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Úvod  

Na začátku roku vyvrcholila v loňském roce započatá ekonomická krize, jejímž 

důsledkem bylo propouštění, občany naší obce to nejvíce postihlo v podnicích  Baťa a.s., 

Formika, Kasko s.r.o. Slavkov a Visteon Autopal Hluk, počet nezaměstnaných v obci dosáhl 

10 %. 

 

Česká republika předsedala Evropské unii od 1.1.do 30.6.2009. 

 

V květnu byla vyslovena nedůvěra vládě, to znamenalo její pád a jmenování tzv.nestranické 

úřednické vlády, která vedla naši zemi do voleb v červnu 2010. Původní termín říjnových 

voleb do Poslanecké sněmovny byl zrušen.  

 

Ve dnech 27.a 28.září navštívil naši zemi papež Benedikt XVI. Bohoslužby sloužil v Brně na 

tuřanském letišti a ve Staré Boleslavi. 

 

Obecní úřad 

Zaměstnanci OÚ: Ing.František Hajdůch –starosta obce, Ing.Miroslav Kadlček – 

místostarosta, Jana Kadlčková – sekretářka, Ing. Božena Juřenčáková – ekonom, Jiřina 

Bídová – matrikářka, Jana Salátová – ekonomicko-hospodářský pracovník,  

František Šimčík, František Šrámek, Vladislav Janiga, Miroslav Zimčík- techničtí pracovníci, 

Ludmila Lidiáková, Hana Kadlčková – uklizečky, Ludvík Šimčík – hospodář TJ, Alžběta 

Šrámková – správkyně squash hřiště. 

Úřední hodiny: pondělí a středa 7.00 – 16.00 hod. 

Rozpočet obce: příjmy 81 071 427 Kč, výdaje 80 271 355 Kč. 

Úvěr obce na bytovou nástavbu nad místní ZŠ  – čtvrtletně  414 000 Kč, celkem tedy  

1 656 000 Kč/rok. 

 

 

Vinařská obec  

Dolní Němčí se spolu s Ořechovem a Ostrožskou Novou Vsí stala vinařskou obcí roku 

2009. Ocenění je udělováno za přínos při organizaci Slováckých slavností vína a otevřených 

památek, které se koná každý rok na podzim v Uherském Hradišti. 

 

Mikroregion Bílé Karpaty 

Mikroregion Bílé Karpaty vznikl na podzim r.2007, sdružuje 9 obcí, předsedou správní 

rady je starosta naší obce František Hajdůch. V červnu se uskutečnilo 1.setkání sedmdesáti 

zástupců všech obcí v přísálí místního KD s cílem informovat o dění v jednotlivých obcích.  

 

Úprava obce 

V roce 2009 získala obec několik dotací. Ze Státního fondu dopravní infrastruktury bylo 

podpořeno dokončení chodníků v ulicích Dvořákova, Kostelní, Boršická a Komenského a 

výstavba cyklostezky parkem při hlavní cestě směrem na Hluk v délce 3,5 km.  

Z Regionálního operačního programu získala obec dotace na na projekty, a sice na opravu 

komunikací v ulicích Školní, Mírová, osvětlení a zeleně v okolí ZŠ a MŠ a výstavbu 

víceúčelového hřiště při ZŠ. Tyto prostory byly slavnostně otevřeny v pondělí 31.srpna.  

Celkové náklady činily 48 922 000, získané dotace dosáhly 35 653 000 Kč. 

 



 

Rekonstrukce kachlových kamen 

V místním muzeu Na Mlýně čp.105 se nacházejí kamna, jejichž stáří se odhaduje na 

více než sto let. Při rekonstrukci celého objektu, která skončila v r.1999, byla kamna pouze 

rozebrána a znovu složena, aniž by bylo počítáno s jejich zprovozněním. Protože je jizba, kde 

kamna stojí, využívána i v zimních měsících při vánočním zpívání a štěpánském koledování, 

začali se všichni upínat k myšlence kamna zprovoznit, aby se mohla jizba vytopit. 

Rekonstrukce začala v říjnu a trvala zhruba měsíc. Kamnáři při ní jednotlivé kachle rozebrali, 

jemně očistili žiletkou, aby nenarušili glazuru, stěny vyzdili šamotem a nakonec zatřeli 

jílovou maltou, bez cementu či betonu. Opravu financoval Zlínský kraj a Obec DN. 

 

Počasí 

Začátek roku 2009 byl beze srážek s teplotami kolem nuly, postupně se ovšem 

ochlazovalo a nastaly holomrazy s teplotami až – 16 °C. Mrazy povolily k – 8 °C, nastala 

inverze, k celodenním mrazům se přidaly mrznoucí mlhy. Následně se teploty vyšplhaly až 

k 5 °C, bylo zataženo a oblačno, srážky dešťové nebo smíšené. Noční teploty 1 - - 3 °C, denní 

1 . 5 °C způsobily náledí. Postupně se ochladilo a začalo sněžit, které zesílilo a připadlo 2 – 3 

cm sněhu přes den. Velká oblačnost trvala i na začátku února, přidal se silný vítr. Vítr ustal, 

teploty dosahovaly hodnot + 13 °C, tyto výkyvy počasí způsobily chřipkovou epidemii. 

Následně teploty opět klesly, začalo vydatně sněžit a foukat vítr. Toto spojení znamenalo po 

ledovce ze začátku roku další komplikace především pro řidiče, a sice sněhové jazyky. Druhá 

polovina začala mrazivě a intenzivními srážkami. Mrazy se držely po celý den, noční hodnoty 

dosáhly až – 22 °C. Ke konci měsíce se ovšem teploty opět proměnily, denní stouply až 3 °C, 

noční nepřesáhly hodnotu – 5 °C. A úplný závěr měsíce byl nadprůměrně teplý, teploty 

dosahovaly až 10 °C, což vydrželo i začátkem měsíce března. Pomalu odtával poslední sníh. 

V druhém týdnu se ovšem ochladilo, znovu se vyskytovaly sněhové přeháňky, které se ale 

postupně proměňovaly v dešťové, teploty se ustálily nad nulou i v noci. 

Duben byl teplotně nadprůměrný, srážkově podprůměrný, o Velikonocích se udělalo 

nádherné teplé počasí s teplotou kolem 20 °C, což bývá typické až pro konec května. 

11.dubna dosáhla rtuť teploměru až k 25 °C a tento den byl nejteplejší za posledních padesát 

let. 

I v květnu byly nadprůměrně letní teploty, které ovšem přerušil přechod studené fronty 

doprovázené bouřkou s přívalovými dešti, krupobitím a silným větrem o rychlosti až 90 km/h. 

Na začátku června se vrátily denní teploty kolem 20 °C, noční mezi 10 – 12 °C, které 

přešly do teplot tropických hodnot a vydržely až do konce měsíce. Tropické třicetistupňové 

teploty doprovázely bouřky a byly opět vystřídány ochlazením o deset stupňů.  

Během měsíce července nás postihly dvě vlny tropických teplot, kdy teplota  ani v noci 

neklesala pod 20 °C, ale jinak bylo léto chladnější a vlhké, na začátku měsíce s vytrvalým 

deštěm. 2.srpna  dosáhla max teplota hodnoty 33,1 °C, na konci pak klesla až k 13 °C. Během 

letních měsíců jsme zaznamenali 20 letních dnů, 6 tropických nocí, 7 tropických dnů. 

Září začalo chladnými a deštivými dny, teploty do 15 °C. Druhá polovina měsíce se ale 

naopak vydařila, propuklo nádherné babí léto – chladná rána, ovšem denní teploty až 23 °C. 

Užívat si nádherného podzimu jsme mohli až do začátku měsíce října. Pak nastal prudký 

obrat, teploty klesly a ž o 20 °C a počasí mělo už zimní charakter, v období 12.-15.10. 

dokonce napadl první sníh, foukal prudký vítr. Smíšené srážky se objevovaly i v průběhu 

listopadu, který začal silným poryvem větru, denní teploty 5 – 10 °C, noční od 4 do – 1 °C, 

ráno mlhy. Postupně teploty klesaly, na konci měsíce už se v noci trvale pohybovaly pod 

bodem mrazu, denní nepřesáhly 6 °C, napadl sníh, denně foukal silný vítr.  



Větrno a mrazivo zůstalo i na začátku prosince, napadl sníh, který se držel do poloviny 

měsíce. Pak začaly teploty pomalu stoupat, sníh tát, Štědrý den byl blátivý, déšť způsobil 

ledovku a na silvestra dosáhly teploty až 6 °C a objevily se přeháňky.  

 
 

 Baťa a.s. 

Od 15.7.2002  je ředitelem výrobní divize firmy Baťa v Dolním Němčí Ing.Dušan 

Kopiar. 

V té době bylo ve výrobní divizi zaměstnáno 350 pracovníků,  

k 1.lednu 2009 226 zaměstnanců. Formou tzv.hromadného propouštění z důvodu růstu 

nákladů, odbytové krize a tlaku laciné obuvi z Asie byl k 1.červnu rozvázán pracovní poměr 

se 101 pracovníky. Snížením počtu pracovníků a redukcí výroby se vyprázdnila jedna výrobní 

hala, která se začala používat jako sklad materiálu a hotových výrobků, takže příprava 

výroby, výroba i distribuce jsou pohromadě. V příštím roce se plánuje otevření prodejny 

diabetické obuvi. 

Počet zaměstnanců  je v současné době 125,  z toho 101 žen. V současné době se vyrábí asi 

120 000 párů ročně. Hlavním odběratelem je obchodní divize Baťa a.s. a asi 40 % produkce je 

exportováno na Slovensko a do Rakouska. 

 

Stav zaměstnanců (vždy k 31.12.): 

 

 Rok                Celkem                     ženy                muži  

2002                  354                          278                  76 

2003                  342                          267                  75 

2004                  282                          233                  49 

2005                  259                          212                  47 

2006                  247                          207                  40 

2007                  227                          191                  36 

2008                  226                          187                  39 

2009                  125                          101                  23 

 

Služby v obci 

Pekárna vdolečků Lenka Matějíčková a Jana Míšková 

Nehtový design – Petra Nemravová, Bronislava Popelková, Lucie Glierová 

Kadeřnictví – Radka Gavalcová, Jana Bartošová, Zuzana Kadlčková,  

Kosmetika – Marie Šmehlíková, Jarmila Hajdůchova 

Masáže – Andrea Joklová,  

Fotografické služby – Julie Anna Miklová 

Malíř, natěrač – Tomáš Stojaspal 

Oprava obuvi a brašen- Michal Mikulička 

 

Místní rozhlas 

Hlášení místního rozhlasu je během všedních dnů v odpoledních hodinách a v neděli 

v poledne. Během týdne hlásí pracovnice OÚ, jde hlavně o informace o termínu svozu 

odpadu, o pohybu pracovníků zapisujících stav elektroměrů a vodoměrů, o prodejcích textilu, 

ovoce, zeleniny, masa či slepic, kteří navštíví naši obec, ztráty a nálezy zejména klíčů, kol 

nebo domácích zvířat, popř. varování před podomními prodejci. Samostatně jsou pak hlášena 

úmrtí spoluobčanů. V neděli se k těmto zprávám přidává i sportovní program a blahopřání 

spoluobčanům k jejich jubileím, kterým dávají zahrát jejich rodiny. V neděli hlásí p. Ludmila 

Mikuličková, která v r. 2001 vystřídala p. Jana Mikošku. 

  



 
Církev 

I v tomto roce pokračovaly biblické hodiny a celodenní adorace, Otec Ladislav 

navštěvoval nemocné, pravidelně se střídaly skupiny při sobotním úklidu kostela, pro děti byl 

uspořádán letní tábor v Suché Lozi, Dětský den a Drakiáda. 

Rok byl zahájen tradičně Tříkrálovou sbírkou (vybráno 76 136,-) 

10. ledna se konal 2. Farní ples, do tomboly kromě sponzorů přispívají i farníci a 

pobavit se přijeli rovněž farníci z Horního Němčí a ze Slavkova. 

V neděli 1.března měla naše farnost možnost účastnit se mše svaté v Ostravě 

v kostele sv.Václava, kterou přenášela TV NOE. Přímého přenosu 1. března se zúčastnily 4 

autobusy farníků z Dolního a Horního Němčí. Celebrantem byl O. Ladislav. 

Hodovou mši celebroval bývalý duchovní naší farnosti P. Bohumír Čuhel.  

Po dvou letech se konalo 3. setkání ministrantů, bývalých i současných. Setkání má 

už svůj tradiční program – začíná se mší svatou, následuje fotbalové utkání a nakonec je 

společné posezení. 

23. srpna byla dožínková mše svatá.  

V srpnu došlo k nepříjemné události – byly zcizeny dva měděné svody z presbytáře. 

23. října se do naší farnosti sjeli mladí z děkanátu na Děkanátní studentskou mši, 

kterou celebroval P. Petr Bulvas z Bánova). 

Živý betlém se letos nekonal - kvůli blátivému počasí musel být přesunut na začátek 

roku 2010. 

31. prosince vypršel mandát farní radě, bylo nutné zvolit novou.  

Statistika – 26 křtů, 9 svateb, 27 pohřbů. 

 

 

Hody 

První květnový víkend se konaly tradiční hody. Letos nebyly s právem a hlavní program 

byl připraven na neděli odpoledne v Muzeu Na Mlýně. Poprvé vystoupil ženský sbor Tetičky 

z Dolněmčí spolu s národopisným kroužkem Dolněmčan, dechovou hudbou Dolněmčanka, 

tanečním kroužkem Dolněmčánek (děti od 2 do 15 let) a mužským sborem Dolněmčané 

 

Pečení chleba 

V sobotu 13. června se v místním muzeu uskutečnilo pečení chleba s jeho ochutnávkou. 

Hoši z krúžku Dolněmčan měli tuto činnost již vyzkoušenu z předchozích neveřejných 

ročníků. Celkem čtyřicet sedm bochníků vytahovali z pece kolem čtvrté odpoledne, děvčata 

z krúžku je nabízela se sádlem a s cibulí nebo se škvarky. Čekání na hotový výrobek 

zpříjemnily pěvecké sbory Dolněmčané a Tetičky z Dolněmčí. 

 

Dožínky 

Dožínky se konají vždy po čtyřech letech, tak, aby se nesešly v jeden rok s hody 

s právem. Pozvání na letošní 10.ročník se dostalo velkému počtu občanů z celé republiky, 

protože proběhlo v pátek 21.srpna v pořadu ČT Dobré ráno. Obec zde představil starosta obce 

František Hajdůch, vedoucí NK Dolněmčan Martin Matúš a p. Marie Ježková.  

Slavnost se konala v sobotu 22.srpna, hlavním organizátorem byli NK Dolněmčan, obec 

DN a Agro Okluky a.s. Krojovaní se seřadili v areálu místního družstva a odtud v průvodu 

vyrazili k domu hospodáře Vladimíra Stojaspala čp.245. Na vrata gazdy pověsila chasa 

dožínkový věnec, pozvala ho na dožínkovou zábavu. Gazda je pohostil vínem, gazdina 

vdolečky a poté všichni pokračovali na stadion TJ, kde následoval program. Ten se nemění od 

r.1923, kdy byly uspořádány vůbec první dožínky. V programu kromě místních krúžků 

Dolněmčánek a Dolněmčan vystoupili i hosté - skupina Kýčer z Turej Lúky. Program pak 



přešel do volné zábavy s místní dechovkou Dolněmčanka. Programu na hřišti se zúčastnili 

čtyři hospodáři a hospodyně z dřívějších ročníků, a sice František Přikryl, Antonín Kadlček, 

Antonín Straka a Ludvík Šimčík. Bohužel nevyšlo počasí, již při průvodu poprchávalo a při 

programu se rozpršelo a následně i ochladilo. Akce byla spolufinancována Evropskými 

společenstvy. 

K dožínkovému průvodu patří figuríny Martin s Kačú, které se točí na oji. Pro letošek byly  

vyrobeny nové postavy, oblečení se sesbíralo ve vesnici – „co komu přebývalo, jim daroval“.  

 

Vaření trnek 

I tato slavnost měla letos své 10.výročí. Ani v tuto sobotu 5.září nevyšlo počasí, citelně 

se ochladilo a chvilkami poprchávalo. Ale ani tento nečas neodradil asi 350 návštěvníků od 

lízačky, která začala kolem 14 hod. Na celé odpoledne byl připraven program – zazpíval 

místní mužský a ženský pěvecký sbor, vyhrávala cimbálová muzika z Horňácka s primášem 

Miroslavem Minksem a znovu přijela folklorní skupina Kýčer z Turej Lúky. Živo bylo i 

nedaleko muzea na lidovém jarmarku. Národopisný krúžek Dolněmčan se sice neúčastnil 

programu, ale celou akci organizoval. Na dožínky a vaření trnek poskytla finanční příspěvek 

EU v rámci programu přeshraniční spolupráce s městem Myjava. 

SDH 

V současné době má Sbor dobrovolných hasičů Dolní Němčí 36 členů, z čehož je sedm 

žen. Průměrný věk členů je třicet let. Hasičský sbor je rozdělen do tří družstev ve dvou 

výjezdech – CAS-8 a Praga V3S. Ve výbavě sboru jsou přilby a dýchací masky,které jsou 

srovnatelné s výbavou profesionálních hasičů.  

SDH je začleněn do integrovaného záchranného systému v působnosti katastru obce Dolní 

Němčí. 

SDH má sestavené rovněž soutěžní družstvo, které se účastní okresních soutěží v požárním 

útoku a závodů Velké ceny okresu Uherské Hradiště.   

Velitelem SDH je František Stloukal, starostou Emil Hajdůch.  

 

Myslivecké sdružení LANKA 

Myslivecké sdružení (MS) má 25 členů. Honitba MS představuje 830 ha vlastní honitby 

a 140 ha pronajaté honitby od honebního společenstva Vlčnov. V honitbě má MS rozmístněno 

7 posedů, 4 centrální krmelce, 15 krmelečků pro zajíce a 20 zásypů pro bažanty. Na každou 

zimu musí tedy zajistit dostatek krmiva jak objemového tak jadrného. MS vlastní dochovnu s 

voliérou, kde každý rok chová kachny a občas i bažanty. Hlavní zvěří v honitbě je zajíc, srnčí, 

bažant a koroptev. Někteří členové mysliveckého sdružení se aktivně věnují myslivecké 

kynologii, v níž dosahují dobrých výsledků jak na zkouškách, tak na výstavách. Myslivci 

kynologové se věnují i vyhánění zvěře při sečení pícnin, aby nedocházelo k jejímu úhynu při 

těchto polních pracích. Rovněž tak se myslivci věnují zlepšování přirozených podmínek pro 

chov zvěře, například výsadbou nových stromků. 

Předsedou MS Lanka je Rostislav Skopal. 

 

  

Dům s chráněnými byty 

Počet obyvatel je 39 . 

Pečovatelskou terénní službu začali stále více využívat i místní obyvatelé.   

I v tomto roce oslavili klienti kulatá výročí. Velmi vzácnou a největší událostí byla briliantová 

svatba  manželů Daňkových. 

      Klienti se účastnili akcí pořádaných v okolních domech s chráněnými byty-  Člověče, 

nezlob se v Horním Němčí,  Čaj o páté v Uherském Brodě. 

Koncem srpna bylo dokončeno okolí budovy, byla usazena pergola a vysazena zeleň.  



Před vánočními svátky se ubytované ženy rády přidaly k pečení perníčků, jejichž  zdobení nás 

učila paní Končitíková ze Strání, vánoční atmosféru dokreslilo vystoupení dětí z místní MŠ. 

Přímo u vánočního stromečku pak zazpívala místní schola a štědrovečerní odpoledne zpestřil 

mužský pěvecký sbor z Dolního Němčí.  

Během celého roku navštěvoval obyvatele domu P.Švirák. V případě nemoci přijíždí 

MUDr.L.Sváček a zdravotní sestra E. Hladišová. 

 

Sbor pro občanské záležitosti 
19.srpna oslavili slavnostní mší manželé Marie (88 let) a František (92 let) Daňkovi 70 

let trvání manželství. Manželé vychovali 4 děti a velkou část svého života prožili v USA. 

K emigraci se rozhodli v padesátých letech, protože František byl aktivně zapojen do 

zahraničního odboje a hrozilo mu doživotní vězení. V r.2006 se vrátili zpět a nyní žijí v domě 

s chráněnými byty. Slavnostní mši svatou sloužil světící biskup Mons.Josef Hrdlička.  

2.října oslavila 100.narozeniny Marie Ježková (čp.). Neprožila svůj život lehce, za války 

ovdověla a sama vychovala tři dcery, celý život pracovala v zemědělství.  

Další jubilanti: Františka Šmídová, čp.3 (92 let), Antonín Kočí, čp.595 a Kateřina 

Kadlčková, čp.360 (89 let). 

 

Fotbal 

A mužstvo 

Sezona 2008/2009 skončila pro naše mužstvo dospělých špatně, po sedmnácti letech 

sestoupilo z krajského přeboru a na podzim 2009 začalo hrát I.A třídu. Změněn byl i trenér 

mužstva, František Kadlček vystřídal odcházejícího Miroslava Bednaříka ze Zlechova. Naše 

mužstvo skončilo  krajském přeboru na předposledním 15.místě, mělo skóre 31:75, pouze 28 

bodů, z 30 zápasů 8x vyhrálo, 4x remizovalo a 18x prohrálo. Novou soutěž na podzim ale 

začalo znamenitě, po skončení podzimní části mělo za 14 odehraných zápasů 34 bodů a skóre 

38:15, když 11x vyhrálo, 1x remizovalo a 2x prohrálo. Kádr byl složen výhradně z domácích 

hráčů.  

Další trenéři a vedoucí mužstev: dorost – Petr Kadlček, žáci – Bronislav Ježek, 

přípravka – Roman Bobčík a Pavel Martiš. 

 

Zulka Cup 

26.června se na našem hřišti TJ uskutečnil Premiérový ročník Memoriálu Josefa Přikryla 

Zulka Cup. Je to turnaj určený pro staré pány, zúčastnila se 4 mužstva, a sice Staré Město, 

Trebatice, Zlín a Dolní Němčí. Vítězem se po finále s Trebaticemi stalo mužstvo Dolního 

Němčí. Po celý den byl dětem k dispozici nafukovací hrad, v přestávkách mezi zápasy se 

mohli diváci účastnit soutěže ve střelbě pokutových kopů, večerní zábava se skupinou Scarlet 

Rose byla ukončena ohňostrojem. 

 

Základní škola 

Ve školním roce 2008/09 navštěvovalo místní ZŠ 365 žáků (143 na 1.stupni, 222 na 

druhém) rozdělených do 18 tříd (8 na prvním stupni, 10 na druhém), vyučovalo zde 35 

vyučujících doplněných o 3 asistentky, které se věnovaly 15 žákům s různým postižením. 

Ředitelem školy byl Mgr.Milan Kvasnička, zástupce Mgr.Lubica Ježková.  

Škola pracovala podle vzdělávacího programu Základní škola a nabídla žákům od 7.ročníku 

následující volitelné předměty: sportovní hry, informatika, ruský jazyk, fyzikální, 

přírodovědný nebo matematický seminář  a konverzace v anglickém jazyce. 

K zápisu do prvních tříd pro školní rok 2009/10 přišlo 24 dětí, ale u deseti požádali rodiče o 

odložení školní docházky o rok. 4 děti byly zapsány z předchozího roku, do prvních tříd tedy 

nastoupilo 18 dětí. Při zápisu museli budoucí prvňáčci určit geometrické tvary, barvy, počet, 



vymýšlet slova.  

Školní docházku ukončilo 62 žáků devátých tříd a 1 žák osmého ročníku. Až na jednu žákyni, 

která musela čekat na druhé kolo přijímacích zkoušek, byli všichni přijati v kole prvním. Na 

gymnázia a střední školy s maturitou se hlásilo 42 žáků, 20 žáků do následujících učebních 

oborů: kadeřnice, zámečník, tesař, číšník, elektrikář, instalatér, truhlář, autoelektrikář, 

nástrojař, opravář zem.strojů, malíř, krajinář, automechanik.  

 

Výuka žáků byla  doplněna dalšími  aktivitami,  na 1.stupni návštěvou knihovny, ekohrátky, 

ozdravným pobytem pro páté ročníky, výukou na dopravním hřišti, návštěvou hvězdárny, 

na 2.stupni adaptačním kurze pro 6.třídy, lyžařským kurzem pro 7. a 8.ročník, návštěvou 

výstavy moderního umění, výstavy betlémů a biblí, exkurzí a přednáškou na Úřadu práce, 

polonézou žáků 9.ročníku na Plese SRPŠ. Žáci obou stupňů vystoupili na Akademii ZUŠ, 

účastnili se Adopce na dálku, Dnu proti rakovině, bruslení na zimním stadioně. 

Třídní učitelé zorganizovali pro všechny třídy školní výlety, pro první, druhou, třetí, čtvrtou a 

šestou třídu byly jednodenní, v sedmé až deváté dvoudenní, páté třídy absolvovaly pětidenní 

adaptační kurz. 

 

Přehled třídních učitelů a počtu žáků v jednotlivých třídách: 

I.A  Mgr.Mária Uherková 15 žáků 7 chlapců 8 dívek 

I.B Mgr.Jana Špaňhelová 13 7 6 

II.B Jana Staňová 19 11 8 

III.A Mgr.Kamila Pavelková 16 7 9 

III.B Mgr.Ludmila Beníčková 14 6 8 

IV.A Mgr.Marcela Horká 22 13 9 

IV.B Mgr.Jana Pacholová 14 8 6 

V.A Rostislav Smrž 30 14 16 

VI.A Mgr.Eva Horňáková 20 10 10 

VI.B PaeDr.Jaroslav Horňák 19 10 9 

VI.C Mgr.Jarmila Hrobařová 20 12 8 

VII.A Mgr.Dagmar Bahulová 25 11 14 

VII.B Miriam Borýsková 26 17 9 

VIII.A Mgr.Petr Kuřina 25 16 9 

VIII.B Alena Růžičková 24 15 9 

IX.A Mgr.Jana Mitáčková 23 11 12 

IX.B Mgr.Zdeňka Hájková 23 12 11 

IX.C Mgr.Jana Stojaspalová 17 10 7 

 

celkem         365 197 168  

 

ZUŠ 

Ve školním roce 2008/09 bylo zapsáno 192 žáků, z toho 4 dospělí. Zástupkyní ředitele 

pro ZUŠ byla Phdr.Jana Čivrná.  

Vyučovalo se v oboru hudebním (hře na klavír, klávesy, kytaru, housle, flétnu zobcovou i 

příčnou, klarinet a cimbál), v oboru literárně dramatickém, tanečním a výtvarném. Výše 

školného za rok činila 600 Kč v lit.dramatickém oboru, 1200 Kč ve výtvarném a tanečním a 

1900 Kč za hudební obor. Působilo zde 15 pedagogů, z toho 2 externě.  

Své dovednosti prezentovali žáci na vánoční výstavě a vánoční akademii, při vystoupeních na 

plesech a přehlídkách, na představení pro děti z MŠ a na závěrečném a absolventském 

koncertu.  

Z hlediska vybavenosti je potřeba dokončit vybavení učebny novým typem pomůcek – 



nášlapnými notami pro výuku rytmu a hmatnic pro zvládnutí rytmu, stupnic a akordů.  

 

Mateřská škola 

Ve školním roce 2008/09 bylo zapsáno celkem 84 dětí, které byly rozděleny do 4 tříd: 

berušky (23 dětí), sluníčka (28 dětí), motýlci (24 dětí) a třída se zaměřením na logopedii 

koťátka (9 dětí).  

Do logopedické třídy, kam jsou zařazeny děti s vadou řeči a se sluchovým postižením, byla 

jako asistentka pedagoga pro dítě s poruchou autentického spektra přijata Bc.Květa 

Kovaříková.   

Po celý školní rok pracovala MŠ podle vzdělávacího programu „Jdeme spolu za poznáním“, 

který by měl obsáhnout všechny oblasti vývoje dítěte a je zaměřen na témata, která seznamují 

děti s realitou. Vzdělávaní je během školního roku obohaceno o velké množství aktivit, 

např.koncerty ZUŠ, divadelní představení, programy Ekocentra Pantoflíček, seznámení 

s prací Policie ČR a místního hasičského sboru, celodenní výlet, plavání a saunování. Dále 

jsou v nabídce zájmové kroužky (taneční, keramický, anglického jazyka a křesťanské 

výchovy). ŠVP zohledňuje i spolupráci rodičů s MŠ, kromě informací na nástěnkách a 

schůzek s rodiči jsou pořádány slavnosti pro rodiče při příležitosti vánočních a velikonočních 

svátků, Dne matek a dětí, rozloučení s předškoláky. Rodiče pomáhají jako sponzoři a při práci 

v zahradě MŠ. 

Ke kvalitní výuce patří i kvalitní vybavení a upravené okolí – velkou akcí roku byla 

kompletní rekonstrukce budovy (zastřešení, zateplení, výměna oken, barevná fasáda), uvnitř 

budovy byla vyměněna lina v šatnách, na schodištích a chodbách, rekonstruována sociální 

zařízení v 1.a 4.třídě a v šatně učitelek, nábytkem doplněny hrací a pracovní kouty ve 3.a 

4.třídě. V zahradě školky byla upravena kačírkem dopadová plocha u průlezek, byly natřeny 

dřevěné průlezky, opraveny příchozí komunikace a vysazena zeleň. Kromě dotací získaných 

z fondů EU získala MŠ finanční prostředky od sponzorů Kredit a.s., Kasko a.s., Zedníček, 

Agro Okluky, MaM střechy, Petr Janča.   

 

Různé 

V sobotu 5.září byla u Kubešů Na Výsluní 748 svatba. Následující dopoledne rodiče 

ženicha s hrůzou zjistili, že v průběhu noci byli vyloupeni. Ztratily se peníze z koláče, 

bankovky z blahopřání a šperky novomanželky. Přesto, že ženich pracuje u policie a měl 

velký zájem na dopadení a potrestání zlodějů, zatím se to nepodařilo. Zdá se, že se jedná o 

skupinu lupičů, kteří se zaměřují na domy, kde se koná svatba – podobný případ se stal 

v nedalekém Strání. 

 

Statistika pohybu obyvatelstva: 

Narozeno 25 dětí 

Zemřelo 25 obyvatel 

Přestěhováno 37 obyvatel 

Odstěhováno 32 obyvatel 

Uzavřeno 14 manželství  

 Rozvedeno 7 manželství 

Stav k 31.12.2009 3027 obyvatel 
    

  

 

 

 

 


