


Obecní úřad 
Ve čtvrtek 13. 2. 2003 převzal starosta obce Ing. František Hajdůch na půdě Parlamentu ČR dekret, 
kterým bylo přiděleno právo užívat nový znak obce. Dekret předal předseda sněmovny Parlamentu ČR 
Lubomír Zaorálek a místopředsedkyně Miroslava Němcová. Ve znaku obce Dolní Němčí je hrozen, 
palice česneku a hrábě. Charakterizuje to zemědělství, kterým se většina lidí od pradávna živí. 
 
V pondělí 5.5. 2003 byly zahájeny stavební práce na rekonstrukci křižovatky na  náměstí a byly 
ukončeny 15. 8. 2003.    
 
5.5. 2003 byly zahájeny práce na opravě kostelní věže. 
Novogotický kostel zasvěcený svatému Filipovi a Jakubovi prošel  výraznou rekonstrukcí věže. Bylo 
vyměněno trámoví, včetně nového měděného  pokrytí střechy. Novou podobu dostala báně, která byla 
několik let poškozena. Ve staré báni byl nalezen tubus s dokumenty z období stavby kostela v letech 
1870 až 1873 i pozdější rekonstrukce. Náklady na rekonstrukci věže ve výši pěti set tisíc korun pokryly 
sbírky věřících a finanční příspěvek od Obecního úřadu Dolní Němčí . Po sedmdesáti jedna letech  
dostala věž nový háv v její stotřicetileté pamětihodnosti.  
 
V měsíci září obec získala od Zlínského kraje dotaci na výstavbu chodníku přes hájek, který umožní 
tuto komunikaci využívat i při nepříznivém počasí. Náklady na akci, která byla dokončena v měsíci 
prosinci činily celkem 615 tisíc Kč.  
     Na podzim obec získala dotaci od ministerstva financí ve výši 7,699 milionů Kč na opravu střechy 
základní školy I. etapy.  
    Je dokončeno zastřešení šaten, chodby k bazénu a výměna oken. Dále je ukončena  montáž střešního 
pláště, kde je v plánu výstavba bytů. Hodnota je celkem 11 milionů Kč, obec uhradí 3,3 milionu Kč.    
 
Zasedání rady obce Dolní Němčí 4.12. 2003 v kanceláři Obecního úřadu . 
Rada obce schválila 
a) umístění výherních hracích přístrojů v TIP SPORT BARU, Nivnická 79 a ve vinárně U Čerta 
b) Smlouvu č.PV 18/01/  2003 o zajištění provozu vodohospodářského zařízení se společností. 
c) Smlouvu o dílo č. S-88/2003 s projekční a inženýrskou kanceláří Ing.Miroslav Sekanina na 

zpracování projektové dokumentace stavby „ Dům s chráněnými byty v Dolním Němčí 
d) Umístění sběrného dvora na místě skládky inertního materiálu pod areálem ZD AGRO Okluky a.s. 

Dolní Němčí. 
e) Poskytnutí finančního příspěvku Petru Šimonovi bytem Dolní Němčí 
f) Provedení stavebních úprav v kavárně Na Mlýně na žádost Veroniky Ježkové  

Pokračování spoje 64 linky 800250 i v roce 2004 
 

V pondělí 15.12. 2003 byly započaty práce na výměně oltářů ve farním kostele Filipa a Jakuba. 
 
Ve dnech 13.- 14. června se uskutečnilo referendum o přistoupení České republiky k Evropské unii. 
Výsledky referenda v Dolním Němčí. 
Celkový počet oprávněných voličů 2 329.            
Bylo vydáno 1 300 obálek a odevzdáno 1 300 obálek.           
Bylo odevzdáno 1 249 platných hlasů, z toho ANO 1072  hlasů, NE 177 hlasů a 51 hlasů bylo 
neplatných.    
 
Kultura  
 
V sobotu 8. března předvedli ochotníci ze Strání veselohru se zpěvy Tetička z Radějova v kulturním 
zařízení obce Dolní Němčí . Za doprovodu cimbálové muziky STRÝCI  ze Strání .Patronát nad akcí 
převzal Obecní úřad společně se sociální a zdravotní  komisí obce Dolní Němčí. Vstupné 20, - Kč, děti 
zdarma. 
 



 
 
Ve dnech 3. a 4.5. 2003 se uskutečnily hody s právem.  
Zahájení hodů se uskutečnilo již v pátek 2.5. 2003 přátelským utkáním v kopané starých pánů TJ Dolní 
Němčí a Nedachlebic, po skončení utkání následovala taneční zábava. 
 
Velké přípravy hodů s právem  vlivem dopoledního dešťového počasí byly ohroženy. V noci ze 2.5. na 
3.5. začalo pršet a přestalo až  14.00. Ve 14.30 hodin se uskutečnil sraz chasy a návštěvníků hodů na 
náměstí. Ve 14.45 hodin se průvod krojované chasy vydal za doprovodu dechové hudby Dolněmčanky 
k mladšímu  stárkovi  Miroslavovi Kohoutkovi Nivnická 247, pak se v průvodu  chasy a mladšího 
stárka pokračovalo pro mladší stárku Marii Klementovou čp. 195. Pak průvod pokračoval  pro staršího 
stárka Petra Stojaspala  Zahumenická a dále ke starší stárce Janě Lukášové Zahradní  . Průvod se 
odebral před Obecní úřad, kde starosta obce Ing. František Hajdůch předal stárkům a chase hodové 
právo. Ve 20. hodin pokračovala v kulturním zařízení hodová zábava s dechovou hudbou Dolněmčanka. 
 
Neděle  
   V 6.30 hodin byl zahájen budíček s dechovou hudbou Dolněmčanka, která prošla obcí a v 9.30 hodin 
koncertovala před Obecním úřadem. V 9 .45 hodin se průvod krojované chasy, hasičů, zástupců obce , 
hostů a občanů obce odebral do kostela na hodovou mši svatou. 
    V 10. hodin začala mše svatá sloužena místním knězem Ladislavem Švirákem a celebrovaná Josefem 
Stojaspalem  a  PhDr Jaroslavem Němcem, rodáky z Dolního Němčí. Při mši svaté byl vysvěcen prapor 
a znak obce a prapor dobrovolných hasičů  Dolního Němčí. 
V 15. hodin v místním muzeu vystoupil soubor Dolněmčánek a žáci mateřské školy.     
 
V pondělí 18.8. 2003 se v Dolním Němčí v jednom představení představil cirkus Morávie . Vystoupení 
cirkusu proběhlo od 18 hodin ve stanu postaveném na Loskách za garážemi.  
 
     20.9. 2003 se uskutečnilo již počtvrté vaření trnek v prostorách Muzea na  mlýně za přítomnosti  
štábu České televize. O kulturní zpestření se postarala skupina CM Kocvar společně se souborem 
Dolněmčan.  
 
Počasí 
V lednu  mrazy dosahovaly v noci až -19°C, denní teploty dosáhly – 8°C.  
V únoru byly noční teploty – 15°C, denní vystoupily na – 4°C. Ve dnech 20.2.až 28.2. byly noční 
teploty  – 10°C a denní vystoupily na +8°C. 
 V úvodu března byly noční teploty – 5 °C, denní vystoupily na + 6 °C.             
Ve dnech 9. - 11.3. byly noční teploty 1 až 4°C a denní teploty vystoupily 10°C.              
Ve dnech 12. až 14.3. byly noční teploty –2°C padal mokrý sníh denní teploty 0 až –2°C.        
Ve 20.3. až  30.3.  noční teploty klesly na  mínus 10°C a denní teploty vystoupily až 18°C.  
   V úvodu dubna  noční teploty dosáhly 5°C a denní teploty vystoupily na 16°C.    V průběhu 
noci ze 4.4. na 5.4. noční teploty klesly na mínus 8°C a denní vystoupily na 5°C.       Ve dnech 5.4 – 
7.4. padal sníh  při teplotě ve dne mínus 1°C v noci mínus 4°C. 7. 4. Později denní teploty dosahovaly  
až 5°C a noční poklesly na  mínus 5°C.  Ve dnech  18.4. – 29 .4. byly  noční teploty 3°C a denní 
vystoupily 20°C. 24.4. 29.4. noční plus 4°C. V noci 29. 4. vydatně pršelo. 
 V úvodu května byly noční  teploty  5°C a denní vystouply  na 22 až  24°C. V noci a dopoledne 3.5. 
vydatně  pršelo až do 14. hodin. Denní teploty dosáhly  až  22°C. 
Ve dnech 5. 5. až 9. 5. byly noční teploty 10 až 15 °C. a denní  vystoupily až na 30°C. V noci 9.5. a 10. 
5. vydatně pršelo a teploty poklesly na 7°C. Ve dnech 10.5 - 21.5. byly noční teploty 7 až 10 °C a   
denní 16 °C v závěru měsíce 25.°C.                        
V úvodu června se noční teploty pohybovaly v rozmezí 9 až 14 °C a denní vystoupily na 22 až 29°C. 
Ve dnech 5.6. až 13.6. dosáhly denní teploty až 32°C. Noční teploty se pohybovaly v rozmezí 16. až 22 
°C.  
 



 
 
V  červenci se noční teploty pohybovaly v rozmezí 16 až 18°C a denní teploty vystoupily na 30°C. 22.7. 
2003 se ve večerních hodinách přehnala obcí průtrž mračen doprovázená silnou vichřicí a krupobitím. 
V závěru měsíce dosáhly denní teploty až 34°C. 
 Začátkem měsíce srpna denní teploty vystoupily  na 33°C a noční teploty dosahovaly  20°C. 17.8. se 
mírně ochladilo noční teploty dosahovaly 16°C a denní vystoupily na 26°C a v noci mírně pršelo. Dále 
až do konce srpna se teploty v noci ve dne pochybovaly na úrovni první dekády měsíce.              
V úvodu září se ochladilo a teploty dosahovaly v noci 8 až 10°C. denní vystouply na 23°C. Později 
pouze 16.°C. Ve dnech 10. až 13.9. se ochladilo noční teploty se pohybovaly v rozmezí 5. až 2°C a 
denní vystouply na 16.°C. Ve dnech 14. až 28. byly noční teploty 14 až 10°C a denní dosahovaly až 
30°C.  Ve dnech 28.9. – 2.10. byly denní teploty 19 až 23°C.     
 V úvodu října noční teploty byly 8 až 4°C. Denní teploty dosáhly jen 14°C a pršelo. V neděli 
5.10. byla bouřka. 
Ve dnech 16 a 17. 12 padal sníh. Na svátky vánoční byly denní teploty  mínus 1°C. Noční teploty klesly 
na mínus 5°C. Na Silvestra sněžilo a napadlo 5 cm sněhu.   
 
Obchody 
30. 4 2003 byla uzavřena prodejna potravin v ulici Hlucké 167 provozována manželi Dagmar a 
Antonínem  Zimčíkovými Vinohradská čp.628.   
9.5. 2003 byla zřízena prodejna levného zboží textilu, obuvi, domácího nářadí, drogerie, hraček a 
parfumerie v ulici Hlucké 167 pronajaté paní Jiřině Bujáčkové bytem Suchá Loz č.p. 344.   
Dne 30.8. 2003 byly zahájeny práce na rekonstrukci prodejny Jednota v ulici Nivnické čp, 63 a 15.9. 
2003 byla opět předána k užívání.   
 
Církevní život 
 
19.1.2003 byla na faře otevřena knihovna, která čítá 90 knih zaměřena na náboženskou tematiku. 
Půjčovací doba neděle 9 – 10,15 hod. 
 
V pondělí 4.5. 2003 byly zahájeny práce na rekonstrukci střechy kostela a věže.  
V neděli 11.5. 2003 přistoupily děti k prvnímu svatému přijímání.     
V neděli 18.5. 2003 otec Ladislav Švirák  oznámil po mši svaté, že papež vyhověl žádosti Jana Bobčíka 
a zbavil jej kněžského celibátu. 
 
V sobotu 6.9. 2003 se uskutečnilo biřmování za účasti arcibiskupa Jana  Graubnera 
 
Sport   
Kopaná  
    
A mužstvo TJ Dolní Němčí sehrálo v divizi 30 utkání z toho 6x vyhrálo, 6x remizovalo a 18x bylo 
poraženo. Uhrálo 24 bodů při pasivním skóre 36 : 65 brankám. Obsadilo v tabulce 14. místo a spolu s 
 Ratíškovicemi  a Slušovicemi sestoupilo  po 13letech z divize. Realizační tým divizního mužstva tvořili 
: trenér Jiří Kraml, asistent trenéra  Petr Kadlček a vedoucí mužstva Zdeněk Kadlček. 
  
Rozhodnutím výboru oddílu kopané bylo B mužstvo dospělých po prve v 70tileté historii odhlášeno ze 
soutěže a zrušeno. 
 
V podzimní části soutěžního ročníku 2003 / 2004 hrálo A mužstvo v Krajském přeboru Zlínského kraje. 
V tabulce obsadilo 10. místo, když uhrálo 20 bodů při skóre 22 : 26 brankám. Sehrálo 15 utkání z toho 
5x vyhrálo, 5x remizovalo a 5x bylo poraženo. Realizační tým tvořili : trenér Martin Bukvic, vedoucí 
mužstva Milan Pochylý a Zdeněk Kadlček 
 



      
 
 
Zemědělství   
 
Dne 30.5. 2003 se  konala v sále Kulturního klubu v Dolním Němčí valná hromada akcionářů ZD Agro 
Okluky Dolní Němčí. 
 
  . Výroční zprávu představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti za rok  
2002 přednesl předseda Agro Okluky, a.s. Ing. Jaroslav Kadlček. 
Živočišná výroba prosperuje, vyplatila se investice do stavby nového kravínu pro dojnice. 
Rostlinná výroba stagnuje. 
Přidružená výroba je nutná pro celkovou podporu zemědělské výroby. 
 
 Zprávu pro schválení řádné účetní závěrky za rok 2002 a rozhodnutí o hospodářském výsledku 
přednesl ekonom Agro Okluky a.s. ing Solařík 
 
Vybrané údaje účetní závěrky za rok 2002 
-  stálá aktiva celkem  123 149 000 Kč vlastní kapitál   123 078 000 Kč 
-  oběžná aktiva     47 013 000 Kč cizí zdroje     49 600 000 Kč 
-  ostatní aktiva       3 099 000 Kč  ostatní pasiva         433 000 Kč 
-  Aktiva celkem  173 261 000 Kč Pasiva celkem  173 261 000 Kč 
 
Hospodářský výsledek  mínus 3 318 000 Kč – neuhrazená ztráta z minulých let ( ztráta na úkor  
budoucnosti ).  
 
. Zprávu o rozhodnutí o způsobu a podmínkách odkupu akcií od akcionářů do majetku společnosti podle 
ustanovení § 161 a obchodního zákoníku přednesla dr. Vrbová.  
 
 Audit účetní závěrky za rok 2002 byl schválen bez výhrad. 
  
 
Sbor pro občanské záležitosti.  
V měsíci dubnu oslavili 50 let společně prožitého života a oslavili „ Zlatou svatbu „ manželé Jaroslav a 
Anna Majcovi Boršická a František a Marie Umlaufovi.Krátká. 261 
V květnu dovršili společných 60 let života  a oslavili „ Diamantovou svatbu manželé Josef a Marie  
Milošovi. Školní 232. 
 
Český zahrádkářský svaz. 
V neděli 11. května proběhl třetí ročník koštu vín, na kterém bylo vystaveno 67 vzorků vín, nejen 
z Dolního Němčí a okolí, ale i z Valtic, Dolních Dunajovic, Zaječí. Šampiónem se stala vína bíla  - 
Ryzlink rýnský pana Ing. Sovaříka z Hroznové Lhoty a Ryzlink vlašský pana Milana Dufky z Dolního  
Němčí. Z červených vín bylo nejkvalitnější Cabernet sauvignot z družstva Zeas Polešovice, 
 
Přírodní katastrofa. 
V úterý 22. 7. 2003 ve večerních hodinách zasáhla Uherskohradišťsko živelná katastrofa, která nemá za 
poslední několik let období. Dolním Němčím přecházela kolem dvacáté hodiny večerní studená fronta 
doprovázená větrem odpovídající silnější vichřici,  padaly kroupy o průměru jeden centimetr. Krupobití 
poničilo domy, úrodu a majetek desítkám rodin. Necelá hodina intenzivního deště a přívalu 
centimetrových krup stačila na to, aby se mnoha rodinám změnily jejich domy, garáže a zahrady. 
Kanalizace nebyla schopna tak velké množství vody a krup odvést a postupně se zahlcovala.Největší 
škody napáchala průtrž mračen v okolí centra obce a v ulicích Okluky, Příční a za potokem. Od 
úterního večera až téměř do rána zasahovalo v obci pět hasičských sborů ( z Vlčnova, Uherského 



Brodu, Hluku, Kunovic a místní dobrovolní hasiči), které se společně podílely na odstraňování 
napáchaných škod. 
    Ve středu 23.7. 2003 pokračoval Dolněmčanský sbor na odstraňování napáchaných škod. Za pomoci 
těžké techniky odvážel nánosy krup a uklízel silnice od zbytku bahna. 
Průtrž mračen napáchala škodu  i v ulici Hlucké. Voda zatekla do místního kulturního domu. Škodu 
napáchala i majitelům domu čp. 532 manželům Krchňáčkovým, kteří v této době prováděli výměnu 
krytiny na domě.  
 
Bezpečnost. 
V průběhu letních měsíců bylo provedeno několik vloupání do zaparkovaných aut a novostaveb, kde 
byly odcizeny pracovní nástroje. 
 
V sobotu 13.12. 2003 zemřel osmiletý David Krhovský, který začátkem listopadu utrpěl těžké zranění 
při autonehodě. 
 
V pátek 19.12.2003 se stala bratrovražda. Sedm dvacetiletý  Hynek Drga zastřelil legálně drženou 
pistolí  svého třiatřicetiletého bratra Radka. 
 
Obyvatelstvo obce Dolní Němčí 
K 1.1. 2003 mělo Dolní Němčí  2999 obyvatel. 
 
Změny v roce 2003 
Narození :        25 dětí 
Úmrtí :         33 občanů 
Přihlášení k trvalému pobytu :      19 osob 
Odhlášení z trvalého pobytu  :      52 osob 
Stav k 31. 12.2003   2958 obyvatel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


