkovi čp.336,
Martišovi čp.57, Miklánkovi čp.640, Nedělovi čp.599, Zemkovi čp.260

RŮZNÉ
V průběhu 1. pololetí postupně ukončily činnost 3 místní obchody – Průmyslové zboží Stanislava
Stojaspala, Drogerie na rynku a Trojan – plastové zboží. Tím se zhoršila obslužnost občanů. V obci
fungují 3 prodejny potravin se základním drogistickým a papírenským zbožím (2x COOP Jednota –
rynek a horní konec, 1x Enapo – Nivnická 48), elektroprodejna Elektromax (v průběhu roku
přestěhována z ul. Hlucké 898 na ul. Nivnickou 218), a smíšené zboží v 1. patře nad potravinami na
rynku (vietnamští spoluobčané);
V jednu hodinu v noci z 30. na 31.12. se rozezvučela siréna v obci a místní hasiči rychle mířili do
Mírové ulice ke Šmehlíkům. Kromě místní dobrovolné jednotky zasahoval SDH z Vlčnova a
profesionální jednotky z Uherského Hradiště a Uherského Brodu. Požár vznikl v udírně, šířil se na
celou dílnu, kde v podkroví bylo umístěno seno. Před třetí hodinou ranní byl zásah ukončen, jako
příčina byla určena nedbalost. Při vjezdu hasičských vozů k zásahu se ukázalo, jak mohou auta stojící
po obou stranách v případě jakéhokoliv neštěstí komplikovat zásah. To není problém pouze této jediné
ulice, ale týká se to všech ulic v obci. Spousta majitelů či řidičů parkuje během noci v lepším případě
na nájezdu k domu, případně na chodníku či silnici a nepřipouští si, že v těchto případech je každá
minuta důležitá.

STATISTIKA k 31.12.2019
– oproti 31.12.2018 7 obyvatel více, celkem 2977 obyvatel, průměrný věk 42,8 let
- 1474 mužů, průměrný věk 40, 9 let

- 1503 žen, průměrný věk 44,8 let
- narozeno 37 dětí
- zemřelo 28 spoluobčanů
- přistěhováno 43
- vystěhováno 45
- 12 sňatků, 5 rozvodů

