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úvod 
V lednu poprvé v historii České republiky přistoupili občané k přímé volbě 
prezidenta. Volba proběhla ve dvou kolech, po prvním kole z devíti kandidátů 
postoupili do druhého kola kandidáti dva – Miloš Zeman a Karel 
Schwarzenberg. Vítězem se stal Miloš Zeman, získal 54 %, zvítězil i v naší obci.  
V únoru oznámil svou rezignaci papež římskokatolické církve Benedikt XVI., 
novým papežem se v březnu stal argentinský kardinál, který přijal jméno 
František. 
V březnu skončilo druhé prezidentské období Václava Klause,  8. března složil 
nový prezident svůj slib.  
Na konci března byla v Brně otevřena nejvyšší stavba v zemi, jedná se o 111 
metrů vysoký mrakodrap, na 30 poschodích se nachází obchodní galerie, 
autoservis, kancelářské prostory a apartmány. 
Kvůli podezření z korupce a zneužití pravomoci úřední osoby byli v červnu 
zadrženi politici a úředníci spolupracující s předsedou vlády. Šlo o největší 
policejní akci podobného druhu ve veřejné sféře v ČR. Opozice vyzvala 
premiéra Petra Nečase k rezignaci, kterou nejprve odmítnul, ale později sám 
podal demisi a následně byla do voleb v říjnu jmenována úřednická vláda. 
Na konci srpna Česká televize spustila nový dětský kanál ČT :D a umělecký 
kanál ČT art. 
V říjnu proběhly mimořádné volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. 
Zvítězila ČSSD, další mandáty získali členové stran a hnutí ANO 2011 (Akce 
nespokojených občanů), KSČM, KDU-ČSL, Úsvit přímé demokracie Tomia 
Okamury a ODS.  
 
hospodaření obce 
rozpočet 
příjem 47 673 912 Kč 
výdaje 35 610 610 Kč 
úvěr na nadstavbu ZŠ 4x 414 000 Kč, ročně tedy 1 656 000 Kč. 
 
výstavba obce, aktivity roku: 
- výměna oken a zateplení budovy OÚ. Provedla firma HOKR Uherský Brod, 
celková cena 1 mil 500 tisíc Kč, získaná dotace byla ve výši 637 tisíc Kč; 
- oprava komunikace v dolní polovině ulice Pod Svahy, provedla firma VHS 



Javorník, cena 1 mul 270 tisíc Kč, dotace ve výši 204 tisíc Kč;  
- přestavba sběrného dvora, provedla firma TUFÍR Kunovice, celková cena 
2 280 000 Kč, dotace 2 236 000 Kč; 
- výměna bytových jader na bytovce čp.656 provedená firmou VANTO, cena 
2 808 000 Kč; 
- kompletní oprava budovy hasičské zbrojnice – nová střecha, výměna oken, 
zateplení budovy, fasáda, nová vrata - tím byly v průběhu deseti let opraveny 
všechny obecní budovy, provedla Stavební firma Hanáček Uherský Brod, 
získaná dotace ve výši 910 tisíc Kč, celková cena 2 436 000 Kč; 
- dosazena zeleň u cyklostezky na obec Hluk, celková cena 425 tisíc Kč, dotace 
400 tisíc Kč. 
 
Změna vzhledu obce 
Topolová palisáda u areálu společnosti Agro Okluky byla pokácena. Celkem 32 
topolů ohrožovalo zejména při větrném počasí bezpečnost uvnitř areálu a na 
silnici od Nivnice. Zhruba padesát let staré topoly budou nahrazeny javory. Byla 
to poslední topolová alej, už dříve byly pokáceny topoly u hřiště TJ a u kapličky 
sv.Anny.  
 
Společnost Agro Okluky 
Předseda představenstva Ing.Josef Juřenčák, místopředseda Antonín Richtr, 
členové představenstva: Vít Josefík, Eva Arakeljanová, Jaroslav Pěrka, Leoš 
Kočí a Miroslav Ježek. 
Kromě rostlinné a zemědělské výroby společnost provozovala hostinskou 
činnost a servis silničních vozidel. 
Společnost pokračovala v obnově pěstování česneku, zejména zimní odrůdy 
paličáku i nepaličáku. Letos osadila půl druhého hektaru ne poli mezi 
Slavkovem a Dolním Němčí, sklizeň trvala zhruba týden.  
 
Kultura 
Rodičovský ples  
12.ledna se konal tradiční ples školy, který zahájilo 17 párů. Ty svou nacvičenou 
polonézu předvedly ještě jednou na Charitním plese ve Slavkově. 
 
 
VII.Farní ples  
Nejnavštěvovanější ples sezóny (600 prodaných vstupenek) se konal 19.ledna. 



Hlavním hostem večera byla finalistka celonárodní pěvecké soutěže Kristýna 
Daňhelová, po jejím vystoupení se o hudební doprovod v sále postarala 
Dolněmčanská pětka, v restauraci cimbálovka Falešnica a v Devil baru DJ 
Chosé. Překvapením večera bylo vystoupení Otcové v akci. 12 místních tatínků 
se převleklo za akvabely a ladnými pohyby mnohdy nepříliš subtilních postav 
v dámských plavkách předvedli své desetiminutové vystoupení. Vodní hladinu 
suplovala modrá látka, ve které měla každá akvabela svůj otvor.  Na závěr se 
objevil hrozný žralok v podání Otce Petra, který na plavkyně útočil.  
 
Šibřinky 
2.ročník maškarního plesu se konal 2.února. Z celkového počtu 123 účastníků 
bylo téměř sto zajímavých masek, prvenství mezi maskami získalo duo Afrika. 
V programu vystoupili herci Slováckého divadla, o hudbu se starali bratři 
Chabičovští. O půlnoci se losovaly hlavní ceny tomboly – prasečí hlava, fůra 
hnoje a deset hodin veřejných prací pro obec.  
 
3.Ples seniorů 
Téma výstavy, které se každý rok obměňuje, bylo „Z kuchyně našich babiček“. 
Také proto si organizátorky podvečerního plesu Pěvecký sbor Tetičky oblekly 
bílé zástěrky, které se nosily od padesátých let na šaty na svatbách při obluze. 
K tanci i poslechu hrála Dolněmčanská pětka, o dobrou náladu se postaral 
vypravěč Fera Šmíd a pěvecké sbory Dolněmčané a Tetičky. 
 
Fašanková obchůzka 
9.února se konala obchůzka organizovaná krúžkem Dolněmčan. Den byl 
mrazivý a zamračený, masky rozmanité - vodník, hajný, indiánka, kominík, 
pionýrka, klaun, nechyběl ženich, nevěsta ani smrt. Večer se všichni sešli v sále 
KD, aby pochovali basu. Do pohřebního průvodu se zařadily Tetičky jako 
plačky a černá nevěsta a mohlo se začít. 
 
Předhodové zpívání 
3.května pozval Pěvecký sbor Dolněmčané mužské sbory z Hrubé Vrbky, 
Nedakonic, Strání a Svatobořic-Mistřína, cimbálovou muziku Strýci ze Strání na 
4.ročník předhodového zpívání. Atmosféra byla nádherná, při některých písních 
se přidal celý sál.  
 
Dožínky 



Dožínky se konaly v sobotu 17.srpna, podruhé se stali hospodáři Ludvík a 
Božena Šimčíkovi. Průvod čítající 13 krojovaných párů s kosou, nespočet dětí, 
dřívější hospodáře, sbor Tetičky jako hraběnky a obecní zastupitele vycházel 
jako vždy z družstva Agro Okluky směrem k domu hospodářů a pak na stadion 
TJ, kde probíhal hlavní program. V programu vystoupily místní soubory 
Dolněmčánek, Tetičky, Dolněmčané a krúžek Dolněmčan se skladbami 
typickými pro místní dožínky. Počasí bylo nádherně letní, slunečné a teplé, 
takže i následná zábava s dechovou hudbou Dolněmčanka se vydařila. Jediným 
karambolem byl pád Kače (točící se figura na oji za vozem) při zpáteční cestě ze 
stadionu na družstvo. V neděli se všichni v krojích zúčastnili mše svaté.  
 
Vaření trnek 
31.srpna se již potřinácté vařily trnky. Organizace se ujaly pěvecký sbor 
Tetičky. Začaly v pátek ráno úklidem Muzea a poté začaly loupat  asi metrák 
trnek, které začaly v sobotu ráno rozpouštět. Na sobotní odpoledne napekly pro 
návštěvníky vdolky a připravily program, ve kterém účinkovaly spolu 
s vypravěčem Františkem Šmídem, mužským sborem Dolněmčané a dětmi 
z Nivničky a malučké Nivničky pod vedením Vlastika Ondry. Hudební 
doprovod zajistila Dolněmčanská pětka. 
 
Beseda s důchodci 
Kulturní komise pořádala 16.listopadu každoroční besedu pro důchodce. Přišlo 
asi 120 seniorů, v programu vystoupily děti z MŠ, Dolněmčánek, tanečníci 
z Lukášovců, hrála CM Šáteček a Dolněmčanská pětka. 
 
ZÁKLADNÍ ŠKOLA 
Škola pracuje podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání. 
V r.2013 bylo ve 14 třídách (7 +7) 301 žáků a žákyň (138 + 163), nově 37 
prvňáčků a 23 žáků do vyšších ročníků ze Slavkova, Horního Němčí, Boršic u 
Blatnice a Strání, 41 deváťáků.  
Ředitel školy Mgr. Milan Kvasnička, zástupce školy Mgr.Lubica Ježková; 
24 vyučujících, 2 asistentky pedagoga, do důchodu odešli manželé Jaroslav a 
Eva Horňákovi, aprobace přírodopis, český jazyk, dějepis. 
 
Přidělení třídnictví: 

Třídní učitelé 



1. A Jana Staňová 

1. B Mgr. Jana Pacholová 

2. roč. Mgr. Ludmila Beníčková 

3. roč. Mgr. Jana Špaňhelová 

4. A Mgr. Marcela Horká 

4. B Rostislav Smrž 

5. roč. Mgr. Blanka Spáčilová  

6. A Mgr. Edita Buršík Jinková 

6. B Mgr. Jana Mitáčková 

7. roč. Mgr. Pavlína Bobčíková 

8. A  Mgr. František Ježek 

8. B Mgr. Dagmar Bahulová 

9. A Mgr. Petr Kuřina 

9. B Alena Růžičková 

 
Výchovným poradcem je  Mgr.Jana Stojaspalová, do výuky zaintegrováno 16 
žáků, nejčastější vadou je vada řeči (11 žáků) a porucha čtení (5 žáků). 
Logopedickou prevenci navštěvovali i 2 žáci vietnamské národnosti a 2 chlapci 
sluchově postiženi, všichni spolupracují s SPC v Uherském Hradišti a v Kyjově.  
V listopadu se žáci 9.tříd zapojili do celorepublikového testování společnosti  
SCIO z českého jazyka, matematiky a obecně studijních předpokladů.  
Zúčastnilo se 36 žáků. Celkově byli žáci místní školy úspěšní, v matematice i 
českém jazyce měli nadprůměrné výsledky, v čj se umístili lépe než 70 % 
zúčastněných škol, v matematice lépe než 80 %. Získali i individuální ocenění – 
Vojtěch Mahel za nejlepší výsledek ve Zlínském kraji a Simona Hlavenková za 
nejlepší výsledek v matematice za Zlínský kraj. 
V rámci školy získali nejvíce bodů ze všech částí Marie Horňáková a Vojtěch 
Mahel. 
 
Úspěchy žáků ve sportovních soutěžích: 
Starší žákyně M.Mančíková, V.Hlatká, M.Pinkasová, I.Karlíková, A.Dufková se 
umístily v atletickém čtyřboji na 2.místě v okresním kole, postoupily do 



krajského kola, kde vybojovaly 6.místo. 
 
Nejlepší sportovci školy: 
I.stupeň: Romana Marečková a Viktor Ambros,  
II.stupeň: Markéta Pinkavová, Pavel Pastorek. 
 
Úspěšné umístění v soutěžích a olympiádách: 
- I.stupeň: recitační soutěž Veronika Martišová – okresní kolo 
- II.stupeň: literární soutěž Zelená planeta Adam Horňák – 1.místo v okresním 
kole; 
- Zeměpisná olympiáda:  Vojta Mahel – 1.místo  v okresním kole, 6.místo 
v krajském kole; 
- Matematická olympiáda:  Vojta Mahel – 1.-4.místo v okresním kole a plný 
počet bodů,  Marek Dula 10.místo, Pavel Stojaspal  11.místo, v krajském kole 
Pavel Stojaspal 5.místo; 
- Olympiáda z dějepisu: Martin Bartoš 6.místo v okresním kole; 
- Olympiáda z chemie: Vojtěch Mahel a Pavel Stojaspal oba 5.místo v okresním 
kole.  
 
K zápisu do 1.třídy přišlo 36 dětí, protože byl měsíc únor bohatý na sníh, využili 
toho pedagogové a spolu s žáky s vyšších ročníků postavili každému budoucímu 
školákovi či školačce sněhuláka. Poté probíhal zápis ve třídách pod dozorem 
pedagogů a děti předvedly své schopnosti a dovednosti potřebné pro nástup do 
školy. 
 V devátých ročnících bylo 36 žáků, 26 chtělo pokračovat ve studiu 
v maturitních oborech, všichni byli přijati po 1.kole přijímacích zkoušek: 
gymnázia 4,průmyslová škola 7, obchodní akademie 7, zdravotní škola 2, 
policejní akademie 2, letecká škola 1, odborné školy  3;  
na učební obory se hlásilo 10 absolventů, obory: zedník 1, obráběč kovů 2, 
klempíř 1, kuchař číšník 2, elektrikář 2, opravář zemědělských strojů 1, podlahář 
1. 
 
Školní družina  
Ve ŠD otevřeny tři třídy (smajlíčková, motýlková a pohádková) většinou pro 
děti z 1.až 3.třídy,  provozní doba ráno od 6.30 hod, odpoledne do 16.00 hod. 
Vedoucí Simona Synčáková, vychovatelky Mgr.Jiřina Tomancová, Simona 
Tomíková. Program v jednotlivých třídách se střídá – výtvarná, pracovní, 



hudební a dramatická činnost, plavání a tělesná výchova, vždy s ohledem na věk 
dětí. Kromě toho se děti účastnily filmových představení a mimoškolních 
soutěží. 
 
40.výročí založení ZŠ  
6.prosince se konala oslava 40.výročí otevření nové školy. Základní devítiletá 
škola byla postavena s pomocí místních občanů v rámci Akce Z v letech 1971-
73, náklady činily 18 mil 500 tisíc Kčs + vnitřní vybavení v hodnotě 900 tisíc 
Kč. Budova měla 22 tříd, 26 kabinetů, speciální učebnu pro výuku chemie, 
fyziky, vaření a dílny.  
1.září 1973 nastoupilo na první stupeň 221 žáků do devíti tříd, 321 žáků do 
deseti tříd na stupni druhém a 17 učitelů. 
Ředitelé školy od otevření: 
1973 – 1987 Vlastimil Novák,  
1988 – 1990 Radomír Válek,  
1991 – 1997 PaeDr.Ludvík Zimčík,  
1998 – dosud Mgr.Milan Kvasnička.  
Vzhled budovy školy se výrazně změnil při celkové rekonstrukci v letech 2003 – 
2006, kdy byla škola nadstřešena, vyměněna okna a dveře a získala novou 
fasádu, prostory bazénu byly rozšířeny o saunu a byly zde opraveny šatny, 
celkové náklady dosáhly 30 mil Kč. 
V současnosti jsou v budově  2 tělocvičny, bazén se saunou, cvičná kuchyňka a 
učebna dílen, jazyková učebna, odborné učebny fyziky, chemie, zeměpisu, 
dějepisu, českého jazyka a literatury, učebny výpočetní techniky, učebna 
výtvarné výchovy, učebny ZUŠ, 3 třídy ŠD, školní kuchyně a jídelna. 
K dispozici mají žáci školní hřiště s umělým trávníkem a oválem z tartanu. 
Oslavy se zúčastnili současní a bývalí zaměstnanci školy, zástupci obce a kraje. 
V rámci oslav bylo předáno významné ocenění Etická škola, které převzal 
ředitel školy od zástupce Etického fóra ČR, který se oslav rovněž zúčastnil.  

 
Mateřská škola 

Ředitelka Eva Kadlčková, pedagogické pracovnice: Lucie Pochylá, Zdenka 
Trtková, Dana Tálská, Eva Válková, Jarmila Vlková, Bc.Blanka Nováková, 
Lenka Pochylá, asistent pedagoga Martina Kulíková; nepedagogické pracovnice: 
Marie Bartošová, Ilona Šídlová, Božena Baroňová;  
Nový kalendářní rok začal návštěvou kostela, kde u betléma děti zpívaly koledy. 



Po době vánoční přišel masopust a ten se slavil karnevalem, děti v maskách se 
shromáždily ve svých třídách a pak společně slavily v tělocvičně. Po 
nejrůznějších soutěžích končilo veselí diskotékou.  
Únor je významný především pro děti ze třídy motýlků a všechny předškoláky 
z koťátek. Před zápisem ve škole je navštívily paní učitelky ze školy, děti 
navštívily školu a mohly se usadit do lavic.  
V březnu se děti těšily na jaro, letošní zima se protáhla, a proto s radostí vynesly 
morenu. K Velikonocím byla ve vestibulu uskutečněna tematická výstava- děti 
přinesly to, co vyrobily doma s rodiči či sourozenci. 
Květnová besídka ke Dni matek potěšila nejen maminky, ale i tatínky či 
prarodiče, kteří po krátkém programu v jednotlivých třídách vyráběli s dětmi 
malý dárek jako vzpomínku na hezky strávené odpoledne. Starší děti se v ZŠ 
zúčastnily ekologické přednášky spojené s ukázkou chameleona, činčily či 
krajty.  
Červen začal oslavou Dne dětí,  na zahradě školky se uskutečnila olympiáda 
zakončená opékáním. 14.června proběhl 2.ročník turnaje ve fotbale MŠ na 
místním hřišti. Místní mužstvo bojovalo s mužstvy ze Slavkova, Újezdce a 
Uherského Brodu. Za slunečného počasí se sešlo hodně diváků, zpestřením byl 
maskot lišák  z TJ Slovácko.  
20.června se konal celodenní výlet na zámek v Malenovicích. Pro děti byl 
připraven bohatý program – divadelní představení Princ Bajaja, poté ukázka 
zbraní a rytířské výzbroje. Červen je měsíc rozlučkový s předškoláky. 31 
předškoláčků se zúčastnilo slavnostního rozloučení na Obecním úřadu. 
Prázdniny byly využity k opravě sociálního zařízení pro děti i zaměstnance, 
vyměněna byla dlažba na terase.  
Nový školní rok začal 2.září, otevřeny byly 3 třídy a třída logopedická, celkem 
91 dětí. Září je pro děti měsícem adaptace, především 33 nově příchozích dětí si 
muselo přivyknout. Již v září děti zhlédly pohádky divadélka Šikulka. V říjnu se 
konal výlet do Archeoskanzenu Modrá a areálu Živá voda. Na podzim 
organizují výstavy místní zahrádkáři a holubáři, členové obou spolků děti mile 
přijali a provedli výstavou.  
Předškolní děti se zúčastnily soutěže matematických dovedností Čmelda Pepík 
pořádané UP Olomouc. Z velkého počtu dětí z celého kraje postoupila Michalka 
Šmejdířová až do 3.kola.  
V prosinci obdaroval děti sladkostí Mikuláš s andělkou a čertem, všechny děti 
našly svůj výrobek na Vánoční výstavě ve škole a připravily si besídku pro 



rodiče.  
 

SPOLKY 
Chovatelé poštovních holubů 
Místní ZO CHPB má 19 členů. V lednu se konala Celostátní výstava poštovních 
holubů v Hluku, na kterou postoupili z oblastní soutěže dva holubi Jaroslava 
Kadlčka. Jeden z holubů se umístil na 3.místě a byl zařazen do kolekce na 
Olympiádu v Nitře, kde získal 10.místo z 666 holubů z 21 států světa.  
Závodům starých holubů nepřálo počasí, nejdřív bylo chladno a deštivo, poté 
udeřila velká vedra, došlo k velkému úmrtí holubů. Naplánováno bylo celkem 
21 závodů, 13 tuzemských (150-400 km), 8 v cizině (550 – 1100 km). Průměrně 
bylo nasazeno 3500 – 4500 holubů z celého okresu, nejlépe se umístili holubi 
chovatele Jaroslava Kadlčka, celkově na 14.místě, a Josefa Kadlčka na 20.místě. 
 
LANKA 
Předeseda Josef Tinka, počet členů 24. Hlavní náplní je péče o honitbu o rozloze 
830 ha. Místní členové hospodařili se zajícem polním, liškami, srnčí zvěří, 
divočákem, koroptví, problémový je bažant obecný, který je uměle zazvěřován.  
V březnu se konaly zkoušky nových členů, nejen místních, uspělo 34 žadatelů.  
V rámci mysliveckého sdružení proběhly dva závody, v květnu na místní 
střelnici závody ve střelbě z malorážky, ve kterých zvítězil Josef Dufka ml.  
V červnu uspořádali členové na střelnici v Hluku Memoriál Ant.Dítka ve střelbě 
na asfaltové terče, vítězem se stal Jaroslav Cmol ml. 
10.- 12.května proběhla kvalifikace na soutěž ohařů. Počasí se během těchto 3 
dnů hodně proměnilo, z pátečního velmi teplého až na chladné a deštivé počasí 
v neděli. Z přihlášených 36 psů se na soutěž ohařů nominovalo 20. Nejvyšší 
národní soutěž ohařů v ČR je organizována jako Memoriál Richarda Knolla, 
v roce 2013 se konal už 39.ročník a pořádalo ho místní myslivecké sdružení ve 
dnech 30.8.- 1.9. Na okrese UH to bylo vůbec poprvé. Se závodem pomohla i 
okolní sdružení z Hluku, Slavkova, Horního Němčí a Popovic. 
Tradiční červencová noc se vydařila, teplé počasí přilákalo spoustu lidí.  
Podzim je obdobím honů, ty začaly 9.listopadu rekordním úlovkem černé zvěře 
11 ks a lišek 19 ks. 
Členové MS zorganizovali i jednu akci mimo okruh svého zaměření –v září 
uspořádali charitativní akci pro děti v nemocnici.  
 
ZAHRÁDKÁŘI 



Předseda Antonín Richtr st., celkem 40 členů.  
Na Výroční schůzi konané v únoru předal zástupce Okresního svazu zahrádkářů 
Ing. Hradský místní organizaci celorepublikové ocenění Stříbrnou medaili za 
zásluhy o český zahrádkářský svaz. 
A zároveň si OSZ UH vybral místní zahrádkáře, aby reprezentovali okres UH na 
celostátní výstavě Hortikomplex v Olomouci. Prezentace byla vyhodnocena jako 
druhá nejlepší ze šestnácti vystavených. 
Další průběh roku se příliš neměnil: v únoru zabíjačka, v květnu 13.košt vín, 
v prázdninové měsíce zájezd do Kroměříže na výstavu Floria, podzimní výstava 
ovoce, zeleniny a květin, brigády a společná posezení při grilování. 
 
HASIČI 
Předseda Emil Hajdůch, 46 členů.  
Členové se zúčastnili Velké ceny okresu UH v požárním útoku a okrskovém 
postupovém závodu v požárním závodu.  
105.výročí založení SDH si připomněli při mši svaté při oslavě patrona hasičů 
sv.Floriána nejen  místním chrámě, ale i v poutním kostele na sv.Hostýně.  
Tradiční je i spolupráce s farností při oslavách Dne dětí, kdy členové zajišťují 
hudební kulisu, občerstvení a závěrečnou pěnu pro děti. 
V r.2013 byla kompletně zrekonstruována budova hasičské zbrojnice, vyměněna 
okna a střešní krytina, budova zateplena a udělána nová fasáda a příjezdová 
cesta. 

 
DOLNĚMČÁNEK  

     Dolněmčánek vznikl před dvaceti lety pro malé děti, které chodily na 
zkoušky Dolněmčanu, ale tance velkých pro ně byly těžké. První vedoucí byla 
Marie Ježková. Začínala děvčátka tancem „zahrádka“, přidaly se předškolní děti, 
které se učily popěvky a pomalu vznikalo pásmo poskládané ze střídání písní a 
tanečků.  Asi po roce zkoušek chtěly děti předvést to, co se naučily, veřejně. A 
tak začala hodová vystoupení v neděli po obědě, nejprve před restaurací 
Rozkvět, v současnosti v restauraci Muzeum. 
Postupně se program rozšiřoval a malí zpěváčci a tanečníci se stávali součástí 
programu na Lidovém plese, Plese seniorů, na dožínkách, při vaření trnek, na 
vánoční výstavě v místní škole, na besedách pro důchodce a začali jezdit i mimo 
obec, vystupují na Dětském krojovém plese ve Vlčnově, na Folklorním dni ve 
Slavkově, v Uherském Hradišti na Slováckých slavnostech vína a otevřených 
památek, pro postižené na Velehradě. 
Dolněmčánek sdružuje děti od 3 do 11 let, je jich kolem dvaceti, písničky jsou 



z našeho regionu. Vedoucí je Marie Ježková a od podzimu 2013 i Taťána 
Milošová. 
 
TETIČKY 
V souboru vystupuje 14 členek a lidový vypravěč František Šmíd. Na 3.Plese 
seniorů překvapily jako organizátorky – byli oblečeny do zástěrek, jaké se 
nosívaly v 50.letech. Do prostor vestibulu připravily výstavu pod názvem „Z 
kuchyně našich babiček“, vystaveno bylo nádobí a předměty v současnosti již 
dávno zapomenuté.  
Aktivně se zapojily při fašanku, při večerním pochovávání basy šly v průvodu 
jako plačky a černá nevěsta.  
Při předhodovém zpívání pomohly mužskému sboru s výzdobou stolů v sále, 
v pokladně a bufetu, ale 10.setkání seniorů při příležitosti Dne matek 
organizovaly samy. Opět připravily bohatý program – vystoupil Dolněmčánek, 
děti z MŠ, Dolněmčané, samy Tetičky a jako host harmonikář ze Suché Lozi  
p. Adamec. 
Členky souboru se zapojily při dožínkách jako hraběnky, na stadionu zazpívaly 
starou nábožnou píseň o zachování úrody, písně o sečení, gazdu požádaly 
humorným zpěvem o aldamáš a gazděnku, jejich členku, o večeři. 
Pravidelně se účastní Slavností vína v UH, vystoupily na nádvoří Galerie.  
Protože mají Tetičky zkušenosti s vařením trnek, pozvaly si je ze sousedního 
Horního Němčí, kde s touto tradicí začínají. 
V prosinci se konalo předvánoční koledování, které organizoval krúžek, ale 
výzdobu, betlém i zatopení v peci bylo na členkách. Podobně se spolupodílely 
při 3.ročníku žehnání vína – zajišťovaly výzdobu v sále, občerstvení a 
vystoupily v programu. 
 
DOLNĚMČANÉ 
Na podzim, 4.října, oslavil mužský sbor pátý rok od prvního vystoupení, které se 
konalo v místním sále. Za pět své existence se zúčastnil více než 100 
vystoupení, na programu má přes 150 písní, počet členů je 11. Během této doby 
se některé akce již staly tradičními, z místních je to Ples seniorů, předhodové 
zpívání, pečení chleba, dožínky, vaření trnek, předvánoční koledování a žehnání 
vína. 
Jejich vystoupení jsou velmi kvalitní, proto byli zváni i okolními sbory na 
kosení trávy do Hluku, zpívání u lopenické rozhledny, pouť u kaple sv.Rocha 
v Mařaticích, na Slavnosti vína v UH. 
 
DOLNĚMČAN 
Počet tanečníků a tanečnic 24, umělecký vedoucí Petr Klein, vedoucí taneční 
složky Lenka Bídová.  
Krúžek organizoval  akce v obci jako je fašanková zábava, pečení chleba a 
předvánoční koledování a reprezentoval místní folklor v Muzeu JAK a na 



Vánočním jarmarku v Uherském Brodě, na Slovensku  a v Rakousku. 
5.ledna uspořádalo Muzeum JAK v Uh.Brodě po 10 letech živý betlém. Členové 
krúžku byli pozváni, aby se zúčastnili jako koledníci.  
Fašanková zábava byla v režii v krúžku, celodenní obchůzka obcí a večerní 
pochovávání basy se stalo tradicí. Při pochovávání pomáhaly Tetičky jako 
plačky a muzikanti dechové hudby Dolněmčanka.  
NK bylo pozván jako host na Slatinský jarmark do Zvolenské Slatiny a na 
Mezinárodní folklórní festival na Myjavě.  
Krúžek založil tradici pečení chleba v peci na Muzeu, proběhl už šestý ročník. 
Odpoledne se upečený chleba prodával se sádlem a škvarky a program vyplnily 
pěvecké sbory Tetičky a Dolněmčané.  
V září na Slováckých slavnostech vína vyhrál Petr Klein, umělecký vedoucí a 
dlouholetý člen souboru, cenu Hvězda slováckého folkloru v kategorii 
jednotlivec.  
V druhé polovině září odjel soubor na dlouho připravovanou cestu do 
rakouských Alp. Během tří dnů vystoupil ve městech Salzburg, Zell am See a 
Rauris. 
V době adventu vystoupili členové s pásmem koled a pastýřskou hrou na 
předvánočním jarmarku v Uherském Brodě a stejný program předvedli při 
předvánočním koledování v místním Muzeu.  
Poslední akcí roku bylo pozvání od souboru Olšava na Slovácký večer vánoční 
v Uherském Brodě.  
 
FOTBAL  

6.července se uskutečnila oslava 80 let trvání fotbalového klubu TJ Dolní 
Němčí. Za počátek klubu se považuje ustanovení prvního výboru v únoru 1933 a 
vybudování hřiště u hasičské zbrojnice . Klub ale nebyl zaregistrován, 
mistrovská utkání se tedy začala hrát po registraci o šest let později, v r.1939. Za 
války existovalo pouze dorostenecké mužstvo, které se v r.1944 probojovalo na 
Mistrovství Protektorátu Čech a Moravy do Prahy a umístilo se na 4.místě. Po 
válce dorostenci vytvořili mužstvo mužů, v r.1956 bylo zprovozněno nové hřiště 
pod Restaurací Rozkvět. Postupně se dařilo sestavit další týmy mužů a žáků, A 
mužstvo hrávalo krajské soutěže, v r.1991 se podařil postup do divize, kde 
vydrželo 12 sezon, nyní hraje I.A třídu. 
Oslavy probíhaly na hřišti TJ, odpoledne bylo sportovní, přátelská utkání sehrály 
týmy přípravky a žáků s týmy okolních vesnic a poté se A mužstvo utkalo 
s extraligovými hokejisty. V průběhu odpoledne byli vyhodnoceni hráči, trenéři 
a funkcionáři. Večerní program byl věnován zábavě – travesti show, poté 
koncert sboru Svatý pluk a volná taneční zábava. 

V r.2015 má TJ 160 členů (87 dospělých, 73 mladistvých) a 7 mužstev. 
Předsedou byl zvolen Jan Bobčík, místopředsedy Ladislav Horňák a Svatopluk 



Pěrka, sekretářem Ludvík Miloš. 
Trenéři jednotlivých mužstev: 
 muži A - Petr Kadlček, muži B – Miroslav Baroň,  
dorost - Tomáš Stojaspal,  
starší žáci – Michal Jurásek, mladší žáci – Roman Bobčík,  
starší přípravka – Radovan Zimčík, mladší přípravka – Petr Tinka. 
 
V přípravě se jednotlivá mužstva účastnila zimních turnajů, A mužstvo ve 
Veselí nad Moravou obsadilo 3.místo, spojené B mužstvo s dorostem 
v Uherském Brodě rovněž 3.místo. Žáci a přípravka se účastnili halových 
turnajů v Hluku a Uherském Brodě.  
Umístění jednotlivých mužstev po jarní části:  
A mužstvo I.A třída 2.místo, B mužstvo okresní soutěž 6.místo,  
dorost krajský přebor 11.místo,  
starší žáci krajský přebor 4.místo, mladší žáci krajský přebor 3.místo,  
starší přípravka okresní přebor 3.místo, mladší přípravka okresní přebor 1.místo. 
Všechna mužstva pokračovala v podzimní části ve stejných soutěžích a skončila 
následovně: 
A mužstvo 2.místo, B mužstvo 1.místo,  
dorost 6.místo,  
starší žáci 10.místo, mladší žáci 3.místo,  
starší přípravka 2.místo, mladší přípravka 7.místo.  
Podstatně se snížil v této sezóně počet dorostenců a žáků, ještě na jaře 2011 
nastupovalo 28 dorostenců, existoval tým mladšího a staršího dorostu, 
v žákovských mužstvech nastupovalo 41 hráčů, letos kvůli nedostatku hráčů u 
žáků nastupovali i žáci z Vlčnova a Slavkova. 
 
5.ročník Memoriálu Josefa Přikryla 
Turnaj fotbalových veteránů  se konal 22.června, účastnila se 3 mužstva, 
konečné pořadí: 1.Ekis Praha, 2. Dolní Němčí, 3. Ostrožská Lhota.  
 
KLUB STOLNÍHO TENISU   
Předseda místního oddílu Jaroslav Uher převzal ve Zlíně od hejtmana Zlínského 
kraje pamětní medaili  za dlouhodobou, dobrovolnou a kvalitní činnost v oblasti 
volnočasových aktivit dětí a mládeže Zlínského kraje. 
V roce 2013 oslavil KST 45 let existence.  
Jarní část sezóny dopadla pro všech 7 mužstev dospělých a 2 žákovská mužstva 
dobře.  
A mužstvo obsadilo 3.příčku v 3.lize, byl to nejlepší výsledek v historii oddílu. 
Nejlepším hráčem byl Ivo Mikulec. B a C mužstva obsadila v divizní soutěži 7. 
a 3.místo, nejlepší hráči Jan Sadílek a Martin Kučera.  
D mužstvo bylo v polovině soutěže na 1.místě, ale nakonec spadlo na celkovou 
5.příčku, nejlepší hráči Tomáš Čaník a Miroslav Bičan. 



Mužstva E,F a G hrála regionální soutěže, příležitosti k získání zkušeností 
dostávali junioři – Ondřej Kučera, Dominik Pitner a Josef Kolísek. Mužstvo F 
postoupilo do vyšší třídy. 
Hráč žákovského mužstva Miroslav Bičan vyhrál celorepublikový turnaj a 
v rámci ČR obsadil 4.místo.  
Na podzim skončil A tým na předposledním 11.místě, důvodem byl odchod 
dvou zkušených hráčů Ivo Mikulce a Pavla Daňka, nejlepším hráčem byl Karel 
Orlovský. B mužstvo obsadilo 9.příčku, C mužstvo bylo na prvním místě 
tabulky, nejlepší hráči byli Jakub Matějíček a Milan Ježek. 
V regionálních soutěžích skončilo D mužstvo na 5.místě, E mužstvo na 8.místě, 
mužstva F a G na 1.místě, v obou týmech nastupovali i junioři a žáci.  
Žákovská mužstva bojovala o titul okresního přeborníka, starší žáci se umístili 
na 1.příčce bez jediné porážky, mladší žáci na 8.místě.  
Dařilo se i jednotlivcům z řad žáků - Miroslav Bičan vyhrál celorepublikový 
turnaj a v rámci ČR obsadil 4.místo, Ondra Kučera se na republikovém turnaji 
mladších žáků umístil na 3.místě. 
 
KST pořádá každoroční Vánoční turnaj neregistrovaných hráčů a hráček a turnaj 
O nejlepšího Dolněmčana (turnaj registrovaných hráčů), které jsou stále 
oblíbeny a tedy hojně navštěvovány. 
 
ŠACHOVÝ ODDÍL  
Předseda Antonín Světinský.  
Šachový oddíl má 1 mužstvo, které hrálo okresní přebor a po jarní části obsadilo 
1.místo a v podzimní soutěži postoupilo do krajské soutěže, kde 9x vyhrálo a 1x 
prohrálo. Nejúspěšnějšími hráči byli Antonín Světinský ml., Antonín Světinský 
st., Václav Šumšal a Bronislav Pálka.  
V květnu se konal 19.ročník Memoriálu Karla Bartoše. Soutěžilo se ve zkrácené 
hře, z 91 hráčů zvítězil p.Cagašík z Kroměříže.  
 
POČASÍ 
Leden začal sněžením, ale poměrně vysokými odpoledními teplotami až 5 °C, 
proto sníh tál velmi rychle . Postupně stoupaly teploty až k 8 °C a sníh se měnil 
v déšť. Ale i toto se brzy změnilo, 8.ledna v noci se prudce ochladilo a teploty 
klesly k – 5°C. Postupně srážky ustaly, zůstaly pouze mrazivé teploty. Koncem 
ledna vystoupaly teploty do plusových hodnot,přišla obleva a začalo silně 
foukat. Celý leden bylo převážně zataženo, Slunce vysvitlo pouze na 20 hodin 
za celý měsíc. 
Také únor začal teplotami do + 5°C, ale začalo intenzivně pršet. Následně 
teploty opět prudce klesly, noční hodnoty k – 6°C, denní se držely kolem nulové 
hodnoty. 6.února napadlo přes noc 3 cm sněhu, ten byl ale mokrý, další příval 
sněhu následoval 12.února, kdy připadlo asi 5 cm. Sněžení neustalo až do 
16.února a celkově napadlo kolem 20 cm. Následující dny začínaly hustou 



mlhou, která se rozpouštěla po celé dopoledne. Poté začalo zase sněžit a zároveň 
se i ochlazovalo, 21.února byla ranní teplota -12°C. Obrat ale nastal hned 
23.února, během dopoledne se sněhové přeháňky změnily v dešťové a přišla 
obleva, ranní teploty vystoupaly na +10°C.  
Konec února a začátek března byl větrný a teplý, i přes ranní mrazíky stoupaly 
denní teploty až k 13°C a dny byly slunečné. 14.března se ochladilo, přes den 
napadlo 5 cm sněhu, který se díky chladnému větru a mrazivým teplotám udržel 
i přes den. Stejná nadílka sněhu připadla znovu 18.března, o den později, na 
svátek Josefa se sněžení měnilo v déšť a v průběhu odpoledne konečně srážky 
ustaly. První jarní den začal mrazivým ránem, přes den bylo slunečno a teplota 
byla +12°C. Jaro ale ještě nepřišlo, následující den byly teploty pouze +3°C a 
přidal se mrazivý vítr. V podobném duchu zůstalo počasí až do konce měsíce, a 
protože Velikonoce připadly na 31.3. a 1.4. měly co se počasí týče charakter 
Vánoc, byly mrazivé a se sněhem – v neděli sněžilo celý den, napadlo k 20 cm, 
sníh to byl mokrý a těžký, denní teploty nepřekročily nulu a v noci spadly k -
7°C. V pondělí se trochu vyčasilo, ráno zůstalo chladné s teplotou -7°C, přes 
den vysvitlo Slunce, teploty dosáhly +8°C. Mrazivá rána, sněžení, přes den 
slunečno- tak to pokračovalo do 9.dubna, poté se začalo přes den oteplovat na 
+13°C, bylo ale větrno a deštivo. Do poloviny dubna bylo velmi teplo, denní 
teploty až 20°C, večerní se držely na +12°C.  
Začátek května byl velmi deštivý, 2.května přišla bouřka se silnými srážkami,  
trvala 1 ½ hodiny. Na hody bylo slunečno, teplo, v neděli dosáhly teploty 22°C. 
Tyto na květen vysoké teploty se udržely až do 22.května, byly doprovázeny 
přeháňkami a nočními bouřkami. 23.května dorazila studená vlna, teploty klesly 
na 13 °C, přidal se studený vítr a déšť.  
Začátek června byl stále studený, deštivý, teploty nepřesáhly 12 °C a vypadalo 
to, že Medardova kápě přišla o 14 dnů dříve. Po 5.červnu přišlo prudké oteplení, 
teploty až 26°C, slunečné počasí se střídalo se zataženým nebem či krátkými 
přeháňkami. Po 17.červnu dosáhly teploty tropických hodnot od  
32 °C do 38°C , v noci neklesly pod 25°C. Vedra skončila týden před letními 
prázdninami, přišly větrné, deštivé dny s teplotami 15 °C.  
1.července se začalo oteplovat, ustávaly srážky a teploty stoupaly přes den až 
k 29°C, ranní zůstaly nízké do 10°C. Postupně teploty stoupaly, celý červenec 
byl velmi teplý a suchý, poslední červencový víkend byl nejteplejším víkendem 
celého roku, v sobotu 27.7. bylo 34°C, v neděli dokonce 39°C ve stínu, padl 
teplotní rekord na 160 místech v republice a v autě dosáhla teplota hodnoty 
79°C. Teploty ani v noci neklesly pod 25°C, večer po deváté hodině se teplota 
držela na 30°C.  
Rovněž srpen byl suchý, horký, teploty stále přes 30°C, noci byly už chladnější 
s teplotami 16°C. Od 2.do 9.srpna přišla teplá vlna, velmi teplé počasí 
doprovázené bouřkami, 4.srpna teplota už v deset hodin dopoledne dosáhla 
34°C, v podvečer přišla bouřka, která trvala 2 hodiny a hned v začátku vypadnul 
elektrický proud. Teploty 37°C, tropické dny i noci ustaly 12.srpna, rána začala 



být chladná s teplotami do 12°C, dny byly slunečné, ale teploty se držely okolo 
25°C. Na dožínky, v sobotu 17.srpna, teploty znovu vystoupaly na 34°C, ale byl 
to poslední tak teplý víkend léta. Do konce měsíce zůstaly dny teplé, ale bylo 
více srážek, teploty okolo 20°C. I tak bylo léto nadprůměrně teplé, od 1.6. do 
31.8. jsme měli 20 tropických dnů a nocí. 
Školní rok začínal chladným a deštivým dnem, teplota pouze 17°C, během týdne 
se vyčasilo a oteplilo na 24 – 26°C a v první polovině září jsme si užili krásné 
babí léto. V druhé polovině měsíce bylo chladno, zataženo a deštivo, ranní 
teploty 4 °C, denní 12-18°C. V noci na 28.září bylo mrazivo, ráno mlhavo a 
pouze 1°C, po rozpuštění mlhy 18°C. Teplé a deštivé počasí v září přineslo 
obrovské množství ovoce – trnek a durancií.  
Mrazivá rána zůstala i v říjnu, 4.10. až – 5°C, dny byly slunečné a příjemně 
teplé, průměrná teplota měla hodnotu 15°C. 
Listopad byl pochmurný, studený, větrný, teploty do 10°C. První sníh napadl už 
25.11., celé dopoledne intenzivně sněžilo. Během noci na 28.11. udeřil silný 
mráz -8°C a přes den se utvořila ledovka, kdy na studený povrch dopadaly 
smíšené srážky.  
Prosinec byl chladný a doprovázen silným studeným větrem a deštěm. 7.12. 
zůstala na zemi ležet slabá vrstva sněhu, sníh ovšem brzy roztál, oteplilo se a 
teploty vystoupaly k 10 °C, Vánoce nakonec zůstaly beze sněhu, foukal studený 
vítr , denní teploty 8 °C. I Silvestr byl beze sněhu  s denní teplotou 6°C.        
   
SBOR PRO OBČANSKÉ ZÁLEŽITOSTI 
První občánek roku Šimon Holub  
nejstarší spoluobčané: 
Františka Šmídová, 96 let 
Antonín Kočí a Marie Daňková, 93 let,  
Františka Machů, Mária Lahvičková a Anežka Nedělová, 92 let,  
Cecílie Kočí, Anežka Tálská a Františka Uhrová, 91 let,  
Filomena Šumberová, Anna Polášková, Ludmila Kadlčková a Marie Milošová, 
90 let. 
 
26.ledna oslavili manželé Anežka a Antonín Fibichrovi 60 let manželství, tedy 
diamantovou svatbu 
 
RŮZNÉ 
30.června zemřel Štěpán Ježek, 82 let, dlouholetý předseda MNV a člen 
představenstva TJ. 
 
Jolana Michalcová (čp.341), členka tanečního souboru Lukášovci, vyhrála české 
mistrovství s mezinárodní účastí Czech Open 2013, které se konalo 
v jihočeském Písku. Jolana se tak kvalifikovala na Mistrovství světa 
v německém Kalkaru (v lednu 2014).  



 
Lukáš Bohun, člen vzpěračského oddílu Sokol Jižní Svahy Zlín, získal na 
Otevřeném mistrovství Zlínského kraje ve vzpírání v Holešově v kategorii do 85 
kg mezi juniory do 20 let  2.místo a v kategorii mužů 3.místo.  
 
Monika Horká (18 let, studentka, čp.541) obsadila v soutěži Kočka Rádia Jih 
2.místo a probojovala se do celostátního finále Miss Junior, které se konalo ve 
Špindlerově Mlýně.  
 
STATISTIKA 
3000 obyvatel s trvalým pobytem, 30 s pobytem přechodným, především 
Slováci, Vietnamci a Moldavci;  
přistěhováno 26, odstěhováno 45, přestěhováno 39; 
narodilo 23 dětí, zemřelo 25 spoluobčanů; 
uzavřeno 17 sňatků, rozvedeno 5 manželství; 

 



 

 


