


Obecní úřad 
24. února byla za areálem firmy Baťa slavnostním položením   základního kamene 
zahájena výstavba čistírny odpadních vod, za účasti přednosty okresního úřadu Ing. 
Palackého. Celková částka projektu se pohybuje okolo 43 milionu Kč. Stavbu provádí 
stavební firma IMOS z Veselí nad Moravou. Součástí stavby bylo vybudování kanalizačního 
sběrače podél potoka Okluky v délce přes tři kilometry. 
  
V měsíci březnu byl schválen územní plán obce. Byly vypracovány projekty na investiční 
akce. Jedná se o rozšíření hřbitova, stavbu nových garáží v ulici Vinohradské, výstavbu 
silnice na propojení  sídliště Na Výsluní se státní silnicí, naproti kulturního domu, byl 
zpracován situační plán  výstavby sídliště Nad Hájkem včetně inženýrských sítí, projekt 
rekonstrukce a rozšíření požární zbrojnice.  
 
Na hody 1.května bylo po několikaleté rekonstrukci otevřeno Muzeum Na mlýně čp. 105. 
Objekt obec vykoupila v roce 1987 od paní Boženy Hambálkové čp. 326, dcery původních 
majitelů Františky a Vojtěcha Stojaspalových. Jedna část mlýna je využívána pro provoz  
restauračního zařízení a druhá část slouží jako expozice dokumentující život v naší obci na 
začátku dvacátého století. 
  
V pátek 3.12. 1999 byla slavnostně uvedena do zkušebného provozu čistírna odpadních 
vod. Současně proběhl i den otevřených dveří, kdy si zájemci mohli prohlédnout celý areál 
čistírny odpadních vod. 
 
Zemědělství 
AGRO Okluky a.s. Dolní Němčí převzalo od 1.1.1999 veškerou zemědělskou i 
podnikatelskou činnost od Družstva vlastníků Dolní Němčí. Základní jmění, které bylo 
vytvořeno vložením veškerého movitého i nemovitého majetku Družstva vlastníků Dolní 
Němčí do akciové společnosti  AGRO Okluky a. s., představuje hodnotu 134 milionů korun. 
V letošním roce kritická situace celého zemědělství vrcholí. Ceny nakupovaných vstupů 
stouply 4x, kdežto ceny zemědělských výrobků zůstaly na stejné úrovni. I za této situace 
AGRO Okluky a.s. vytvořilo za rok 1999 kladný hospodářský výsledek.  Investovalo do 
rekonstrukcí a oprav hospodářských budov převážně živočišné výroby, která je pro tuto 
oblast rozhodující. Dále investovalo do pěstování žampionů s produkcí 150 tun  za rok 
v hodnotě 6 milionů  korun. V živočišné výrobě se pokračuje v rozvoji chovu skotu a 
produkci drůbežího masa.  Významným stabilizujícím prvkem AGRO Okluky a.s. je 
přidružená výroba  oprav vysokozdvižných plošin  a  hydraulických prvků a výroba 
hydraulických hadic. V rámci rozvoje služeb pro občany je využíváno stravovací zařízení pro  
pořádání rodinných oslav. Z dalších služeb pro občany je nabízeno kvalitní  čerstvé mléko, 
žampiony, mák, česnek a vykrmená kuřata. 
 
Počasí 
Padesátiletý průměr dešťových srážek v katastru obce Dolní Němčí  je 662 mm. V roce 
1999 byl mírně podprůměrný, spadlo 638,6 mm. V lednu byly srážky podprůměrné a činily 
pouze 12,5 mm. V únoru byly srážky nadprůměrné spadlo 49,1 mm. 22. února spadlo 18,8 
mm. V březnu srážky odpovídaly průměru, spadlo 30,1 mm. 8. března spadlo 16,8 mm. 
Dubnové srážky byly nadprůměrné spadlo 64,5 mm. 17. 4. spadlo 14 mm a 19.4. napršelo 
18,6 mm. Ve čtvrté dekádě měsíce dosahovaly ranní teploty až 10°C. 28. dubna byla 
bouřka a padaly kroupy. Květnové srážky byly podprůměrné. Dlouhodobý průměr činí 69 
mm, ale spadlo pouze 38 mm. Červnové srážky byly vysoce překročeny. Průměr činí 77 
mm, ale spadlo 155 mm. 8.6. byla bouřka, silný vítr a padaly kroupy. 28.6. spadlo 51,9 mm. 
Červencové srážky byly mírně nadprůměrné, spadlo 110 mm, průměr činí 82 mm. 8. 
července spadlo 28 mm a 21.7. spadlo 24 mm. V srpnu byly dešťové srážky podprůměrné. 
Průměr činí 86 mm, ale napršelo pouze 30 mm. V září dosahovaly srážky 67% průměru. 



Říjnové srážky činily 45 % průměru. Listopadové srážky dosáhly průměru. Prosincové 
srážky odpovídaly průměru. V období vánočních svátků spadlo 30 mm. 1.-15.12. 1999 
dosahovaly denní teploty až 4°C. 
 
Školství 
Základní škola 
V letošním školním roce ukončilo školní docházku 62 žáků  9. ročníku. 30 žáků se dostalo 
po přijímacích zkouškách  na střední školy s maturitou. Na hotelovou školu 5, na 
gymnázium 3, na obchodní akademii 3, na střední průmyslové školy  6, na policejní školu 1, 
vojenskou školu 1, zdravotní školu 3, střední odbornou školu 5, elektromechanickou  3. 32 
žáků se dostalo na učební obory – automechanik, kuchař, prodavačky. 
 
Velkého úspěchu dosáhli žáci  6. ročníku v televizní soutěži HIP HAP HOP. Školu 
reprezentovali Lucie Hlaváčková a Tomáš Stojaspal. 3x zvítězili a získali hodnotné ceny. V 
první soutěži byli náhradníci   Petr Běťák a Monika Zlomková. 
 
Děti navštěvující ZUŠ Dolní Němčí si připravily pod vedením svých učitelů  přehlídku své 
celoroční práce. Vystoupení se uskutečnilo na hody v neděli 2.5. 1999. 
Hudební obor vyučují :   p. uč. Timer, Sušil, Formánek, Jirout, Málek, Timer ml. 
Taneční obor vyučuje :  p.uč. Ambrozová. 
Dramatický obor         :   p. uč. Pacholová 
Výtvarný obor  vyučuje: p. uč. Růžičková 
 
4. dubna 1999 se mistry České republiky  ve stolním tenise stali mladší žáci  Monika 
Jančová a Miroslav Janča ve dvouhře i čtyřhře. 
 
Školní rok 1999/2000 byl zahájen 1. září a do prví třídy nastoupilo 34 žáků . 
Po prázdninách nastoupili do základní školy noví  učitelé: 
na I. stupeň – Mgr. Kamila Zimčíková z Dolního Němčí a Mgr. Blanka Kadlčíková z Vlčnova. 
na II. stupeň – Mgr. Roman Pražan z Nivnice – tělesná výchova, Mgr. Petr Kuřina z Dolního 
Němčí – výpočetní technika a informatika, Mgr. Hana Chmelická z Boršic – přírodopis.  
Do školní družiny nastoupila vychovatelka Simona Synčáková z Dolního Němčí. 
Jedinou zástupkyní  Uherskohradišťska ve finále základního kola soutěže „Dívka 99 „, které 
se uskutečnilo ve Strážnici byla Krystína Daňková z Dolního Němčí. č.p.721. 
 
Mateřská škola 
 Ve školním roce 1999/2000 navštěvuje mateřskou školu 130 dětí, nově se přihlásilo 41 
dětí. Po dlouholeté praxi odešla do důchodu p. učitelka Krhovská ze Slavkova a na její 
místo nastoupila p. učitelka Dana Talská z Dolního Němčí. 
 
Sbor  dobrovolných hasičů   
 Hasičský sbor je rozdělen do tří  družstev ve dvou výjezdech, CAS - 8 a Praga V3S. Sbor 
působí v záchranném systému v působnosti katastru obce Dolní Němčí. 
V praxi proběhly dvě akce: záchranné práce při povodni v závodě BAŤA a.s. a ověřovací 
cvičení v AGRO Okluky. Na pracích při červencové povodni se v roce 1998 zúčastnilo 15 
hasičů v době od 7.00 do 5.00 hodin druhého dne. Druhá akce byla vyhlášení požárního 
poplachu na objekt skladu firmy Baťa a odchovnu kuřat v areálu  ZD  Agro Okluky. Cvičení 
splnilo svůj účel a odhalilo nedostatky vodních zdrojů. Akce se zúčastnilo 10 členů. 
 
 Na úseku investic byl zakoupen hliníkový žebřík za 30 000 Kč, generálkována stříkačka PS 
– 12 v hodnotě  35 000 Kč. 
 
 



Požární sport 
Vedoucím družstva je Petr Kadlček a velitelem Pavel Kočí. Družstvo je vybaveno na slušné 
okresní úrovni a má deset členů. 
 
Ekologie 
Jediná úředně povolená skládka na výkopovou zeminu a kamenivo je v ulici Nivnické 
naproti  ZD Agro Okluky.V obci byly rozmístněny kontejnery na sklo. 
 
Z  obce bylo vyvezeno a zlikvidováno 587 tun komunálního odpadu, 3,56 nebezpečného 
odpadu (akumulátory, znečištěné obaly aj.) 22 tun skla. 
V roce 1999 činily celkové náklady na svoz a likvidaci odpadu  720 300, - Kč. 
Veškeré poplatky za svoz a likvidaci odpadu vybrané  Obecním úřadem od občanů a 
podnikatelských subjektů činily celkem 642 272 Kč. Rozdíl  78 028 Kč byl zaplacen 
z rozpočtu obce.  
 V zájmu zlepšení pořádku v ulicích obce bylo zakoupeno a rozmístěno 20 odpadkových 
košů . 
 
Sport 
Kopaná 
A mužstvo dospělých hrálo v divizi. Po skončení soutěžního ročníku 1998/99 si uchovalo 
divizní příslušnost. Obsadilo 13. místo, uhrálo 38 bodů při skóre 42:43 brankám. Trenérem 
mužstva byl František Kadlček a vedoucí mužstva Ludvík Ježek. 
V jarní části soutěže  ročníku 1998/99 uhrálo 18 bodů při skóre 17: 23 brankám. 
V podzimní  části soutěže ročníku 1999/2000 obsadilo 10. místo, když uhrálo 19 bodů  při 
skóre 22:24 brankám. Nejlepším střelcem byl Roman  Bobčík, autor 9 branek. 
 
B – mužstvo, po skončení soutěžního ročníku 1998/99 obsadilo 10. místo, uhrálo 31 bodů 
při skóre 35:58 brankám a zachránilo se v Okresním přeboru.  
V jarní části soutěže ročníku 1998/99 uhrálo 16 bodů při skóre 18:33 brankám.   
V podzimní části soutěže  ročníku 1999/2000 uhrálo 10 bodů při skóre 18:32 brankám, 
obsadilo poslední 14. místo. Trenérem byl Milan Pochylý a vedoucím mužstva Jan Kadlček.  
 
Dorostenecké družstvo po skončení soutěžního ročníku 1998/99 nesplnilo plán postoupit do 
vyšší soutěže, obsadilo  3. místo, když získalo 52 bodů při skóre 89:47 brankám.  
V jarní části soutěže ročníku1998/99  uhrálo 21 bodů při skóre 32:24 brankám.  
V podzimní části soutěže ročníku 1999/2000 obsadilo 6. místo, když uhrálo 19 bodů při 
skóre 30:27 brankám.  Trenérem dorostu byl pan Miroslav Zimčík. 
 
Největší spokojenost vládne s výkony žákovského družstva, které bojovalo o postup do 
Župního  přeboru, ale v rozhodujícím utkání prohrálo se žáky Spartaku Hluk. Obsadilo  
2.místo, když uhrálo 59 bodů při  skóre 65:15 brankám.  Trenérem byl pan Zdeněk Kadlček 
a vedoucí družstva  pan Josef Miloš. 
 
Ve dnech 20. – 24. května 1999 se A mužstvo dospělých zúčastnilo v Itálii ve městě 
Riccione mezinárodního turnaje, který vyhrálo a dobře tak reprezentovalo TJ i obec Dolní 
Němčí. 
 
V neděli 4. července 1999 se na stadionu TJ Dolní Němčí uskutečnilo slavnostní odpoledne 
u příležitosti  65.  výročí kopané v Dolním Němčí.  Byla slavnostně předána čestná uznání 
bývalým hráčům a funkcionářům oddílu kopané. V přátelském utkání se pak střetli současní 
divizní hráči proti výběru P. Jana Bobčíka . 
V letní přestávce byla provedena oprava travnaté hrací  plochy a ve spolupráci s OÚ Dolní 
Němčí  byla zahájena výstavba nového sociálního zařízení a bufetu.  



Šachy 
V sobotu 29. 5.1999 uspořádal  šachový oddíl   5. ročník memoriálu Karla Bartoše v šachu 
jednotlivců ve zkrácené hře. Turnaje se zúčastnilo 50 hráčů, ze Starého  Města, Hluku, 
Havřic, Zlína, Bzence, Vlčnova, Kralup, Neratovic a Dolního Němčí. Vítězem turnaje se stal  
Pavel  Zpěvák ze Starého Města. 
 
Stolní tenis 
V pravidelných soutěžích je zapojeno pět mužstev dospělých a tři družstva žáků, která 
v okresních soutěžích představují špičku žákovského stolního tenisu. 
 
Český zahrádkářský svaz. 
Předsedou Českého zahrádkářského svazu, který má 50 členů, je pan  Antonín Richtr č.p. 
767. V jarních měsících se uskutečnila akce „ Košt vín“, kterého se zúčastnilo 17 
dolněmčanských vinařů a bylo vystaveno 28 vzorků. Nejvíce se líbil vzor Burgundské  šedé 
pana Antonína Zemka  č.260. V létě proběhla  „ Výstava  květin“ ve spolupráci s Českým 
svazem žen, kde byly vystaveny květiny rostoucí v našich zahradách. V podzimních 
měsících byla uspořádána  výstava ovoce a zeleniny. Dne 21. prosince se v klubovně 
Zahrádkářského svazu uskutečnila akce „ Košt slivovice  . 
 
Myslivecké sdružení  LANKA  Dolní Němčí. 
Předsedou   MS Lanka je pan Antonín Dítko ,sdružení má 25 členů a 2 čekatele. MS 
provozuje v areálu u myslivecké chaty dochovnu  bažantů a divokých králíků, které po 
odchovu vrací do přírody, ve vodní nádrži je odchov divokých kačen. Každý myslivec má 
přiděleno myslivecké zařízení / zásypy, krmelce/. 
 
Sbor pro občanské záležitosti. 
Sbor pro občanské záležitosti Dolní Němčí provádí občany celým životem. Vítá novorozené 
občánky, děti do školy, blahopřeje novomanželům, nezapomíná na životní výročí, rozloučí 
se po životním putování. 
V lednu se dožil 80 let pan Antonín Zimčík bývalý dlouholetý předseda  MNV Dolní Němčí. 
Dne 25. dubna  oslavili 65 let manželství  Anna a  Jaroslav  Bobčíkovi. č.p. 59. 
Dne 26. července zemřela nejstarší občanka Dolního Němčí  paní Anna Andrlová 
v požehnaném věku 96 let. 
V neděli  21. listopadu se uskutečnila v Kulturním zařízení beseda s důchodci, které 
zúčastnilo 200 důchodců. V kulturní vložce vystoupili žáci mateřské školy, ZUŠ  a soubor 
Dolněmčánek. O dobrou pohodu se postarala dechová hudba  Dolněmčanka a lidový 
vyprávěč Josef  Pavlíček z Kunovic. 
Dne 4. prosince  zemřel ve věku 78 let  ing. František  Zimčík dlouholetý varhaník a 
kapelník  dechové hudby Dolněmčanka. 
V závěru roku 1999 se v naší obci nejčastěji  vyskytovala  tato příjmení : Kadlček  260, 
Stojaspal  139, Zimčík  109, Ježek  101, Daněk  84, Tinka 71. 
 
Dne 7. února 1999 zahájila činnost mladá cimbálová muzika, kterou tvoří pět členů. Petr 
Klein (housle), Martin Matuš (viola), Petr Stojaspal (kontrabas), Pavel Stojaspal (cimbál), 
Ludevít Pudelka (klarinet). Účinkovala při několika soukromých akcích, doprovázela dětský 
folklórní soubor Dolněmčánek a uspořádala vánoční koncert v Kulturním zařízení. 
V lednu a únoru se uskutečnily v kulturním zařízení čtyři plesy, které uspořádali myslivci, 
rybáři, obchodní společnost Kredit , sdružení rodičů a přátel školy. 
Na Silvestra o půlnoci proběhlo setkání občanů na náměstí, kde koncertovala dechová 
hudba Dolněmčanka. Po slavnostním přivítání roku 2000 starostou obce Ing. Františkem 
Hajdůchem a po slavnostním přípitku se uskutečnil dvacetiminutový ohňostroj. 
  



Knihovna 
Knihovna v Dolním Němčí je otevřena 3 dny v týdnu. Využitím počítače se značně 
modernizuje, zkvalitňuje a zrychluje registrace, vyhledávání a půjčování knih. Knihovna  
mimo knihy půjčuje i časopisy, zprostředkovává zámluvkovou meziknihovní výpůjční službu.  
Další  poskytovanou službou jsou zvukové knihy namluvené na magnetofonové pásky pro 
zrakově postižené čtenáře. 
 
Počet obyvatel obce 
Stav k 31.12.1998  3 052 obyvatel 
Stav k 31.12 1999  3 037 obyvatel 
 
Změny v roce 1999: 
Narození:  32 dětí 
Úmrtí :  22 občanů 
Přihlášení: 30 osob  
Odhlášení:  55 osob 
 
 
 
starosta obce:……………………………. 
místostarosta:……………………………. 


