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Úvod 

V r.2010 proběhly celkem troje volby – v květnu do Poslanecké sněmovny, v říjnu do 

Senátu a místních zastupitelstev. 

Květnové volby do PS skončily překvapujícím výsledkem – o dvě procenta zvítězila 

ČSSD nad ODS. Do PS se dostaly ještě TOP 09, KSČM a VV (Věci veřejné). Nad 

pětiprocentní hranici potřebnou ke zvolení za poslance se nedostali zástupci KDU-ČSL. 

Nejvíce preferenčních hlasů získal předseda TOP 09 Karel Schwarzenberg, celková účast byla 

62,6 %. 

V říjnu se v 27 obvodech konaly souběžně dvoje volby – komunální a senátní.  

Volba senátorů se vyznačovala podobně jako všechny předešlé slabou účastí voličů,  

přišlo pouze 25 %. Po dvou kolech, ve kterých získali nejvíce hlasů zástupci ČSSD, se 

změnila podoba Senátu, převahu získala ČSSD, další zástupci jsou z ODS , KDU-ČSL, 

KSČM, Severočeši, TOP 09 + STAN, Nestraníci, SOS a Evropští demokraté + NSK. 

Komunální politika je občanům nejblíž, hlavně v menších obcích všichni voliči zástupce 

znají, účast voličů ovšem nebyla ani poloviční (47 %). Celorepublikově byla nejúspěšnější 

ODS následována ČSSD. 

V zimě se konaly Olympijské hry v kanadském Vancouveru, sportovci vybojovali 6 

medailí, 2 zlaté (rychlobruslení), 4 bronzové (2x běh na lyžích, 1x sjezd na lyžích a 

rychlobruslení). 

         V  květnu se v Německu konalo Mistrovství světa v hokeji, ze kterého naši hokejisté 

přivezli zlaté medaile. Ve finále narazili na soupeře z Ruska, zvítězili 2:1. 

 

Srovnání cen  

Ceny za služby i průměrná mzda se v průběhu deseti let hodně změnily.  

Srovnání množství zakoupeného zboží a využitých služeb za průměrnou mzdu v r.2000 a 

r.2010: 

   2000 2010 

průměrná mzda 13900 Kč 21200 Kč 

bochník chleba 939 bochníků 935 bochníků 

Vejce 2177 ks 8153 ks 

pivo 1826 lahví 2322 lahví 

hovězí maso 186 kg 257 kg 

turecká káva 1202 šálků 1060 šálků 

brambory 1,9 t 2,8 t 

jablka 896 kg 854 kg 

kuřata 225 kg 359 kg 

Ceny služeb: 

svíčková na smetaně 231 porcí 235 porcí 

minutka 93 porcí 124 porcí 

vstupenka do kina 230 návštěv 141 

divadlo 107 106 

kadeřník (páni) 331x 141x 

CD 28 53 

auto 30 měsíců (Škoda Favorit) 16 platů (Škoda Fabie) 

benzín 353 l 662 l 

automatická pračka 1 plat polovina platu 

Vysavač 4 ks 7 ks 

dámské šaty 9 ks 20 ks 



 

Ze srovnání vychází, že si můžeme pořídit více zboží, pravdou ale je, že výrazně stouply 

náklady na bydlení, zejména ceny za energie. 

 

Obecní úřad 

Vedení ani zaměstnanci OÚ se nezměnili.  

Rozpočet obce:   příjmy   33 257 553,03, výdaje  26 552 988,10 Kč 

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

1 656 000 Kč/rok. 

 

Úmrtí Jozefa Lipky 

V květnu na následky těžké nemoci zemřel jeden ze zastupitelů obce Jozef Lipka (46 

let). Po doplňujících volbách byl na jeho místo jmenován Antonín Světinský. 

 

Komunální volby  

Ve dnech 15.a 16.října se konaly volby do obecního zastupitelstva. Voliči mohli vybírat 

ze 30 kandidátů na 2 kandidátkách:  

Volební strana č.1 Starostové a nezávislí – František Hajdůch, Miroslav Kadlček, 

Zdeněk Kadlček, Zdeňka Trtková, Antonín Zedníček, Eva Kadlčková, Josef Tinka, Dušan 

Kubeš, Marie Bukvicová, Marcela Daňková, Zbyšek Karafiát, Michaela Ambrosová, Antonín 

Richter, Antonín Straka, Šárka Došková. 

Volební strana č.2 KDU –ČSL – Pavel Stojaspal, Milan Zelinka, Leoš Minks, Vladimír 

Stojaspal, Karel Smetana, Jaroslav Hanák, Jana Nováková, Marie Janovská, Alois Michalec, 

František Ježek, Bronislav Ježek, Pavlína Bobčíková, Petr Kadlček, Drahomíra Ponížilová, 

Antonín Světinský.  

Ze 2482 oprávněných voličů se účastnilo 1129. Po sečtení všech výsledků se obecní 

zastupitelstvo skládá z 10 zástupců strany Starostové a nezávislí a 5 z KDU-ČSL. 

Ustavující zasedání, na kterém byli zvoleni členové obecní rady, členové zastupitelstva obce a 

jmenován starosta a místostarosta obce, se konalo dne 12.listopadu. Na základě výsledků 

voleb byli ustanoveni: 

- starosta obce Ing. František Hajdůch  

- místostarosta obce Ing. Miroslav Kadlček. 

- členové rady obce:  

Ing. František Hajdůch, Jaroslav Hanák, Ing. Miroslav Kadlček, Zdeněk Kadlček, Zdeňka 

Trtková;   

- členové zastupitelstva:  Mgr. Marie Bukvicová, Ing. Marcela Daňková, Eva Kadlčková, Ing. 

Dušan Kubeš, Leoš Minks, Drahomíra Ponížilová, Pavel Stojaspal, Josef Tinka, Antonín 

Zedníček, Ing. Milan Zelinka 

Na zasedání byli zvoleni i členové kontrolního výboru ve složení Drahomíra Ponížilová – 

předsedkyně, Marie Bukvicová, Milan Zelinka a finančního výboru ve složení Dušan Kubeš – 

předseda, Leoš Minks a Antonín Zedníček. 

 

Složení komisí obce: 

- komise kulturní a sociální: Michaela Ambrosová, Marcela Daňková, Daniela Juřenčáková,  

Lucie Lehká, Taťána Milošová, Libuše Ondruchová, Simona Synčáková, Ivana Tálská,  

Františka Tinková 

-  



Úprava obce 

Tento rok se podstatně změnil vzhled rynku – demolicí dvou domů stojících v samém 

středu obce se otevřel prostor u zastávky ve směru na Uherské Hradiště. Celá zastávka se 

posunula dále od vozovky, byl vybudován odbočovací pruh pro autobusy a byla vystavěna 

nadkrytá zastávka. 

 Další akcí bylo vybudování chodníku v ulici Nad Hájkem. 

Výměna oken a dveří v bytovkách čp. 589 a 656 byla financována z  programu Zelená 

úsporám.  

Ozelenění bývalé skládky Nad Hájkem bylo dotováno z OPŽP částkou 1mil 52 tisíc.  
 

  

 

Otevření cyklostezky 

Dne 22.dubna v 15.00 hod proběhlo slavnostní otevření cyklostezky směrem na Hluk. 

Otevření se zúčastnili zástupci Obecního úřadu DN, zástupci stavební firmy, hosté a 

samozřejmě občané obce. Cyklostezka byla již používána od podzimu r.2009.  

 

 

Demolice domů na náměstí 

8.července začala demolice domů čp.498 a čp.198 a na náměstí. Při demolici byla 

v objektu bývalé pekárny nalezena kovová schránka. Někdejší pekař František Čejka do ní 

vložil vzkaz budoucím generacím. Do knihy Modlitby křesťanské vepsal: „Ty, který hledáš 

poklad, zlato a peníze, věř, že největším pokladem je zdraví člověka, kterého si šetři a dobře 

spravuj, stejně jako spokojenost občanů v obci a ve státě bez hrůzy válek a světových mučíren, 

jako byly koncentrační tábory, mír v naší zemi v Evropě a na celém světě. To je a bude 

největší poklad a ten si hlídej. A až najdeš tento poklad, připij na zdraví sobě a všem, kteří 

hledají poklad mír. Toto jsem vložil do zdi v roce 1928, kdy jsem jako pekař přišel do této 

obce a doplnil v roce 1964, kdy jsem s pekařinou skončil se svojí ženou Štěpánkou.“  

Přiloženy byly neporušené plány rekonstrukce domu z května 1936 a března 1946,čtyři 

zavoskované lahvičky destilátů, brož se zobrazením patrona pekařů, keramické ozdoby do 

domácnosti, Příručka správného pečení chleba z roku 1942, snímky prezidenta Edvarda 

Beneše a Jana Masaryka, Nový zákon, Verneův román Pán světa, Kronika národa 

československého z roku 1922, Zpěvník pro školy občanské a obecné z roku 1931 a fotografie 

Františka a Štěpánky Čejkových..  

 

Oprava mostu a části komunikace v ulici Boršická 

V listopadu byl z důvodu rekonstrukce uzavřen most v ulici Boršická. Zpočátku oprav 

byl průjezdný, po zjištění havarijního stavu byl zcela uzavřen. Tím se zkomplikoval průjezd 

pro obyvatele ulic Boršická za mostem, Rybníky a Zahradní, kteří nemají jiný přístup vozem. 

Náhradní trasy byly možné přes škvárové hřiště a kolem myslivecké chaty nebo přes potok 

v ulici Zahradní. Částečně zprůjezdnit se ho podařilo v polovině prosince. Práce 

komplikovalo počasí, když na začátku prosince udeřily velké mrazy spolu s hustým sněžením.  

Náklady činily 2 557 000,- Kč. 

 

 

Schola 

Místní schola vydala své nové CD s názvem Svý kroky rozezpívej, které finančně 

podpořil Farní i Obecní úřad. Představení a křest CD proběhl v místním kostele 27.února za 

hojné účasti veřejnosti. 

http://rali-decor.takeit.cz/zaclony-dotvareji-interier-inspirujte-se-u-nas-8477606?210702&rtype=V&rmain=7801391&ritem=8477606&rclanek=7258509&rslovo=424328&showdirect=1


Místní schola Nekonečno vznikla již v r.1987, první vedoucí byla Jana Šupinová. Dalšími 

vedoucími byly Pavlína Bobčíková, Pavla Umlaufová a od r.2001 vede scholu Lucie Pochylá. 

Od r.1989 se prezentovali veřejně a vydali kazetu písní Na dosah.  

V současnosti má schola 28 členů (z toho 1 kluk), zkoušky mají pravidelně v pátek večer a 

zpívají při nedělních a dětských mších, na svatbách, pohřbech a různých slavnostech ve 

farnosti. Organizují otvírání betléma a letní tábor.  

Zúčastnili se několika festivalů a soutěží, v r.2007 získali na Festivalu křesťanských písní na 

sv.Antonínku 2.místo. 

 

Farní úřad 

K 30.červnu opustil naši farnost P.Ladislav Švirák, byl přeložen do Olomouce do 

Katedrály sv.Václava jako dómský farář. Otec Ladislav působil v naší farnosti osm let, za tu 

dobu se s farností sžil, dokázal citlivě přistupovat k farníkům i jejich radostem či starostem. 

Rovněž farníci si na Otce Ladislava zvykli. Rozloučení proběhlo při pouti ke sv.Anně 

25.července.  

Otce Ladislava vystřídal P.Mgr.Petr Hofírek, rodák z Kostelce u Kyjova, který dosud působil 

v Brodku u Prostějova.Od ledna začala pracovat Pastorační rada v novém složení:  

- Pavlína Bobčíková, Jiří Hejda, Bronislav Ježek, Jiří Kadlček ml., Božena Krhovská, Alois 

Michalec, Lucie Pochylá, Karel Smetana ml., Martina Smetanová, Ludmila Šáchová a 

Marie Tinková.  

V Ekonomické radě jsou Eva Hlaváčková a Božena Tinková.  

První lednovou sobotu obešly skupinky Tří králů vesnici, při této sbírce se v naší obci 

vybralo 75 515 Kč.  

Na konci r.2009 obletěly celý svět záběry zemětřesením zničeného ostrova Haiti. Česká 

biskupská konference vyhlásila celonárodní sbírku, její výtěžek z naší obce činil 77 600 

Kč.  

16.ledna se konal Farní ples. Na letošní 3.ročník byli pozváni moderátoři Eliška 

Bučková (Miss ČR) a Miroslav Šimůnek (herec, moderátor). K příjemně strávenému večeru 

přispělo country vystoupení místní mládeže a žonglérsko – akrobatické duo ze Vsetína. 

Nechyběla tombola, do které přispívají kromě sponzorů z řad místních a okolních podnikatelů 

i místní farníci. 

Na Charitním domě začaly v sobotu v podvečer mše svaté. 

Na jaře začala úprava oken na kostele, okna budou zaizolována zvenku průhledným sklem.  

 

Počasí 

Začátek roku byl mrazivý, silné mrazy a postupně i vydatná sněhová pokrývka vydržely 

až do druhé poloviny února. V posledním týdnu přišlo prudké oteplení spojené s deštěm a 

sníh zmizel během pouhých tří dnů. 

Březen ovšem začal opět chladnými a větrnými dny, během noci na 12.března napadlo asi 8 

cm sněhu a v noci se vrátily mrazy. V polovině března přišla teplá fronta, teploty začaly 

dosahovat až 15 °C, ale toto krásné počasí nevydrželo a bylo znovu vystřídáno studenými 

dny.  

I Velikonoce (5.4.) byly chladné, deštivé a vydatné srážky vydržely do poloviny dubna. 

V druhé polovině měsíce bylo přes den slunečno, ale stále poměrně chladno a větrno, v noci 

teploty stále klesaly k nulovým hodnotám.  

Na první květnový víkend připadly hody s právem a počasí se vydařilo – bylo krásně teplo, 

pršelo v noci. Druhá polovina měsíce přinesla však citelné ochlazení, teploty dosahovaly 

hodnot od 5 do 10 °C. Poměrně vydatnými srážkami a ochlazením začal i měsíc červen, 

dokonce došlo k záplavám. Naštěstí se to netýkalo naší obce, pouze občanů, kteří cestovali za 

zaměstnáním do Kunovic či Uherského Brodu – obě města byla zaplavena a neprůjezdná, 



uzavřena byla i sousední Nivnice. Následně se oteplilo, od 7.do 12.června trvala vedra, která 

byla přerušena chladnějším počasím, ale na začátku prázdnin nastalo tropické počasí, vedra a 

tropické noci, kdy teplota neklesla pod 20 °C. Druhá vlna veder nastala v období od 12.do 

23.července, ale znovu vystřídána ochlazením až o 10 °C.  

v srpnu se držely teploty hodnot okolo 25- 27 °C, v intervalu asi 5 dnů střídány deštivými a 

chladnějšími dny. Na konci srpna se projevily důsledky relativně suchého června – úroda 

brambor byla malá, brambory drobné.  

Začátek školního roku byl nezvykle chladný a deštivý, trvalo čtrnáct dnů, než začalo babí léto, 

které ale pak vydrželo i v říjnu. Na konci října přišly první mrazíky a Javořina byla zasypána 

sněhem.  

Na Dušičky se jako už několik let po sobě opakovalo větrné počasí, které ovšem ustalo a 

polovina listopadu byla slunečná, dokonce padl i rekord – o víkendu 13.a 14.11. dosáhly 

teploty až  k 17 °C. Ke konci měsíce se přihlásilo skutečné podzimní počasí – mrholení, ranní 

mlhy a na konci listopadu i první smíšené přeháňky.  

Začátek prosince začal zimním charakterem počasí – vydatné sněžení, kdy přes napadlo i 15 

cm sněhu, doprovázely mrazivé teploty – přes den – 4 °C až – 8 °C, v noci jsme naměřili –10 

°C až – 15 °C. 8.prosince nastalo oteplení a téměř veškerá sněhová nadílka zmizela. To ale 

netrvalo dlouho – v noci na 11.prosince začalo vydatně sněžit a během dopoledne napadlo až 

15 cm sněhu. Protože se odpolední teploty držely nad nulou, srážky se pomalu měnily 

v dešťové a sníh ztěžkl. Po oblevě začal opět padat sníh a týden před vánočními svátky to 

vypadalo na krásně bílé Vánoce. Ovšem přišlo oteplení a sníh se zcela vytratil, takže Štědrý 

den byl bez sněhu a s teplotami mírně nad nulou. Ale už následující den začaly srážky, 

nejprve smíšené ale postupně sněhové a 28.12.připadlo přes den 15 cm sněhu a souvislá 

sněhová pokrývka se udržela do konce roku. Rovněž teploty byly zimní a mrazivé, ranní 

28.12. klesly na  – 13°C, následující dny byly slunečné a mrazivé. 

 

Fašank 

Fašanková obchůzka patřila od nepaměti místním odvedencům. Protože byla zrušena povinná 

vojenská služba, jednotlivé ročníky organizaci fašanku opomíjely. Aby tato tradice zcela 

nezanikla, byl v r.2010 poprvé zorganizován průvod masek místním krúžkem Dolněmčan. 

Zúčastnit se mohl každý, kdo měl zájem. Peníze vybrané při obchůzce se použily na 

uspořádání kulturního večera, který se konal 29.října v místní restauraci Rozkvět. Vstup byl 

volný, večer doprovázela cimbálová muzika Strúček z Bánova. 

 

Předhodové zpívání 

Založit novou tradici se podařilo mužskému sboru, který na 23.dubna pozval do místního KD 

mužské sbory z Boršic U Blatnice, Hluku, Hradčovic, Vlčnova a CM Babica z Hluku na 

předhodové zpívání. Po vystoupení jednotlivých sborů byl večer ukončen společnými 

skladbami všech sborů.  

 

Hody s právem 

Hodový program začal v pátek postavením máje, utkáním starých gard a večerní zábavou se 

skupinou Street 69. V sobotu 1.května probíhal hlavní program – průvod hodové chasy 

k jednotlivým stárkům a stárkám. Stárkování se ujali sourozenci Jiří a Táňa Milošovi, Martin 

Stojaspal a Lenka Bídová, všichni členové krúžku. Po převzetí hodového práva od starosty 

obce se večer konala hodová zábava s dechovou hudbou Dolněmčanka a cimbálovou muzikou 

Rubáš z Buchlovic. V neděli se krojová chasa sešla na mši svaté a jejich povinnosti skončily. 

Odpoledne patřilo dětem z Dolněmčánku a MŠ, které vystoupily v areálu Muzea.  

 



Setkání seniorů 

Pěvecký sbor Tetičky z Dolněmčí začal pořádat podvečerní setkání pro seniory nejen z naší 

obce. Inspiraci našly v sousední obci Hluk, kde se podobná setkání konají už několik let. 

Každé setkání zahájí Tetičky připraveným programem, který je zaměřen na některé období 

roku, např.Mikuláš, svatojánská noc, Den matek 

V průběhu večera vystoupily i další spolky obce, celkem se během roku místní senioři sešli 

čtyřikrát. 

 

Dolněmčané 

Mužský pěvecký sbor má 11 členů, umělecký vedoucí je Martin Matuš, organizační vedoucí 

Jaroslav Matůš.  

Sbor zorganizoval předhodové zpívání, vystoupil na setkání seniorů, na vaření trnek a při 

vánočním koledování. Kromě těchto místních akcí se účastnil hodů ve Vlčnově, Folklórního 

dne ve Slavkově, soutěžil v Dolních Dunajovicích a doprovázel spolu s dechovou hudbou  

krúžek Dolněmčan ve strážnickém skanzenu při předvádění dolněmčanských dožínek.  

 

Dolněmčan 

V sobotu 31.7. se krúžek zúčastnil ve strážnickém skanzenu dožínkové slavnosti. Krojovaný 

průvod prošel skanzen s ozdobeným žňovým nářadím za doprovodu místní dechovky. Chasa 

po průvodu předala hospodáři a hospodyni (manželé Šimčíkovi, čp.151) dožínkový věnec, 

upletený z posledních klasů a ozdobený lučním kvítím. Hospodář jako poděkování za těžkou 

práci na poli při žních pro ně připravil slavnost s občerstvením i taneční zábavu, do které se 

zapojilo asi 600 přihlížejících návštěvníků. 

 

 

Karpatsko-alpské setkání Mezi horami 

V sobotu 28.srpna navštívila naši obec p. Doris Windlin ze Švýcarska, aby předvedla tradiční 

způsob výroby švýcarského sýra. Při ochutnávce salašnického sýra a hřibových specialit si 

návštěvníci mohli prohlédnout fotografie a  texty prezentující činnost ekologického kroužku 

Pantoflíček a ornitologického kroužku Ornix. K zakoupení zde bylo i několik produktů 

nesoucích značku Tradice Bílých Karpat jako čaje, mošty a med. Večer skončil recitálem 

Michala Čagánka z Nezdenic, který kvůli nestálému počasí proběhl uvnitř muzea. 

 

 

Pečení chleba 

Třetí ročník pečení chleba se konal 12.června. Akci pořádal místní krúžek Dolněmčan na 

místním muzeu. Začali už brzy ráno zatopením v peci v muzea Na Mlýně, poté zadělali těsto 

z 25 kg mouky, ze kterého nadělali celkem čtyřicet bochníků chleba. V odpoledních hodinách 

mohli návštěvníci ochutnat hotový chleb se sádlem a cibulí nebo se škvarky. O celé akci 

vznikla televizní reportáž odvysílaná v České televizi ve Folklorním magazínu 24.7.2010. 

 

Agro Okluky  

 Třetí bioplynová stanice v regionu byla vybudována v areálu místního družstva i přes velký 

odpor obyvatel, kteří bydlí v blízkosti družstva. Obsluhu biostanice obstarávají 4 zaměstnanci 

družstva. V budoucnu se počítá s využitím i pro občany, např.k likvidaci bioodpadů jako je 

tráva a listí. 

 



Knihovna 

Během letních měsíců proběhla revize knihovního fondu, při které se počet svazků 

v knihovně a počet výpůjček porovnává s počtem evidovaných knih. Při revizi nebyly 

dohledány 3 knihy z celkového počtu 12 222 svazků.Revizi provedla knihovnice Marie 

Milošová. 

 

Mateřská škola  

Ve školním roce 2009/10 bylo zapsáno 93 dětí, pro které byl vytvořen nový vzdělávací 

program, který má rozvíjet vzdělávání dětí pomocí prožitků, praktických zkušeností při  

respektování jejich individuálních potřeb. Celý program se skládá z pěti bloků, které na sebe 

navazují a vzájemně se prolínají. Témata vycházejí z ročních období a lidových tradic. 

K programu patří vytvoření dvou projektů – ekologického a grafomotorického. V rámci 

ekologického projektu  byla v zahradě školky instalována krmítka a byl vytvořen vánoční 

strom pro ptactvo. 

Personál MŠ: 

- pedagogický sbor: ředitelka MŠ Eva Kadlčková, Blanka Nováková, Lenka Pochylá, dana 

Tálská, Zdeňka Trtková, Eva Válková a Jarmila Vlková, nově přijata Lucie Pochylá. 

- provozní zaměstnankyně: školnice Marie Bartošová, dále Božena Baroňová, Božena 

Daňková, Ilona Šídlová (návrat z MD). 

Výuka byla doplněna aktivitami rozšiřujícími vzdělávání dětí,celodenní výlet byl 

s přihlédnutím na ekologický projekt uspořádán do podniku Kovosteel Staré Město a do 

Archeoskanzenu v Modré. 

Vybavení MŠ bylo modernizováno novými monitory- počítače jsou využívány na 

výukové programy pro děti i učitelky. 

Na terase byly instalovány stojánky na kola, zahrada školky byla zabezpečena zvonkem a 

novým zařízením, průběžně byly obnoveny hračky v jednotlivých třídách. 

 

Základní škola 

Ve školním roce 2009/10 vyučovalo v místní ZŠ 28 učitelů, 2 asistentky a 2 vychovatelky. ZŠ 

navštěvovalo 315  žáků rozdělených do 16 tříd, 336 žáků ukončilo školní rok 

s vyznamenáním, jeden žák neprospěl, nejlepšími třídami byla 1.třída a 9.B, celkem 228 

pochval, uděleny 3 dvojky a 1 trojka z chování, 7x důtka třídního učitele a 1 důtka ředitele 

školy.  

Od února se rozjel projekt elektronické žákovské knížky, rodiče obdrželi přístupová hesla a na 

webových stránkách školy najdou informace o prospěchu svých dětí. Autorem projektu je 

Dominik Kadlček, protože tento projekt není na ZŠ ještě zcela běžný, odvysílala televize 

Nova krátkou reportáž z naší školy. 

Úspěchy žáků na okresní a vyšší úrovni: 

- 1.místo ml.žáků v okresním kole stolního tenisu (Kryštof Daněk, Ondřej Kučera, Jan 

Kadlček) 

- 1.místo ve štafetě, 2.a 3.místo v jednotlivcích v regionálním kole v plavání (Anna Dufková, 

Radim Jokl, Robert Tilchert) 

- 1.místo v okresním a 3.místo v krajském kole v dopravní soutěži (Václav Zimčík, Nikola 

Opletalová, Klaudie Bobčíková, Filip Straňák) 

- 3.místo v krajském kole v programování Patrik Krhovský, 3.místo v okresním kole Dominik 

Kadlček 

- 1.místo v celostátní soutěži Zelená planeta Kryštof Kubinec, 3.místo Magdalena Janigová 

 

Akce školy: Kromě akcí pořádaných každoročně v areálu školy nebo školního dvoru či hřiště 

jako např.vánoční výstava, výtvarné soutěže, akademie ZUŠ, sportovní soutěže ve stolním 



tenise, plavání, florbalu, atletice, kopané, recitační soutěže se žáci účastnili besedy 

s politickým vězněm,exkurze v podnicích  Slovácké strojírny, Linea, Sklárny, dále v místní 

čističce odpadních vod, na Úřadu práce v UH, zhlédli filmové představení v kině Hluk, 

absolvovali Den s Českými lesy v Modré a tematicko projektový den Ochrana člověka za 

mimořádných událostí. 

 

Školní docházku ukončilo 47 žáků devátých tříd a 1 žák z osmé třídy. Na gymnázia a střední 

školy s maturitou bylo přijato 36 žáků ( 4 na gymnázium, SPŠ, SOŠ, SZŠ, SPgŠ),  na tříleté 

učební obory 12 žáků (kadeřnice, zámečník, automechanik, kuchař-číšník, opravář zem.strojů, 

operátor skladování, pečovatelské služby), na víceleté gymnázium byl přijat 1 žák. 

 

ZUŠ 

Ve školním roce 2009/10 byly otevřeny 4 obory: 

- taneční, vyučující Jana Josková. 

- výtvarný, vyučující Alena Růžičková, celkem 3 skupiny, nově otevřena pobočka i na ZŠ 

v Horním Němčí pro žáky 1stupně z Horního Němčí a Slavkova. 

- literárně-dramatický, vedoucí Jana Čivrná. 

- hudební, pedagogové: kytara-  Lukáš Frýbort, Ludmila Černíčková a  Marie Pochylá, hra na 

elektronické klávesy – Jarmila Hrobařová, Markéta Sedláčková, zobcová flétna – Markéta 

Sedláčková + pobočka ve Vlčnově, vyučující Marek Teimer, smyčcové oddělení – Daniela 

Mančíková (do 12/2009), poté Leo Sláma; pobočka v Šumicích – hra na elektronické klávesy, 

zobcovou flétnu a kytaru, vyučující Horymír Sušil. 

Žáci vystupovali na vánoční výstavce, v programu na plesech, zapojovali se do soutěží, ve 

kterých dosáhli velmi dobrých umístění: 

- okresní výtvarná soutěž: 1.místo Vanessa Smetanová, Valerie Bobčíková, Zuzana Bartková 

a Štěpánka Černá, 2.místo Michaela Rachůnková; 

- taneční obor: účast v krajské přehlídce scénického tance ve Zlíně 

 

Školní klub a ekocentrum Pantoflíček 

Ve ŠK je sdruženo 18 kroužků, jazykové, sportovní, výtvarné a přírodovědné, nově otevřen 

kroužek vaření a volejbal.  

Ekocentrum Pantoflíček funguje už více než 10 let, členové dohlíží na třídění odpadu, starají 

se o školní želvy a jezírko ve dvoře, účastní se výukových programů, jejichž součástí jsou 

výlety, exkurze a soutěže, organizují Den Země.  

 

Sbor pro občanské záležitosti 

Dne 18.listopadu zemřela ve věku 101 let nejstarší občanka obce Marie Ježková. 

Nejstaršími  občany  jsou Františka Šmídová čp.3 a František Daněk čp.888, oba oslavili 

93.narozeniny. Další jubilanti: Antonín Kočí,čp.595,Marie Daňková,čp.888, Kateřina 

Kadlčková,čp.360 (všichni 90 let). 

Sbor pro občanské záležitosti organizuje několikrát do roka vítání občánků. Toto krátké 

přivítání nových dětí do naší vesnice je doprovázeno krátkým programem, ve kterém 

vystupují děvčátka z místní MŠ, recituje Kristýna Bobčíková, zástupkyně OÚ a SOZ 

předávají rodičům peněžní hotovost ve výši 2000 Kč. 

 

MS Lanka 

Členové MS si vedle myslivecké chaty vybudovali novou 50 metrů dlouhou malorážkovou 

střelnici, kterou využívají ke cvičným střelbám. Střelnice se skládá ze střílny, střeliště a 

ochranné palisády. Celkové náklady dosáhly 22 tisíc, správcem střelnice je Josef Tinka.  

 



Zahrádkáři 

V lednu uspořádali členové košt slivovice,při kterém hodnotili 31 vzorků pálenky a 18 vzorků 

domácích likérů jako hruškovice,višňovka či ořechovka. Za nejlepší byla označena slivovice 

Ludvíka Šimčíka, druhý skončil Ludvík Bartoš, třetí Antonín Krhovský. 

V první polovině roku členové uspořádali zabíjačku,velikonoční výstavu a košt vína, který 

poprvé probíhal v místním kulturním domě. O prázdninách vyrazili členové do Olomouce na 

výstavu květin FLORA. Kromě výstaviště navštívili poutní místo Svatý Kopeček,ZOO 

Olomouc a Katedrálu sv.Václava v Olomouci,ve které je přivítal Otec Ladislav,bývalý 

duchovní v naší obci. 

Druhá polovina roku začala výstavou ovoce a zeleniny, pracovně pak výsadbou nových 

stromků trnek durancií místo stávajících jabloní v zahradě pod hřbitovem.    

 

 

Fotbal  

A mužstvo –  

V sezoně 2009/10 se podařil postup zpátky do krajského přeboru. Po celou sezonu si 

mužstvo vedlo velmi dobře, po 3.kole v podzimní části si vybojovalo 1.místo, které si udrželo 

až do konce soutěže, a tedy jednoznačně postoupilo. Trenérem zůstal František Kadlček, 

vedoucím mužstva byl Josef Kadlček. Mužstvo nastupovalo v tomto složení: Zdeněk Skopal 

(kapitán), Antonín Kadlček a Martin Bobčík (brankáři), Ondřej Cmol, Miroslav Pitner, Radek 

Zimčík, Michal Skopal, Martin Zimčík, Jakub Šmehlík, Pavel Krchňáček, Ivoš Bída, Martin 

Stojaspal, Karel a Tomáš Stojaspalovi, Tomáš Kadlček, Luděk Jančář. Nejlepším kanonýrem 

byl Tomáš Stojaspal (16 gólů). 

 

B mužstvo  

Pro sezonu 2009/10 bylo obnoveno B mužstvo, trenérem se stal Tomáš Stojaspal, 

vedoucím Marek Cmol. Sestava: Marek Cmol, Milan Kadlček, Martin Stojaspal, Miroslav 

Baroň, Robin Kadlček, Martin Krchňáček, Lukáš Daněk, Luboš Zimčík, Zbyněk Bršlica, 

Roman Čaník, Michal Stojaspal. Hrálo základní třídu a umístilo se v horní části tabulky.  

 

Klub stolního tenisu 

V sezóně 2009/2010 se mistrovských soutěží účastnilo 6 mužských a 2 žákovská 

mužstva. A mužstvo mužů sestoupilo z třetí do druhé ligové soutěže a C mužstvo z divizní 

soutěže do krajského přeboru,ostatní mužstva si udržela svoji soutěž. Mezi nejlepší hráče 

patřili Karel Orlovský, Čeněk Kubeš, Milan Ježek, Jiří Borýsek. 

V žákovských týmech obhájili hráči titul okresního přeborníka,A družstvo v základní části ani 

jednou neprohrálo, neporazitelný byl Martin Kučera,všechna utkání vyhrál.  

Družstvo starších žáků se, poté co zvítězilo v okresních a krajských turnajích, zúčastnilo 

Mistrovství republiky staršího žactva v Ostravě a skončilo mezi 10 nejlepšími. 

 

Různé 

Dne 12.června zasáhla všechny občany obce smutná zpráva o sebevraždě Pavla Kadlčka čp. 

(22 let).  

 

Rovněž tragicky skončil svůj život Josef Krhovský (53 let), zvaný Pepeček, který utonul 

v místním potoce Okluky.  

 

  

 
 


