Obecní úřad
Na schůzi obecního zastupitelstva konaného v lednu bylo rozhodnuto o odkoupení Restaurace Rozkvět
od spotřebního družstva Jednota Uherský Ostroh do vlastnictví obce Dolní Němčí, protože hrozilo
uzavření restaurace. K 1.3. 2001 byla Restaurace Rozkvět převedena do majetku obce Dolní Němčí a
po provedené opravě byla 10.3. 2001 slavnostně znovu otevřena.
V dubnu byla dokončena kanalizace v ulici Vinohradské. Na hranici katastru s Boršicemi u Blatnice
v trati Zadní Kamenka byl vysazen na výměře tři hektary smíšený listnatý les. Zahájeny byly stavební
práce na rozšíření místního hřbitova a opravě márnice, kde bylo vybudováno sociální zařízení a nová
střecha. Současně bylo instalováno i osvětlení celého hřbitova. Pod hřbitovem vznikl nový chodník
včetně osvětlení a příjezdové komunikace z Výsluní ke hřbitovu. Veškeré práce byly dokončeny koncem
října. Finanční náklady této akce dosáhly 1 500 000 Kč. V neděli 4.11. 2001 byla nová část hřbitova
slavnostně předána do užívání starostou obce Ing. Františkem Hajdůchem a vysvěcena knězem Mgr.
Miroslavem Strnadem . Slavnostního aktu se zúčastnilo velké množství lidí.
Začátkem května byla zahájena rekonstrukce silnice v ulici nad Kostelem a dokončena začátkem září.
Bylo vybudováno veřejné osvětlení chodníku mezi základní a mateřskou školou.V červnu probíhaly
práce na budování dětských hřišť v ulici na Okluku u požární zbrojnice a sídlišti Na Výsluní, které byly
začátkem prázdnin předány dětem k užívání. V listopadu byl vysázen nový větrolam Nad Vinohrady.

Na podzim 2001 byla provedena úprava prostranství kolem nové silnice Na Výsluní, kde vznikly
odpočinkové zóny , které spolu s celkovou úpravou zeleně vytvářejí novou dominantu obce. Součástí
ozelenění je i výsadba Stromů milénia, které mají v budoucnu připomínat začátek nového tisíciletí.
V parku naproti kulturního domu byl vysazen vzrostlý platan jako symbol příchodu třetího tisíciletí.
V roce 2001 proběhlo celostátní sčítání lidu, domů a bytů.
Celkový počet obyvatel Dolního Němčí k 1.3. 2001 činil 3 027, z toho 3 024 s trvalým pobytem a 3
s dlouhodobým pobytem. Mužů bylo přihlášeno 1 498 a 1 529 žen.
Domovní a bytový fond v Dolním Němčí k 1.3. 2001.
Celkový počet budov 780 z toho 733 trvale obydlených. Celkový počet rodinných domů 728 z toho 47
neobydlených. Celkový počet bytů 1 015 z toho 940 trvale obydlených a 75 neobydlených.
Kultura
6.ledna se uskutečnil v kulturním zařízení Rodičovský ples . K tanci a poslechu hrála hudební skupina
Madison. Zahájení plesu provedli žáci základní školy polonézou.
13.ledna pořádalo ples myslivecké sdružení Lanka. K tanci a poslechu vyhrála dechová hudba
Mistříňanka.
27. února se uskutečnil ples obchodní společnosti Kredit, která má sídlo v areálu ZD Hrabina ve
Slavkově.
18. února se uskutečnil ples Rybářů.
31.března vystoupili v Kulturním domě pražští umělci v operetě Podskalák, kde účinkoval v hlavní roli
Josef Zíma
Hody s právem
Ve dnech 4. až 6. května se uskutečnily hody s právem.V pátek se uskutečnila taneční zábava
v kulturním domě, kterou pořádali požárníci,vyhrávala taneční skupina ÚŽAS. V sobotu odpoledne
proběhly tradiční hody s právem. Ve 14. hodin vyšel z náměstí krojovaný průvod za doprovodu místní
dechové hudby k domům jednotlivých stárků.Starší stárek Petr Stojaspal č.p. 245, mladší stárek Ondřej

Podškubka č.p.745, starší stárka Jana Světinská č.p. 567 a mladší stárka Marie Zimčíková č.p.735.Po
obchůzce obcí bylo krojované chase předáno starostou obce Právo uspořádat hodovou zábavu.
V první zářijovou sobotu a neděli se v Muzeu na mlýně uskutečnil druhý ročník vaření povidel.
Rok 2001 byl zakončen ohňostrojem na parkovišti před Restaurací Rozkvět.
Stalou tradicí se stalo stavění vánočního stromu na parkovišti u Nákupního střediska. V roce 2001
daroval strom Miroslav Kadlček Kostelní 42.
Zahrádkáři : v neděli 23 . 9. Se uskutečnila v klubovně na Mlýně výstava ovoce a zeleniny.
Zdravotnictví.
1. února začal ordinovat ve zdravotním středisku nový zubní lékař MUDr.Tomáš Zajíc.
Počasí
Začátek roku 2001 byl mrazivý a byla souvislá pokrývka sněhu. 5.1. se oteplilo a pršelo.V polovině
ledna se opět ochladilo a ranní teploty klesly pod bod mrazu až mínus 12 °C a denní teploty vystoupily
na – 2 °C. Měsíc leden byl celkově teplejší.
Začátkem února noční teploty poklesly na mínus 5 °C až mínus 12 °C. Denní teploty dosahovaly
plus 5 °C.
Začátek měsíce března byl proměnlivý. 6.3. až 9.3 . noční teploty vystoupily na plus 5°C a denní
teploty dosahovaly až 15°C. Ve dnech 19. až 22 .3 . napadla souvislá vrstva sněhu.
V první dekádě dubna se teploty pohybovaly v noci okolo 0 °C a denní vystoupili na 10°C. koncem
dubna a začátkem května vystoupily denní teploty až na 25. °C a noční teploty 10°C. V květnu byly
podprůměrné dešťové srážky. Noční teploty dosahovaly jen 5°C , ale denní vystoupily až na 26 °C.
V prvních dnech června se podstatně ochladilo,bylo více dešťových srážek a byly nízké teploty v noci
kolem + 5 °C a denní teploty dosahovaly jen 17°C.
Teploty v měsíci srpnu dosahovaly až 33°C. Během jedné noci se změnila teplota z 28°C na 16 °C.
V září byly dešťové srážky podprůměrné pršelo až 25.9. V první dekádě října se teploty pohybovaly
v noci 6. až 9°C a denní teploty vystouply 16 až 20°C.
1.až 5.11. se noční teploty pohybovaly v rozmezí 3 až 6 °C a denní 10 až 15 °C . 5 – 10.11. 0°C
- 2°C 11.11. až 20. 11. 1 až – 5 °C denní 0 až 5°C. V noci z 24.11. na 25.11. /na Kateřinu/ napadlo
10 centimetrů mokrého sněhu, který se udržel po celý den . noční teplota vystoupila na 0°C denní na +
3°
Počátkem prosince dosahovaly noční teploty mínus 5 °C a denní 0°C .Ve dnech od 10.12. poklesly
noční na mínus 14 až 16 °C a v noci 13.12 . na mínus 19 až 22 °C. Denní teploty zůstaly mínus 10 až
mínus 14 °C. Následné dny se noční teploty dosahovaly mínus 10°C. a denní mínus 5 až 0 °C. O
vánočních svátcích se teploty pohybovaly v noci mínus 5 až mínus 15 °C a sněhová pokrývka
dosahovala až 15 centimetrů.
Církevní život
V lednu 2001 požádal místní rodák 41letý katolický kněz Jan Bobčík olomouckého arcibiskupa a
moravského metropolitu Jana Graubnera o zproštění kněžského celibátu. Jan Bobčík je bývalý ligový
fotbalista Baníku Ostrava. Posledním kněžským působištěm byla farnost v Rožnově pod Radhoštěm .
V neděli 18.3. po mši svaté oznámil místní kněz Miroslav Strnad , že zamýšlená výměna bočních oltářů
se neuskuteční, ale z nařízení arcibiskupa Jana Graubnera se musí původní oltáře restaurovat.
Požadavek na zachování původních oltářů byl anonymně požadován u arcibiskupa neznámou osobou.
V sobotu a v neděli 26.a 27. 5 . se uskutečnil zájezd do meditační zahrady v Plzni a mariánského
poutního místa v Hluboké nad Vltavou.
V neděli 17. června se po několikaleté odmlce uskutečnila slavnost Božího těla. Po mši svaté konané v
10.30 hodin se uskutečnil průvod po obci ke čtyřem připraveným oltářům .
.
Přehled hospodaření a statistika farnosti Dolní Němčí za rok 2001.
Příjmy :

Sbírky
Dary – fyzické osoby
Dary právnické osoby
Nájemné z půdy
Úroky z vkladů
Příspěvek od Okresního úřadu
Ostatní příjmy
Zůstatek k 31.12. 2000
Příjmy celkem
Výdaje :
Bohoslužebné
Režijní
Opravy památek
Opravy ostatní
Odeslané sbírky
Dary a charitativní výdaje
Výdaje celkem

604.430, 279.660, 300, 2. 803, 6. 986, 78
150. 000, 27. 759, 20
225. 706,80
1.297. 645,78

22.227,50
155.264,50
212.205, 257.874,80
132.530, 48.307.20
880.459, -

Rozdíl příjmů a výdajů
Finanční prostředky k 30.12.2001

417.186,78
504.778,38

V roce 2001 přijalo křest 13 dětí. K prvnímu svatému přijímaní přistoupilo 31 žáků. Svátost stavu
manželského přijalo 10 párů. 27 občanů bylo pohřbeno církevním pořadem.

Zemědělství
Akciová společnost Agro Okluky Dolní Němčí převzala veškerou zemědělskou a podnikatelskou činnost
po Družstvu vlastníků, kterou neustále rozvíjí. Zvýšila se výroba drůbežího a vepřového masa, výroba
mléka. Dále se zvýšila výměra obhospodařované půdy o 250 ha v katastrálním území Strání. Byla
zrušena výroba žampionů. Stabilizujícím faktorem a.s. Agro Okluky zůstává přidružená výroba , kde se
provádí opravy vysokozdvižných plošin, výroba tlakových hydraulických hadic, měření emisí vozidel
s dieslovými motory a výroba kovoplastových budek pro inviduální odchov telat. Zajištěním stálých
tržeb podniku je tradiční zemědělská výroba, která se na tržbách podílí 80% . Snahou vedení a
představenstva společnosti je podnik stabilizovat a nadále rozvíjet. Bylo nakoupena moderní zemědělská
technika za cca 10 milionů korun. Další investice byly vloženy do výstavby nové moderní stáje pro 192
kusů dojnic v Dolním Němčí. V Horním Němčí byla zprovozněna hala na výkrm kuřat.
V pátek 15. 6. se v kulturním domě uskutečnila první valná hromada akciové společnosti Agro Okluky
Dolní Němčí.
Firma Baťa Dolní Němčí.
V noci z 19.na 20 června se vloupal neznámý pachatel do skladu akciové společnosti Baťa v areálu
Agro Okluky a.s. Dolní Němči. Pachatel odnesl pět kartonů pánských bot v hodnotě 45 tisíc korun.
Výrobní divize se v uplynulých letech potýkala s problémy, které s sebou přinášela sezónnost výroby.
Pravidelně v období leden až duben byl závod schopen naplnit kapacitu výroby jen na 70 % . naproti
tomu v květnu až září bylo nutno vyrábět v přesčasových hodinách, o sobotních směnách tak, aby byly
včas splnily požadavky odběratelů. Závod, který se v minulosti soustředil na pánskou vycházkovou,
společenskou a zimní obuv, začal vyvíjet a produkovat dámskou letní a celoroční obuv. Výraznou
změnou a kvalitativním posunem v sortimentu vyráběné obuvi znamenalo zahájení výroby zdravotní
diabetické obuvi. Z důvodů dodržení maximální produktivity práce byl rozvázán pracovní poměr s 21
výrobními a technickými pracovníky.

Základní škola.
Ve školním roce 2000/01 končí školní docházku 71 žáků devátých tříd. Na střední školy s maturitou
bylo přijato 51 žáků.
Gymnázia
6 žáků
Střední průmyslová škola
14
Střední odborná škola
19
Obchodní akademie
8
Střední pedagogická škola
2
Střední zemědělská škola
1
Vojenská škola
1
Na víceleté gymnázium do Uherského Brodu byla přijata jedna žákyně.
Na střední odborná učiliště bylo přijato 20 žáků.
Krejčí
4
Kadeřnice
3
Truhlář
2
Elektrikář
2
Tapetář
2
Zámečník
1
Malíř pokojů
1
Autokarosář
1
Instalatér
1
Podlahář
1
Kuchař
1
Autoelektrikář
1
Ve školním roce 2001 /02 navštěvuje ZŠ v Dolním Němčí 457 žáků což je o 28 méně než ve školním
roce 2000/01.
Sbor pro občanské záležitosti.
Slavnostního vítání občánků ve čtyřech obřadech se zúčastnilo 18 dětí, které obdrželi malou hračku,
knížku Dolní Němčí, vkladní knížku s vkladem jeden tisíc korun a maminka kytičku.
Tradičně v měsíci červenci se koná setkání padesátníků.
V roce 2001 oslavili zlatou svatbu tři manželské páry.
V měsíci březnu se pani Marie Ježková Hlucká 313 dožila 92 let. V listopadu se pan Josef Cmol Hlucká
151 dožil 91 let. Jsou to nejstarší občané obce.
Sbor dobrovolných hasičů.
Kolektiv hasičů má 46 členů, z toho 15 členů zásahové jednotky a dva soutěžní kolektivy, které
reprezentují v pohárových soutěžích Velké ceny Uherského Hradiště. Bylo vybudováno požární cvičiště
u zbrojnice, které slouží nejen k výcviku jednotek, ale i široké veřejnosti. Bylo zakoupeno čerpadlo
Honda s výkonem 1 100 litrů za minutu, pračka na hadice a ochranné prostředky. Fa Kredit zakoupila
sboru stolní dvoukotoučovou brusku, ruční vrtačku, plochou vibrační brusku a úhlovou brusku
k výbavě strojní dílny v hodnotě 15 tisíc korun.
Chovatelé poštovních holubů.

ZO CHPH v Dolním Němčí má 14 členů. Cílem chovatelů je umístit se co nejlépe v závodech a předvést
svůj chov na výstavách.
V roce 2001 proběhlo20 závodů: 12 tuzemských a 8 zahraničních.

Stav obyvatelstva v roce 2001
K 31.12. 2000 měla obec 3023 obyvatel.
V roce 2001 se :
- narodilo 21 dětí
- zemřelo 27 občanů
- k trvalému pobytu se přihlásilo 26 občanů
- z trvalého pobytu se odhlásilo 37 občanů
- K 31.12 . 2001 měla obec 3006 obyvatel.

