Obecní úřad
Přehled připravených investičních akcí schválených obecním zastupitelstvem v roce 2000.
Největší akcí byla výstavba spojovací komunikace ze sídliště na Výsluní na státní silnici
s výjezdem naproti Kulturního zařízení včetně přeložky kanalizace, která byla dokončena a 30.
listopadu uvedena do provozu.
Připravuje se výběrové řízení na zhotovitele projektové dokumentace inženýrských sítí
sídliště Nad Hájkem. V této lokalitě o rozloze 2,5 hektaru je plánováno 31 rodinných domů.
V květnu byly dokončeny terénní úpravy na stavbě kanalizace a čističky odpadních vod.
Je připraven projekt na terénní úpravy pro dostavbu 14ti garáží v ulici Vinohradské.
V době školních prázdnin byla provedla přestavba šaten bazénu v základní škole a v prosinci
byla dobudována sauna. Dne 28. prosince 2000 byl zahájen provoz pro veřejnost v bazénu i
sauně.
V říjnu byla vybudována čekárna na autobusové zastávce naproti nákupního střediska, byly
usazeny zpomalovací prahy v ulici Školní a byl zhotoven přístřešek pro kočárky před dětským
zdravotním střediskem.
Začátkem prosince byly zahájeny výkopové práce
Vinohradské.

na

vybudování kanalizace z ulice

Obec Dolní Němčí je spoluzakladatelem nového sdružení, které nese oficiální název
Uherskobrodsko - sdružení měst a obcí. Hlavním důvodem vzniku nového sdružení je potřeba
zastoupení mikroregionu právnickou osobou.
.V neděli 13. listopadu proběhly volby do nově utvořeného Zlínského kraje.
Počasí –
V první dekádě ledna noční teploty dosahovaly - 5 ° C a denní vystoupily na + 3 ° C.
Ve druhé dekádě se teploty pohybovaly ráno -10 až -15 °C a denní 0 až + 5° C. V závěru
ledna denní teploty vystoupily na + 4° C. Dešťové srážky dosáhly průměru
.
V únoru teploty klesaly v noci na - 3° C a ve dne vystoupily na + 2 ° C. 9.2. a 27.2. vystoupily
denní teploty až na + 8° C. Dešťové srážky byly průměrné 30,4 mm.
V březnu teploty vystoupily nad 0° C a dešťové srážky byly nadprůměrné. Průměr měsíce
března 36 mm byl překročen o 235 % to je 85 mm
.
V dubnu vystouply denní teploty až na + 20° C. Dešťové srážky byly podprůměrné, spadlo
pouze 17 mm( 44 mm ) .
V květnu dosahovaly denní teploty +30° C. První dešťové srážky přišly 18.5. 2000 a
napršelo 17 mm 22.5.2000 spadlo 14 mm. Dešťové srážky dosáhly 55% průměru. Nejvíce se
to projevilo na zemědělských plodinách, když zasetá semena nevzešla a jiné při nedostatku
vláhy usychaly.
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V měsíci červnu se teploty pohybovaly v rozmezí ráno +12° C až +17 ° C a denní teploty
dosahovaly až +25 ° C. V úterý 20.června vystoupily denní teploty až na +30° C. Dešťové
srážky byly hluboko pod průměrem. Průměrné srážky měsíce je 77 mm, ale spadlo pouze 42
mm. 26.6. padaly kroupy, které nezpůsobily žádnou škodu.
V prvních dnech července dosahovaly denní teploty + 25.° C. 4.7. se obcí přehnala bouřka
doprovázená vichřicí. Počínaje 10. červencem se velmi ochladilo a teploty se pohybovaly okolo
+10° C až +15° C. Dešťové srážky byly nadprůměrné ( 80 mm) spadlo 128 mm. 17.7. spadlo
46 mm a 25.7. 25 mm.
Začátkem srpna dosahovaly odpolední teploty jen okolo + 18° C .V polovině měsíce
dosahovaly ranní teploty + 20° C a denní teploty vystoupily až na + 35° C. V neděli 27.8.2000
se ochladilo a teploty dosahovaly + 25° C.
V září byly dešťové srážky průměrné a denní teploty dosahovaly až + 24° C. Podzim
byl nezvykle teplý. V přírodě se odehrávaly nečekané události. V listopadu rozkvetly některé
stromy, dozrávaly jahody, maliny. Ještě 15. prosince kvetly fialky a sedmikrásky. Denní teploty
vystoupily až na +15° C. V noci na 16.prosince se prudce ochladilo a teploty klesly pod O°C a
denní teploty dosahovaly + 5° C. Vánoční svátky byly bez sněhu., ale s občasnými dešťovými
srážkami, které v noci z 29. na 30. prosince přešly na vytrvalé sněžení a přes den napadlo 15
cm sněhu .
Občanské záležitosti
V sobotu 30.září v předvečer mariánské poutě v Uh. Brodě došlo u Slováckých
strojíren k dopravní nehodě s tragickými následky. Při nehodě zahynula Ludmila Daňková z
Dolního Němčí a těžké zranění utrpěli řidička Ivana Daňková , její otec Josef , a dvě děti .
Ivana Daňková zemřela na následky zranění 12. 10. 2000 ve věku 20 let.
V měsíci říjnu oslavil 90 let života pan Josef Cmol – malíř . Poslední žijící
spoluzakladatel kopané v Dolním Němčí.
Dne 26.11. 2000 se uskutečnil v Muzeu J. A. Komenského v Uh. Brodě křest
videokazety s názvem Dolní Němčí. Novou kazetu pokřtil starosta obce Ing. František
Hajdůch spolu s tvůrci filmu, kameramanem Františkem Macků, Petrem Slintákem a Marií
Ježkovou. Na videu je zachycen život obce v období šedesátých a sedmdesátých let
dvacátého století.
Krádeže
V noci z úterka 10.10. 2000 na středu 11.10. 2000 byl vykraden obchod potravin
vedoucí p, Dufková, a hospůdka u Cmolů. Zloději odnesli alkoholické nápoje, cigarety,
čokoládové výrobky a pouze malé částky peněz. Zloději se dále vloupali do tří automobilů
Avia podnikatele Pavla Řešetky, zaparkovaných v ulici Vinohradské
Zemědělství
Důsledek suchého počasí v měsících dubnu a květnu se projevil na zemědělských
plodinách, když zasetá semena nevzešla a další postupně usychala. Zemědělské družstvo Agro
Okluky v Dolním Němčí je největším pěstitelem česneku v našem regionu. V důsledku suchého
počasí začal česnek předčasně žloutnout a nevytvářel hlávku takovou, jak tomu bývá za
normálního počasí. Družstvo nedisponuje závlahovými systémy a nemá ani svůj zdroj vody.
Běžný výnos byl v průměru pět tun na hektar, vlivem sucha byl letošní výnos pouze tři tuny z
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hektaru. V důsledku nedostatku finančních prostředků byla okopávka uhrazena v naturáliích,
tj. za okopaný dílek, karton mražených kuřat v hodnotě 500 Kč.
Ve středu 21. června byla zahájena sklizeň obilovin, je o 21 dnů dříve než předešlé roky.
V měsíci červnu byly rozeslány dopisy s návrhem na vypořádání majetkových podílů
v Družstvu vlastníků, akciemi akciové společnosti Agro Okluky. Nájemné za půdu se
vyrovnávalo vlastními výpěstky a výrobky ZD Agro Okluky.
V měsíci srpnu začalo majetkové vypořádání s podílníky, kteří do družstva před léty vložili
svůj majetek. Kvůli špatné situaci v zemědělství lidé tyto podíly nedostanou proplaceny
v penězích, ale v akciích. Tyto akcie jsou zatím neobchodovatelné.
Průmysl
BAŤA, a.s.
Celková situace v současném světě obchodu není lehká to platí i o obuvnickém průmyslu.
Obchod
31.12. 1999 byla prodejna textilu a obuvi Filka na náměstí uzavřena. V měsíci květnu
byla budova pronajata vietnamskému podnikateli. Restaurace Rozkvět, která byla známá
v blízkém i širokém okolí vynikající kuchyní, po koupi soukromého podnikatele Novotného
upadla do podprůměru.
1.10. 2000 byl uzavřen obchod s dárkovým zbožím v č.p. 48 majitelky Marie Bartošové pro
nedostatek zákazníků.
Služby
V budově bývalé obecní školy je v přízemí zřízeno Jančovo pekařství a opravna obuvi..
V prvním poschodí je knihovna, která mimo půjčování knih zavedla provoz Internetu pro
veřejnost .Služby Internetu je možno využít v půjčovní době knihovny.V pondělí a čtvrtek
v době od 9.30 do 17.30 hodin a v úterý od 9.30 do 15.30 hod.
V dílně u rodinného domu manželů Švecových je opravna pneuduší a vyvažování kol
na osobní automobily .
1. dubna 2000 bylo zrušeno jednatelství státní spořitelny v Dolním Němčí a převedeno do
Hluku .Občané Dolního Němčí musí za těmito službami dojíždět do Hluku.
.
Ekologie.
Pro rok 2000 byly firmou RUMPOLD Uherský Brod s.r.o opět zvýšeny ceny za poskytované
služby při svozu a likvidaci komunálního odpadu. I přes navýšení cen obecní rada rozhodla, že
poplatky za svoz a likvidaci odpadu zůstanou na úrovni roku 1999. Domácnost čítající 4 osoby
zaplatí za odvoz a uložení technického komunálního odpadu a nájem popelnicové nádoby 730
Kč za rok.
V průběhu měsíce února byly v naší obci rozmístěny kontejnery na plasty.
Začátkem dubna 2000 byla zahájena výstavba 3 hektarů lesa při hranici s katastrem Boršic u
Blatnice.
Dne 20.4. 2000 děti s Ekocentra Pantoflíček, který působí v Základní škole Dolní Němčí
provedly čištění potoka Okluky. Nasbíraly 55 pytlů plastového odpadu, dále pneumatiky,
kanystry od olejů, staré hračky, lana, boty a další věci , kterých se občané zbavili .
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.V pátek 28.4. 2000 žáci devátých tříd základní školy provedli vyčištění místního Hájku .
Odpadky, plastové obaly, nedopalky cigaret zaplnily pytle, které žáci odvezli do kontejneru, ale
po několika dnech byl Hájek opět znečištěn dalšími odpadky.
Doprava –spoje
Autobusová doprava do Uherského Brodu a Uherského Hradiště, obcí Slavkova, Horního
Němčí, Boršic u Blatnice a Strání je prováděna pravidelně autobusy ČSAD Uherské Hradiště.
V sobotu, neděli a svátky je doprava do obce i z obce omezena a nedostačující. Spojení do
Zlína je v pracovní dny zajištěno třemi spoji v obou směrech.
Český zahrádkářský svaz.
Aktivity Českého zahrádkářského svazu v Dolním Němčí jsou zaměřeny na pomoc a
rady členům i nečlenům zahrádkářského svazu. Radí, jak pečovat o okrasnou, zelinářskou a
ovocnou zahradu. Ve vývěsné skříňce na náměstí jsou vystaveny signalizace chorob a škůdců
s návodem, jak se proti chorobám a škůdcům bránit. Dále je možnost zapůjčení videokazety i
knih s odbornou tematikou.
V sobotu 6.5. 2000 na dolněmčanské hody se v restauraci Na Mlýně uskutečnil košt vín za
doprovodu cimbálové muziky.V neděli 17.9.2000 se v klubovně zahrádkářského svazu
uskutečnila výstava ovoce a zeleniny.V neděli 8.10. 2000 se uskutečnil zájezd na výstavu do
Olomouce a na Svatý Kopeček.
Základní organizace chovatelů poštovních holubů
Činnost organizace spočívá hlavně v závodění poštovních holubů. Sdružuje třináct členů, kteří
soutěží vzájemně mezi sebou, dále v celém okrese Uherské Hradiště. Pořádají závody holubů
na vzdálenost od 250 km do 600 km a od 700 km do 1 100 km. Dosahují výborných výsledků
, když obsazují přední místa v okrese.
Sbor dobrovolných hasičů.
15.ledna 2000 proběhla Valná hromada hasičského sboru, kde byl zvolen nový výkonný
výbor ve složení: starosta Emil Hajdůch, velitel František Stloukal, jednatel František Neděla,
hospodář Radek Hnilička, preventista Zdeněk Fibichr, strojník Libor Bobčík, referent pro
mládež Pavel Kočí , revizor účtů Pavel Martiš . Delegátem na okresní konferenci byl zvolen
František Stloukal.Vedením pro rozvoj práce s mládeží byli pověřeni Pavel Kočí, Marek
Zimčík a Dagmar Jančová. Děti jsou zapojeny do celostátní soutěže hry „ Plamen „
12. ledna. 2000 ve 22.15 hodin začal hořet rodinný dům Michala Gála . Při likvidaci požáru
zasahovaly požární sbory z Uherského Hradiště, Uherského Brodu a Dolního Němčí. Příčinou
vzniku požáru bylo neopatrné zacházení s otevřeným ohněm. 19. ledna v dopoledních
hodinách opět v tomto domě hořelo, příčinou bylo odhození nedopalku cigarety majitelem
domu Michalem Gálem.
V neděli 18. června se uskutečnily na fotbalovém hřišti TJ Dolní Němčí okrskové a okresní
soutěže v požárním sportu. Uskutečnil se první ročník v požárním sportu o Pohár starosty
obce Dolní Němčí, kterého se zúčastnili závodníci z Rakouska a Slovenska.
V neděli 10.9. 2000 se ženy zúčastnily sportovního klání v požárním sportu.
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Veřejný a kulturní život
V sobotu 8.ledna 2000 proběhl tradiční a hojně navštívený ples SRPŠ. Finanční výtěžek byl
věnován na mimoškolní aktivity žáků 10 000 Kč na doplnění lyží a lyžařské obuvi. Příspěvek
20 000 Kč na nákup didaktických pomůcek do specializované učebny.
22. 1.2000 se v kulturním zařízení uskutečnil ples mysliveckého sdružení „ LANKA „ k tanci
a poslechu hrála dechová hudba Mistříňanka.
12.2. 2000 se uskutečnil ples, který pořádala KDU – ČSL. K tanci a poslechu hrála dechová
hudba Dolněmčanka.
Fašank v Dolním Němčí měl letos rozšířený program než v minulých letech. K průvodu
masopustních masek přibyla nefalšovaná fašanková zabijačka uspořádaná v místním stylovém
hostinci Na Muzeu. O zábavu se postarala cimbálová muzika Mladí Burčáci z Míkovic a dívčí
cimbálová muzika Končúch z Vlčnova.
V sobotu 21. dubna se uskutečnil již pátý Čertův kotel, minifestival kapel tvrdšího ražení
v dolněmčanské pivnici U Čerta. Letos pozvání přijalo pět kapel.Brumovská thrash metalová
formace Decide, blackový Ritual z Nového Jičína, krnovští Tartaros a deathmetalová skupina
From Beyond z Prostějova.
V sobotu 29.dubna 2000 vystoupil v kulturním zařízení ochotnický divadelní soubor ze
Strání s divadelní hrou Poplach na laguně.
Ve dnech 5. až 7. května se uskutečnily dolněmčanské hody.V pátek 5.5. se v kulturním domě
uskutečnil druhý vzpomínkový koncert se skupinou Gemini. V pivnici U Čerta probíhala
diskotéka Petra Škařupy. V hostinci Na Muzeu se představila country skupina Kalíšci
z Vlčnova. V sobotu 6.5. 2000 v areálu muzea Na Mlýně vystoupila v 19 hodin cimbálová
muzika Šabla z Uherského Brodu. V kulturním domě hrála skupina Medison a v pivnici U
Čerta diskotéka Petra Škařupy. Od 14.30 vystoupil Dolněmčánek za doprovodu cimbálové
muziky Petra Kleina.V kulturním domě hrála skupina Generace. V sobotu i neděli bylo
otevřeno muzeum Na Mlýně od 14 –18 hodin.
Pro malé děti a mládež byly k dispozici pouťové atrakce v ulici na Okluku.
V sobotu 1. prosince byla v pivnici u Čerta otevřena kinokavárna.
Ve dnech 23. a 24. května po několikaleté přestávce zavítal do Dolního Němčí cirkus
Moravan.
Ve čtvrtek 15.6. se v kulturním domě představila Hudební umělecká škola Dolní Němčí
V sobotu 27.8. 2000 se uskutečnily Dožínky. Hospodářem byl podnikatel Antonín Straka 812.
Patronát nad organizací celé akce převzal OÚ ve spolupráci ZD Agro Okluky a TJ Dolní
Němčí.
Církevní život
V neděli je mše svatá v 7.30 a v 10.30 hodin. V týdnu je mše svatá v pondělí, ve středu a v
pátek ve večerních hodinách. V sobotu ráno v 7 hodin. Prvního svatého přijímaní se účastnilo
41 dětí. V neděli 25. června byla slavnost Božího těla. Po několikaleté odmlce byly připraveny
čtyři oltáře a průvod měl projít částí obce, ale pro nepřízeň počasí proběhla slavnost opět jen
v kostele.V neděli 23. července se uskutečnila již tradiční místní pouť u kapličky sv. Anny za
velkého počtu věřících. Mši svatou za živé a zemřelé Anny sloužil P. Miroslav Strnad.
V měsíci září bylo zavedeno v kostele plynové topení.
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Zájezdy : 20.8. 2000 odjel autobus poutníků do Medžugorie a vrátil se v sobotu 26.8.2000
zájezdu se spolu s farníky zúčastnil P. Mgr. Miroslav Strnad .
Školství
Základní škola.
Ve středu 2.února 2000 se v Základní škole v Dolním Němčí uskutečnil zápis dětí do prvních
tříd. Ve školním roce 2000/2001 do první třídy nastoupilo 50 dětí. V letošním školním roce
ukončilo povinnou školní docházku 74 žáků 9. tříd. Na učební obor kuchař, cukrář, elektrikář,
kadeřnice, truhlář se přihlásilo 25 žáků a všichni byli přijati. Na střední školy s maturitou
podalo přihlášku 49 žáků. Na gymnázium bylo přijato 10 žáků, SPŠ 11 žáků, obchodní
akademii 7 žáků, SOŠ 7 žáků, zdravotní školy 7 žáků, 2 žáci byli přijati na policejní školu a 5
žáků na soukromé školy. Na víceleté gymnázium podalo přihlášku 7 žáků z pátých tříd, ale
byla přijata pouze jedna žákyně, a to do Uherského Brodu.
Skvělého výsledku dosáhli žáci a žákyně na regionálním turnaji základních škol ve stolním
tenise. V konkurenci 34 škol z Jižní Moravy obsadili všechna 1. místa v kategoriích, kterých
se zúčastnili. Vítězství starších i mladších žáků se očekávalo, ale překvapily starší dívky, které
porazily i dva favority této soutěže Dubňany a Břeclav. Všichni kromě krásných pohárů a
diplomů získali také od sponzora soutěže fy PROPAGO výraznou slevu na zájezd do Itálie.
Starší chlapci i dívky postoupili do celostátního finále, které se uskuteční v únoru 2001. Školu
reprezentovalo družstvo starších dívek Monika Jančová č.p.714 a sestry Jana a Monika
Lidiakovy č.p. 380. Družstvo starších chlapců hrálo ve složení : Miroslav Janča č.p. 682, Ivo
Mikulec č.p. 779, Karel Krhovský (Slavkov), Patrik Kašpárek č.p. 369. Mladší chlapci
nastoupili ve složení: Pavel Daněk č. p. 365, Jan Ježek č. p. 743, Jan Salát č. p. 311, Jakub
Matějíček č. p. 240.
Základní umělecká škola.
Základní uměleckou školu navštěvuje 202 žáků ve čtyřech oborech - v hudebním 96 žáků,
v tanečním oboru 37 žákyň, ve výtvarném 48 žáků a v literárně dramatickém 21 žáků. Škola
má celkem 11 vyučujících.
Sport
Kopaná.
A mužstvo
V soutěžním ročníku 1999/2000 hrálo Divizi a v obsadilo 10. místo. Získalo 40 bodů při
skóre 43 : 47 brankám. V utkáních se vystřídalo 22 hráčů. O 47 vstřelených branek se podělilo
9 hráčů. Trenérem mužstva byl František Kadlček a vedoucí mužstva Ludvík Ježek
V jarní části soutěže mužstvo uhrálo 21 bodů při skóre 21:23 brankám.
V podzimní části soutěžního ročníku 2000/2001 mužstvo podávalo nevyrovnané výkony a po
odehrání 15ti utkání uhrálo 12 bodů pří skóre 20 : 40 brankám. Obsadilo v tabulce 13. místo.
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B mužstvo
V soutěžním ročníku 1999/ 2000 startovalo v Okresním přeboru a obsadilo 6. místo, když
uhrálo 35 bodů při skóre 44 : 55 brankám.
V jarní části soutěže obsadilo v tabulce 4. místo , když uhrálo 25 bodů při skóre 26 : 23
brankám. Trenérem mužstva byl Milan Pochylý č.p. 775 a vedoucí mužstva Jan Kadlček
V podzimní části soutěžního ročníku 2000 / 2001 obsadilo 10. místo, když uhrálo 15 bodů při
skóre 25 : 34 brankám. Trenérem byl Josef Kolísek č. p. 98 a vedoucím mužstva Jan Kadlček
Dorost
V soutěžním ročníku 1999 /2000 startovalo družstvo dorostu v Župní soutěži a obsadilo 6.
místo, když uhrálo 40 bodů při skóre 63 : 45 brankám. Trenérem družstva byl Miroslav
Zimčík č. p. 492 a vedoucím družstva Antonín Tinka.
V jarní části soutěže obsadilo 5. místo, když uhrálo 21 bodů při skóre 33:21 brance.
V podzimní části soutěžního ročníku 200 /2001 1. místo, když uhrálo 32 bodů při skóre 38:14
brankám. Trenérem družstva byl Petr Maršálek a vedoucím družstva Antonín Tinka a
Miroslav Zimčík.
1.12. 2000 se v jídelně restaurace Rozkvět uskutečnila Valná hromada TJ Dolní Němčí za
minimální účasti pro nezájem členů TJ. Byla provedena volba Výkonného výboru .
Z předložené kandidátky byli za členy Výkonného výboru TJ Dolní Němčí zvoleni : předseda
Ing Antonín Kolísek č. p. 41, místopředseda Josef Přikryl č. p. 339, pokladník Miroslav Tinka
č. p. 173, tajemník Ludvík Miloš č. p. 768 a dále Josef Tinka č. p. 154, Josef Růžička č. p.
723, František Kadlček č. p. 26, Antonín Polášek č. p.594, Josef Kolísek č. p. 98, Antonín
Světinský č. p. 824, Petr Maršálek č. p. 727, Antonín Světinský č. p. 543 je zároveň zástupcem
šachového oddílu a Ludvík Ježek Slavkov.
Zástupci oddílu stolního tenisu požádali na Valné hromadě o vystoupení ze svazku TJ Dolní
Němčí s požadavkem utvoření samostatné TJ TSK / Tenisový sportovní klub / a Valná
hromada jejich požadavek schválila.
31.12. 2000 se celá obec Dolní Němčí rozloučila na náměstí u vánočního stromu s dvacátým
stoletím projevem starosty Ing. Františka Hajdůcha a velkolepým ohňostrojem. Do nového 21.
stolení vyhrávala dechová hudba Dolněmčanka.
Evidence obyvatel
Obec Dolní Němčí měla k 1.1. 2000 3037 obyvatel. V roce 2001 se narodilo 24 dětí, zemřelo
28 obyvatel, přistěhovalo se 16 lidí a odhlásilo se 26 občanů.
Stav k 1.1. 2001 je 3023 obyvatel.
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