Obecní úřad
Odpoledne pro zdraví.
V neděli 2.dubna 2006 se uskutečnilo ve spolupráci Obecního úřadu obce Dolní Němčí, sociální
zdravotní a kulturní komise v Kulturním domě Odpoledne pro zdraví. V 15.30 hodin se uskutečnila
přednáška o Osteoporoze, kterou přednesl RNDr Gebauer. Po skončení přednášky bylo provedeno
v pojízdné laboratoři měření Osteoporozy. Poplatek činil 120,- Kč – 60, - Kč platil občan, 60,- Kč
uhradil obecní úřad Dolní Němčí.
V 16.30 hod. se uskutečnila přenáška o prevenci civilizačních chorob, kterou přenesla MUDr.
Parmová diabetologie.
Po celé odpoledne probíhalo měření tlaku krve, cukru, cholesterolu a tuku. Dále proběhla prezentace
vitamínů, čajů a produktů zdravé výživy.
K poslechu a zpříjemnění odpoledne hrál pan Jan Hlucký.
Dolněmčané otevřely chráněné byty i penzion.
V pátek 29.září 2006 byl zprovozněn dům s 34chráněnými byty. V trojpodlažním objektu je
33jednolůžkových bytů garsonierového typu, jeden byt o velikosti jedna plus jedna, společenská
místnost a taky prostor pro konání bohoslužeb. Provozovatelem nového sociálního zařízení je
Oblastní charita Uherský Brod.
Trojpodlažní objekt, který vyrostl během dvou let, přišel na více než 42 milionů korun. Částku přes 27
milionů korun poskytlo ministerstvo pro místní rozvoj a zbytek z obecního rozpočtu.
Do domu se nastěhovali lidé, kteří se pro špatný zdravotní stav či pokročilý věk nedokázali plně o
sebe postarat.
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V pátek 29.září byl v podkroví restaurace Rozkvět otevřen penzion s 28 lůžky. V půdní nástavbě
restaurace vznikla ubytovna se čtrnácti dvoulůžkovými pokoji. V suterénní části budovy je sguashové
hřiště. Akce stála více než 10milionu korun. 4,5milionu uhradil dotační europrogram INTERREG,
500 tisíc dalo ministerstvo financí a zbytek byl uhrazen z obecního rozpočtu.
Obměny se dočkalo parkoviště před restaurací Rozkvět a kulturním domem, které se několik let
odkládalo. Na místo poškozené a nevzhledné dlažby se položila zámková dlažba, která byla
financována prostředků na výstavbu penzionu.

Průtah Dolním Němčím, silnice třetí třídy se po dlouhých odkladech dočká vylepšení. Rekonstrukce
bude provedena ve dvou etapách. V první etapě měl být opraven úsek od náměstí ve směru na
Slavkov. V části měla být provedena výměna podloží ve zbývající části vyfrézování a položena
nová vrstva asfaltu, dále upravena šířka vozovky, výměna obrubníků a u zdravotního střediska
vzniknout nová autobusová zastávka s čekárnou.

Plánovaná první etapa rekonstrukce silnice třetí třídy v Dolním Němčí měla být ukončena v listopadu
2006. V důsledku velkých nákladů na opravu komunikací ve Zlínském kraji po dlouhé zimě byla
změněna.
Koncem srpna začala oprava silnice od domu číslo popisné 730 ( Daníčkovi ) po číslo popisné 229 (
Pokorní ). Byly vyměněny obrubníky, provedeno vyfrézování vozovky a položena nová vrstva
asfaltu. Práce probíhaly za provozu při snížené rychlosti na 30 km v hodině, pouze při pokládání nové
vrstvy asfaltu byla jednodenní objížďka přes sídliště nad Hájkem,, Na výsluní a ulicí Kostelní.
Celkové náklady na náročnou akci dosáhnou 20 milionu korun. Pět milionů zaplatí obec ze svého
rozpočtu a zbytek hlavní investor Ředitelství silnic Zlínského kraje.

Muž z Dolního Němčí slíbil opravy náhrobků, zmizel i s penězi.
Pracovníci kriminální policie z Veselí nad Moravou vyšetřují jednapadesátiletého Miroslava G..
z Dolního Němčí, který nabízel opravy pomníků nejen na Uherskohradišťsku, ale i na Hodonínsku
v Miloticích, Vracově, Hroznové Lhotě, Kuželově. Od důvěřivých zákazníků vybral téměř 500 tisíc
korun, ale opravy nikdy neprovedl a peníze si nechal.
V noci 9. září bylo na farmě ZD Agro Okluky Dolní Němčí odcizeno ze zemědělských strojů 470 litrů
nafty
.
V Dolním Němčí vyrostlo patnáct nových bytů.
Patnáct bytů určených zejména mladým rodinám s nižšími příjmy vzniklo v půdní nástavbě nad
učebnami základní školy. Na realizaci bytů z nichž dvanáct bude do 60 metrů čtverečních a tři do
osmdesáti metrů, byla získána dotace ze Státního fondu rozvoje na bydlení ve výši 9,45 milionu Kč.
Přístup do čtvrtého nadzemního podlaží je v nově postaveném schodišti, kde je provozu i výtah.
K parkování vozidel nájemníků poslouží nově vybudované parkoviště v prostoru pod školou. Celkové
náklady na výstavbu bytů, parkoviště silnice vodovodní a plynové přípojky dosáhnou až 21 milionů
Kč.
Při dokončovacích pracích o víkendu 10 až 12. 11. 2006 neznámý pachatel odnesl z objektu základní
školy třiadvacet metrů měděných svodů a jejich součástí . Obecnímu úřadu Dolní Němčí vznikla
škoda 21 000 Kč .
Český svaz zahrádkářů.
V sobotu 11.února 2006 se členové Českého zahrádkářského svazu rozhodli provést zabijačku 160
kilogramů vážícího pašíka. Zabijačku provedl řezník Kamil Kovář, kterému pomáhali čtyři pomocníci.
O zabijačkovou akci byl velký zájem, snědlo se 220 jitrnic, 180 jelítek a tři velké kotle ovarové
polévky. Mladší generace už ani neví jak pravá domácí zabijačka vypadá, proto ČZS rozhodl touto
akcí uskutečnit.
Členové ČZS Dolní Němčí uspořádali 6.ročník Koštu odrůdových vín. Garantem se stal Ing.Zdeněk
Ponížil. Sešlo se 154 vzorků vín.( 109 bílých a 45 červených. Vzorky poskytlo 63 vinařů ze 32 obcí.
V sobotu 2.září ČZS uspořádal zájezd do Rožnova pod Radhoštěm. Součástí prohlídkové expozice
skanzenu byla prodejní výstava cibulovin, okrasných dřevin, keramiky a suchých vazeb.
V neděli 17.září 2006 se v prostorách ČZS Dolní Němčí uskutečnila Výstava květin, ovoce a zeleniny.
Počasí
Leden
Na konci prosince 2005 napadlo téměř 50 centimetrů sněhu. Při odklízení sněhu s chodníků a
průjezdnosti vozovky vznikly bariery až 150 centimetrů vysoké. Noční teploty klesaly na mínus 15°C
a několikrát až mínus 20°C. Denní teploty vystouply na 8°C až mínus 1°C. V průběhu ledna mírně
padával sníh.

Únor
V ulicích byl stále sníh, který obecní úřad postupně odvážel na skládku na proti ZD Agro, se dalo
ulicemi projíždět. 7.2. 2006 napadlo dalších 15 centimetrů sněhu, ale ve dnech 8 až 10. 2. Denní
teploty vystouply na plus 4°C a sníh tál. V neděli 12. 2. Napadlo další 15 cm. sněhu. V dalších dnech
se noční teploty pohybovaly mínus 12°C až 8°C. Denní teploty vystouply na °C,
Březen
Sníh postupně tál. Noční teploty klesaly na mínus 5°C až 8°C. denní teploty vystouply na plus 3°C,
v pondělí 13. Března bylo slunečno a teploty vystouply na 7°C. Zima se však ještě nevzdala. V noci z
15.3 na 16.3. způsobil silný vítr a sněžení dopravní komplikace na Uherskobrodsku. Ve čtvrtek ráno
16. Března byl průjezd z Dolního Němčí do Nivnice uzavřen, ale v odpoledních hodinách se
silničářům podařilo úsek uvolnit. V pátek 17.března byla doprava v úseku Dolní Němčí – Hluk vlivem
tvoření jazyků velmi omezena. Ve dnech 19.až 23. 3. Bylo slunečno noční teploty vystouply na plus
3°C a denní až 12°C. 24. A 25. 3. Hustě pršelo.
Duben
1.4. až 3.4 mírně pršelo. 4.4 až 6.4. bylo oblačno bez deště. 8. 4. A 10. 4 polojasno. 12.4 – 14.4.
deštivo. Denní teploty plus 6°C studený vítr. Noční teploty plus 3°C.
Květen
Studený a pršelo.
Červen
1.6 – 6.6. N.6°C d.16°C 7.6. 11.6. N.8°C D 24. 11,6 N 10 –12. D 28 – 30°C 29.a30. 6. Byly
bouřky, ale nenapáchaly žádné škody .
Červenec
8 .7. pršelo Noční teploty 14.°C denní 28°C až 33°C
Srpen .1.8 až 10.8. den 28-30°C noc 15 – 18.°C. 11.8. – 17.8. den 21 – 23. Noc 11.°C 22- 31. Noc 10
– 12 °C den 20 – 22°C.
Září 1.9 – 6.9.den 22 –24°C noc 10°C. 7.a 8.9. noc 8. Den 16. 9.9 – 30.9.den 20- 22°C noc. 8 – 10°C.
Říjen 1.10 – 8. 10. den 19 – 21°C noc 6 – 8°C. 9.10. - 11.10 noc 0 –2°C den 17.°C. 11.11. – 16.11.noc
0 + 2°C den 16 – 18°C.
listopad 1.11 až 12.11. noční o až – 6°C 13.11 až 18.11. noc 1°C až 4°C. den 6°C až 14°C. 19.11.až
22. 11 polojasno n.5°C d, 8°C
Prosinec
1.až 5.prosince bylo nezvykle na toto období teplé i slunné počasí. 5.12.. bylo podmrakem a mírně
pršelo.
Kultura
Hody s právem.
V pátek 5.5. se v místních restauracích konaly taneční zábavy, kde hrály country kapely, cimbálové
muziky i diskžokejové.
Sobota 6.5. 2006
14.30 hod. sraz účastníků na náměstí.
14.45 hod průvod krojované chasy k mladšímu stárkovi Františku Juřenčákovi, ulice Mírová

15.15 hod průvod krojované chasy ulicí Vinohradskou k mladší stárce Ivaně Kadlčkové, ulice
Nivnická
15,30 hod průvod krojované chasy ulicemi Nivnická a Hlucká ke staršímu stárkovi Josefu Tinkovi, ul.
Na Výsluní.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
15.45 průvod krojované chasy ulicemi Na Vysluní a Mírovou ke starší stárce Šárce Doškové, ulice
Školní. 16.00 hod. průvod krojované chasy obcí k obecnímu úřadu, kde v 16,30 hod, převzala
dolněmčanská chasa hodové právo, které ji předal starosta obce Ing.František Hajdůch. Večer byla
hodová zábava v kulturním domě.
Neděle.
O ranní budíček se postarala dechová hudba Dolněmčanka. Slavnostní hodová mše svata byla
zahájena v 10.30. hodin. Ve 14.30 hodin vstoupily v areálu muzea dětské soubory Dolněmčávek a
Větší Dolněmčánek.
Při příležitosti slavkovských hodů 2.července 2006 vystoupili v areálu Pod třešněmi děti z folklorního
krůžku Dolněmčánek.
V sobotu 26.srpna ve Valašském muzeu v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm předvedl národopisný
krůžek Dolněmčan Dožínkou slavnost.. Z Dolního Němčí, kromě krůžku Dolněmčan přicestoval
dolněmčanský farář Ladislav Švirák, který v úvodu, v tamním dřevěném kostelíku odsloužil děkovnou
pobožnost. Z kostelíka pak zamířilo osm párů sekáčů a odběraček, čtyři cepařky, pět hraběnek a čtyři
bečičkáři, kteří vínem z demižonů občerstvovali průvod, směrem k jednomu z domků, kde na ně čekali
gazda z gazděnou. Další cesta dožínkového průvodu, už párem hospodářů na voze, vedla
dvoukilometrovým pochodem k dalšímu valašskému stavení, kde se odehrál zbytek dožínkové oslavy.
Dolněmčan, osmi stovkám diváků, představil své tance Litery, skákanou mazurku,valčíkové sólo pro
hospodáře i dolněmčanskou Sedlckou. Po celou dobu slavností krůžek Dolněmčan doprovázela
valašská dechovka, protože dechovka Dolněmčanka nepřijela.
Vítězi populární soutěže Svatební pár roku pořádané Slovácký deníkem se stali Kristína a Martin
Matušovi z Dolního Němčí.
Sport
V měsíci červnu 2006 byl založen florbalový klub s názvem FbC Dolní Němčí, který se přihlásil do
Jihomoravské soutěže mužů. Přípravou na mistrovskou soutěž byla účast FbC Dolní Němčí na
přátelském turnaji RAAB CUP v Bystřici pod Hostýnem. V konkurenci 6ti mužstev obsadili 2.místo
za domácí Bystřicí pod Hostýnem. Mistrovská soutěž byla zahájena 15.10. 2006.
Předsedou klubu byl zvolen Miroslav Kadlček čp.
Vaření trnek
V sobotu 2. září 2006 pořádali členové národopisného kroužku Dolněmčan již po sedmé slavnostní
vaření trnek ve starobylém stavení „ Muzeum“ Už od rána v areálu muzea probíhala příprava na
odpoledne, aby byla pro veřejnost připravena hustnoucí ovocná směs k ochutnání. Oficiální program
Vaření trnek začal ve 14.hodin. O zábavu se postarali nejen členové krůžku Dolněmčan, ale i folklorní
soubor Pentla z Boršic a zpěvecké zbory z Kudlovic. V průběhu odpoledne probíhal poblíž Muzea
lidový jarmark, kde se prodávaly nejen výrobky lidových umělců, ale produkty zdravé výživy. Celá
akce byla uzavřena ve 20. hodin besedou u cimbálu.
V sobotu 25. Listopadu 2006 oslavila dechová kapela 130 let od založení. V 17. 00 hodin vyhrávala
součastná dechová kapela Dolněmčanka pod vedením kapelníka Antonína Zimčíka čp. 151. K tanci a
poslechu od 20 hodin vyhrávala dechová muzika Boršičanka pod vedením kapelníka Antonína
Koníčka.
Volby do sněmovny
V pátek 2.6. a sobotu 3.6. proběhly volby poslanecké sněmovny
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Volby do zastupitelstva obce ve dnech 20. a 21. října 2006

Křesťanská a demokratická unie –
Československá strana lidová

Česká Strana sociálně
demokratická

1. Milan ZELINKA 35 let
stavební referent Dolní Němčí,
bez politické příslušnosti

1. Ladislav Juriga 25 let
elektromontér Dolní Němčí 265
bez politické příslušnosti

2. Leoš MINKS, 50 let.
Invalidní důchodce Dolní Němčí,
KDU – ČSL

2. František VÁLEK 66 let
svářeč, Dolní Němčí
bez politické příslušnosti

3. Ing. Jozef LIPKA, 40 let
Senior konzultant, Dolní Němčí
bez politické příslušnosti

3. Antonín BOBČÍK 43 let
dělník, Dolní Němčí
bez politické příslušnosti

4. Vladimír STOJASPAL 50 let
Invalidní důchodce, Dolní Němčí
KDU – ČSL

4. Jaroslav KRHOVSKÝ 42 let
dělník Dolní Němčí
bez politické příslušnosti

5. Antonín SVĚTINSKÝ 45 let
Podnikatel Dolní Němčí 824
bez politické příslušnosti

5. Antonín TINKA 52 let
elektromontér, Dolní Němčí
bez politické příslušnosti

6. Jaroslav HANÁK 56 let
dělník Dolní Němčí 170
bez politické příslušnosti

6. Jan KADLČEK 41 let
soustružník, Dolní Němčí
bez politické příslušnosti

7. Ludmila JEŽKOVÁ 57 let
důchodkyně Dolní Němčí 603
bez politické příslušnosti
8. Drahomíra PONÍŽILOVÁ 59 let
účetní, Dolní Němčí 739
bez politické příslušnosti
9. Antonín SVĚTINSKÝ 62 let
důchodce Dolní Němčí 567
KDU – ČSL
10. Alois MICHALEC 40 let
technik, Dolní Němčí 341
bez politické příslušnosti
11. Bronislav JEŽEK 41 let,
elektrikář, Dolní Němčí
bez politické příslušnosti
12. Petr KADLČEK 34 let

podnikatel, Dolní Němčí 605
bez politické příslušnosti
13. Ludvík STOJASPAL 42 let,
podnikatel Dolní Němčí 29
bez politické příslušnosti
14. Antonín KADLČEK 43 let
podnikatel Dolní Němčí 38
bez politické příslušnosti
15. Miroslav TINKA 51 let
elektroúdržbář Dolní Němčí
bez politické příslušnosti

Nezávislí starostové pro kraj
1. Ing. František HAJDŮCH 45 let
starosta obce, Dolní Němčí 162
bez politické příslušnosti
2. Ing. Miroslav KADLČEK 48 let
místostarosta obce Dolní Němčí 283
bez politické příslušnosti
3. Zdeněk KADLČEK 46 let
podnikatel, Dolní Němčí 747
bez politické příslušnosti
4. Eva KADLČKOVÁ 51 let
ředitelka MŠ. Dolní Němčí,
bez politické příslušnosti
5. Zdeňka TRTKOVÁ, 44 let
učitelka MŠ, Dolní Němčí,
bez politické příslušnosti
6. Antonín ZEDNÍČEK, 54 let ,
podnikatel, Dolní Němčí,
bez politické příslušnosti
7. Ing. Tomáš ČERNÝ, 43 let,
odborný referent, Dolní Němčí 61,
bez politické příslušnosti
8. Radomil HORÁK, 34 let,
obsluha ČS, Dolní Němčí 626,
bez politické příslušnosti
9. Mgr. Marie BUKVICOVÁ 58 let,
učitelka, Dolní Němčí 695,
bez politické příslušnosti
10. Miroslav KADLČEK 23 let,

podnikatel, Dolní Němčí 704,
bez politické příslušnosti
11. BC. Dušan KUBEŠ 26 let,
státní zaměstnanec, Dolní Němčí 748
bez politické příslušnosti
12. Mgr.Lubica JEŽKOVÁ 42 let,
učitelka, Dolní Němčí 752,
bez politické příslušnosti
13. Antonín RICHTR 49 let,
technik, Dolní Němčí 767
bez politické příslušnosti
14. Zdeněk MACKŮ 31 let,
podnikatel Dolní Němčí 21
bez politické příslušnosti
15. Šárka DOŠKOVÁ 45 let,
zdravotní sestra, Dolní Němčí 319,
bez politické příslušnosti
Zapsaní voliči
odevzdané obálky
platné hlasy

1272
567
7117

Kandidátní listina
KDU - ČSL
ČSSD
Nezávislí starostové pro kraj

vydané obálky 567
volební účast % 44, 58

hlasy
2685
227
4205

37.73 %
3.19 %
59.08 %

Starosta obce
místostarosta

Ing. František HAJDŮCH Nezávislí starostové pro kraj
Ing.Miroslav KADLČEK nezávislí starostové pro kraj

Obecní rada

Zdeněk KADLČEK
Jaroslav HANÁk
Leoš MINKS

nezávislí starostové pro kraj
KDU - ČSL
KDU - ČSL

Základní škola
Po ukončení základní školy budou žáci pokračovat v dalším vzděláváním.
Na gymnázium se dostalo
13 žáků
Na střední průmyslovou školu 9 žáků
Na střední odborné učiliště
18 žáků
Na obchodní akademii
4 žáci
Na zdravotnickou školu
2 žáci
Na konzervatoř
1 žákyně
Na veterinární školu
1 žákyně
Do učebních oborů odešlo
19 žáků
Základní umělecká škola.
Ve školním roce 2005 / 06 se vyučovalo v oborech.
Hudební
91 žáků
Taneční
40 žáků
Výtvarný
35 žáků

Literárně dramatický

13 žáků

Mateřská škola
Začátkem školního roku 2006 / 07 byly zahájeny oslavy 25.výročí otevření mateřské školy.
V neděli10.září se v sále JKK uskutečnila dvouhodinová Dětská show.
Církevní život.
Ve dnech pátek 14 a sobotu 15.dubna po dobu velikonočních svátků, kdy podle křesťanské tradice
na památku umučení Ježíše Krista mlčí zvony, které nahrazují dle tradice klepači ministranti kteří
obcházejí po tuto dobu vesnici.
V neděli 6. 2006 přistoupilo 32 dětí k prvnímu svatému přijímání.
V pondělí 3.7. 2006 navštívili farnost Dolní Němčí čeští katoličtí biskupové, knězi s okolních farností
a bohoslovci. Slavnostní uvítání provedli místní kněz Švirák a starosta obce Ing.František Hajdůch. V
19 hodin byla slavnostní svatá mše, kterou celebroval českobudějovický biskup,
Farnost Dolní Němčí navštívili : Kardinál Miroslav Vlk. Olomoucký Arcibiskup Jan Graubner, biskup
Hrdlička brněnský biskup Crkyle, plzeňský biskup Radkovský, pražský biskup Václav Malý,
královohradecký Dominik Duka, ostravský biskup Lobkovic
Návštěva byla zakončena společnou večeří v přísálí kulturního domu.
V neděli 23. Července byla již tradiční pouť u kapličky Svaté Anny. Mši svatou celebroval kněz
Bohumil Čuhel za
Zemědělství
Jarní suché počasí bylo příčinou nízkého výnosu česneku a obilovin.

