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Vážení spoluobčané,
první pololetí pomalu končí, proto je namístě malé
ohlédnutí.
Práce na výstavbě bytů nad ZŠ se chýlí ke konci, proto by
se noví nájemníci mohli stěhovat už v průběhu července.
Oprava silnice II/498 je v plném proudu, práce probíhají
podle plánu, termín úplné uzavírky do 11. 8. 2007 bude
dodržen. Po zprůjezdnění průtahu budou pokračovat
dokončovací práce. Vzhledem k finanční náročnosti celé akce
nebudeme moci v letošním roce zahájit současně také opravu
chodníků. Ta by měla pokračovat v roce příštím.
Rada obce rozhodla o změně systému provozování
restaurace Rozkvět. Od července by měl provoz zajišovat
soukromý nájemce, stejně jako všechna další obecní zařízení.
Protože letní měsíce bývají dobou různých folklorních akcí,
rád bych Vás pozval na některé z nich:
So 28. 7. 2007
Slavnosti česneku v Buchlovicích
Ne 29. 7. 2007
Slavnosti bratrství Čechů a Slováků
na Javořině
So
1. 9. 2007
Vaření trnek na Muzeu
So, Ne 8.- 9. 9. 2007 Slavnosti vína v Uh. Hradišti
Přeji Vám všem pěknou dovolenou a dětem prázdniny plné
slunce.
Ing. František Hajdůch, starosta obce

11.5. 07
11.5. 07
11.5. 07
16.5. 07

Začátek výkopu kufru (č. 209)
Balená (č.198)
Fréza (č.194 )
Výkop před OÚ (č.274)
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Z jednání Rady obce
Anonymizace provedena v souladu se zákonem
č. 101/2000Sb.
Usnesení č. 8
ze zasedání Rady obce Dolní Němčí, konaného ve čtvrtek
15.března 2007 v kanceláři Obecního úřadu Dolní Němčí
08/07/01 J. U., D.N. – doplnění žádosti o odprodej obecního pozemku parcelní číslo 874/2 v katastrálním
území Dolní Němčí.
Rozhodnutí: RO nedoporučuje ZO schválit prodej tohoto
pozemku.
08/07/02 A. J., D. – žádost o prominutí placení dlužného
nájemného za užívání budovy č.p. 33 v ul. Kostelní
jako pekárny.
Rozhodnutí: odložit konečné rozhodnutí do vydání
pravomocného dodatečného povolení stavby
s povolením jejího užívání.
08/07/03 Římskokatolická farnost Dolní Němčí, Kostelní 34
– žádost o poskytnutí finančního příspěvku na
opravu střechy kostela sv. Filipa a Jakuba.
Rozhodnutí: poskytnutí příspěvku je v návrhu rozpočtu
obce na rok 2007.
08/07/04 B. Š., D.N. a P.Ch., V. – žádost o odprodej
obecního pozemku parcelní číslo 1284/99
v katastrálním území Dolní Němčí, lokalita v ul.
Nad Hájkem, ke stavbě rodinného domu.
Rozhodnutí: rozhodnutím zastupitelstva obce byl tento
pozemek rezervován do 31.3.2007 společnosti
Korekce, s.r.o. se sídlem v Kunovicích. RO
doporučuje obrátit se na tuto společnost. Obec
nabízí možnost odprodeje pozemku parcelní číslo
1284/84 pro stavbu volně stojícího RD.
08/07/05 Zpráva o mikroregionu „Bílé Karpaty“.
Rozhodnutí: doporučuje se zastupitelstvu obce schválit
vstup do nového mikroregionu s pracovním názvem
„Bílé Karpaty“.
08/07/06 Odměny neuvolněným členům zastupitel. obce.
Rozhodnutí: RO doporučuje zastupitelstvu obce schválit
odměny dle platných předpisů.
08/07/07 Turnaje squash a taroky.
Rozhodnutí: turnaj squash se uskuteční v sobotu 31.3.,
ředitel turnaje p. Zdeněk Kadlček. Turnaj v taroky
bude upřesněn po 20. březnu.
08/07/08 Plán investič. akcí na volební období 2006-2010.
Rozhodnutí: RO doporučuje ZO schválit seznam
prioritních investičních akcí
1. Školní hřiště
2. Cyklostezka Dolní Němčí – Hluk
3. Inženýrské sítě v průmyslové zóně II
4. Střešní nástavba a stavební úpravy v kulturním domě
5. Sběrný dvůr
6. Oprava chodníků a místních komunikací
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08/07/09 Zrušení části usnesení zastupitelstva obce č. 2, odst.
1 písm. f) – ruší se prodej pozemku parcelní číslo
1066/2 v katastrálním území Dolní Němčí o
výměře 3 m2.
Rozhodnutí: RO doporučuje ZO zrušit prodej tohoto
pozemku
08/07/10 Stanovení ceny za vyhlášení reklamního spotu
v místním rozhlase přineseném na vlastním nosiči.
Rozhodnutí: byla stanovena cena 150,- Kč za jedno hlášení
08/07/11 EKOCENTRUM Pantoflíček při ZŠ a ZUŠ Dolní
Němčí – žádost o finanční příspěvek na rok 2007.
Rozhodnutí: konečné rozhodnutí bude po schválení
rozpočtu obce na rok 2007
08/07/12 Prodej obecních pozemků v ul. Nad Hájkem
manž. B., A. a Z..
Rozhodnutí: rada obce doporučuje ZO schválit prodej
pozemků za cenu 50,- Kč/m2 a podmínky, že dále
uhradí veškeré náklady spojené s prodejem
pozemku
08/07/13 Rozhodnutí o nákupu benzínové sekačky na trávu
a provzdušňovače.
Rozhodnutí: bylo rozhodnuto zakoupit sekačku u
firmyAlbera Morava s.r.o. se sídlem ve Strání.
08/07/16 Program 5. zasedání zastupitelstva obce.
Rozhodnutí: rada obce schválila program zasedání
08/07/17 Restaurace Rozkvět – J.K. vedoucí restaurace
seznámila radu s hospodářským výsledkem
restaurace.
08/07/18 M. A., SL - žádost o pronájem KD k pořádání
vystoupení skupiny GEMINI dne 2. 5. 2008.
Rozhodnutí: termín bude žadateli rezervován a po rozhodnutí, zda budou v tomto termínu hody s právem a
bude více zájemců, bude rozhodnuto o pronájmu
v dostatečném termínu před konáním koncertu.
08/07/19 KOREKCE s.r.o. Kunovice – žádost o odprodej
pozemků parcelních čísel 1284/97, 98, 99, 104 a
105 v katastrálním území Dolní Němčí v lokalitě
ul. Nad Hájkem.
Rozhodnutí: rada obce doporučuje ZO schválit prodej
pozemků za schválených podmínek
08/07/20 Z. K. předložil návrh bowlingové dráhy na terase
před restaurací Rozkvět. Ke zlepšení využití
restauračních prostor a volného času mládeže a
občanů obce.
Rozhodnutí: vzato na vědomí, rada obce doporučuje do
příštího zasedání vypracovat a předložit předběžný
propočet na celou akci.
Usnesení č. 9
zasedání Rady obce Dolní Němčí, konaného ve čtvrtek 5.
dubna 2007 v kanceláři Obecního úřadu Dolní Němčí.
09/07/01 Obyvatelé domu s chráněnými byty – žádost o
Dolněmčanský zpravodaj

provedení oplocení pozemku kolem domu
z důvodu rušení klidu.
Rozhodnutí: před vjezd na parkoviště bude umístěna
zákazová značka, zakazující vjezd na parkoviště
mimo obyvatele DCHB (po konzultaci s Odborem
dopravy MěÚ v Uh. Brodě). Dále bude zajištěna
relace v místním rozhlase pro rodiče, aby upozornili
své děti na nevhodné chování kolem DCHB. Stejná
relace proběhne i ve školním rozhlase.
09/07/02 Z. P., DN – žádost o odprodej pozemku v ul. Tichá
ke stavbě garáže pro osobní automobil.
Rozhodnutí: žádost bude zařazena do seznamu žadatelů.
09/07/03 Smlouva o dílo č. 10/2007 s panem Jaroslavem
Sadílkem, Olešnice na Moravě ve věci zpracování
historie obce do knižní podoby.
Rozhodnutí: souhlasí se s podmínkami smlouvy.
09/07/04 B. M., DN – žádost o odprodej pozemku v ul.
Tichá ke stavbě garáže pro osobní automobil.
Rozhodnutí: žádost bude zařazena do seznamu žadatelů.
09/07/05 S. P. Buchlovice – žádost o pronájem bytu v domě
s chráněnými byty.
Rozhodnutí: žádost byla vzata na vědomí, konečné
rozhodnutí bude dáno po stanovisku Oblastní
charity Uh. Brod.
09/07/06 K. A., DN – žádost o pronájem bytu v domě
s chráněnými byty.
Rozhodnutí: schvaluje pronájem bytu.
09/07/07 SRPŠ při ZŠ a ZUŠ Dolní Němčí – žádost o
pronájem kulturního domu v sobotu 26.1.2008
k pořádání společenského plesu. Pronájem se týká
velkého sálu a přísálí.
Rozhodnutí: rada obce souhlasí s pronájmem, ostatní
pronájem si musí žadatel zajistit v restauraci
Rozkvět osobně.
09/07/08 H. J. Nivnice – žádost o přijetí do pracovního
poměru na místo administrativní pracovnice
obecního úřadu.
Rozhodnutí: bylo vzato na vědomí.
09/07/09 Římskokatolická farnost Dolní Němčí, Dolní
Němčí, Kostelní č.p. 34 – žádost o sponzorský dar
na Dětský den dne 17.6.2007 ve formě zajištění
skákacího hradu pro děti.
Rozhodnutí: provoz skákacího hradu byl zajištěn, náklady
bude hradit obec.
09/07/10 Novák Pavel, Mgr., Přerov – nabídka koncertu.
Rozhodnutí: bylo vzato na vědomí, nabídka bude
postoupena komisi sociální a zdravotní.
09/07/11 N. L., DN – žádost o zřeknutí se předkupního
práva na koupi pozemku parcelní číslo 1284/107
v katastrálním území Dolní Němčí.
Rozhodnutí: bylo vzato na vědomí.

09/07/12 S. J., DN – žádost o odprodej rodinného domu
č.p. 112 v ul. Hlucká a přilehlých pozemků.
Rozhodnutí: bude svoláno společné jednání s oběma
žadateli na čtvrtek 12.4.2007 v 16:00 hod.,
nemovitost bude prodána nejvyšší nabídce.
09/07/13 U. J., DN – projednání prodeje obecního pozemku
parcelní číslo 874/2 v katastrálním území Dolní
Němčí, před rodinným domem č.p. 397.
Rozhodnutí: doporučuje se ZO schválit prodej vyznačených
pozemků za cenu 50,- Kč/m2 a podmínky, že
kupující dále uhradí náklady za vypracování
geometrického plánu pro rozdělení pozemků, za
vypracování kupní smlouvy advokátní kanceláří a
vklad do katastru nemovitostí.
09/07/14 Český svaz chovatelů poštovních holubů, ZO
CHPH Dolní Němčí – žádost o poskytnutí
finančního příspěvku na činnost v roce 2007.
Rozhodnutí: žádost bude zařazena do seznamu žadatelů,
rozdělení finančních prostředků bude provedeno
na dalším zasedání RO.
09/07/15 Scénář Slováckých slavností vína v Uh. Hradišti
v sobotu 8. září 2007.
Rozhodnutí: bylo vzato na vědomí.
09/07/16 Restaurace Rozkvět – hospodaření a budoucnost.
Rozhodnutí: výsledkem hlasování 4 hlasy pro, jeden se
zdržel hlasování, bylo rozhodnuto, pověřit starostu
a místostarostu přípravou podmínek záměru na
pronájem restaurace tak, aby ji případný nový
nájemce mohl provozovat nejpozději od 1.7.2007.
Podmínky nájmu budou předloženy radě obce na
příští zasedání.
09/07/17 M. M., DN – žádost o odprodej obecního
pozemku v ul. Tichá ke stavbě garáže pro osobní
automobil.
Rozhodnutí: žádost bude zařazena do seznamu žadatelů.
09/07/18 OTR s.r.o., Buchlovice – nabídka na drcení
stavební suti.
Rozhodnutí: souhlasí se s podmínkami smlouvy.
09/07/19 S. J., DN – žádost o pronájem bytu v domě
s chráněnými byty.
Rozhodnutí: schvaluje se.
09/07/20 S. R., Stanley Bar – žádost o spoluúčast na
financování stavebních úprav v baru (výměna oken,
výměna vstupních dveří do výčepu, malby,
provedení dřevěných obkladů).
Rozhodnutí: bylo rozhodnuto, že k projednání záměru
provedení stavebních úprav bude žadatel pozván na
další zasedání rady obce.
Usnesení č. 10
ze zasedání Rady obce Dolní Němčí, konaného ve čtvrtek
24.4.2007 v kanceláři Obecního úřadu Dolní Němčí.
10/07/01 Smlouva o dílo na zhotovení knihy o historii obce
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Dolní Němčí s vydavatelstvím Petr Brázda,
vydavatelství, Břeclav.
Rozhodnutí: z důvodu, že doposud nebylo možné v archivech v Praze a Brně zjistit jakékoliv informace o
historii obce, bylo rozhodnuto odložit konečné
rozhodnutí do doby prostudování archívu
v Hodoníně.
10/07/02 Nabídka vystoupení dechové hudby Straňanka na
vánočním koncertě v Dolním Němčí.
Rozhodnutí: rada obce souhlasí s konáním koncertu
10/07/03 STANLEY Bar – projednání částečné úhrady
nákladů za stavební úpravy baru. Po projednání
jednotlivých bodů bylo dohodnuto, že obec uhradí
formou zápočtu nájemného částku 40.000,- Kč na
opravy specifikované v žádosti pod body 1 – 3.
Dřevěný obklad (bod 4) si provede nájemce na
vlastní náklady. Po případném ukončení nájmu
uvede tuto obloženou stěnu do původního stavu.
10/07/04 Slávnosti bratstva Čechov a Slovakov na Velké
Javořině – seznámení se s programem a příspěvek.
Rozhodnutí: schválen příspěvek 4.000,- Kč.
10/07/05 Ing. V. a Ing. E. H., DN – žádost ze dne 3.4.2007 o
pronájem části obecního pozemku před rodinným
domem č.p. 78 k vybudování parkoviště pro osobní
automobil.
Rozhodnutí: rada obce souhlasí s pronájmem

10/07/13 Vodní plocha v trati Padělky
Rozhodnutí: předložený situační návrh vzala rada obce na
vědomí a bude postoupen komisi ŽP.
10/07/14 Prodej rodinného domu č.p. 112 v ul. Hlucká:
Rozhodnutí: rada obce doporučuje ZO schválit prodej
rodinného domu panu J. S., DN za cenu 162.000,Kč, včetně přilehlých pozemků.
Usnesení č. 11
ze zasedání Rady obce Dolní Němčí, konaného v pondělí
21.5.2007 v kanceláři Obecního úřadu Dolní Němčí.
11/07/01 Mgr. Pavel Novák, Přerov – nabídka pořádání
koncertu.
Rozhodnutí: vzato na vědomí
11/07/02 EDUCO Zlín, středisko rané péče, Zlín – žádost
o poskytnutí finančního příspěvku na činnost.
Rozhodnutí: bude prověřeno, zda se činnost týká i
některých našich občanů a poté bude rozhodnuto o
poskytnutí finančního příspěvku.
11/07/03 O. K., Brno – žádost o povolení provozu pouových
atrakcí na hodech v roce 2008.
Rozhodnutí: povoluje se provoz pouových atrakcí
11/07/04 M. a M. N., Ostrožská Nová Ves – žádost o
pronájem bytu v DCHB.
Rozhodnutí: vzato na vědomí

10/07/06 Pronájem bytů v půdní vestavbě ZŠ a ZUŠ v Dol.
Němčí příjmově vymezené skupině obyvatel.
Rozhodnutí: rada obce rozhodla o pronájmu bytů žadatelům
dle přílohy č. 3 tohoto rozhodnutí.

11/07/05 S. M., DN – žádost o prodej pozemku v ul. Tichá
ke stavbě garáže
Rozhodnutí: žádost bude zařazena do seznamu žadatelů o
odprodej pozemku

10/07/07 Rozdělení finančních příspěvků na činnost v roce
2007 neziskovým organizacím.
Rozhodnutí: viz. příloha č. 1

11/07/06 Pivovar Janáček, a.s. Uh. Brod – žádost o pronájem
restaurace Rozkvět.
Rozhodnutí: zařadit do seznamu uchazečů

10/07/08 Doplatek plynu za topení v ZŠ a ZUŠ v Dolním
Němčí a MŠ v Dolním Němčí.
Rozhodnutí: doplatek nebude hrazen

11/07/07 Š. S., Nezdenice – žádost o pronájem bytu
v DCHB.
Rozhodnutí: schváleno.

10/07/09 Záměr na pronájem restaurace Rozkvět.
Rozhodnutí: bude vyhlášen záměr na pronájem restaurace
Rozkvět v místním rozhlase, regionálním tisku,
webových stránkách obce a na úřední desce obce.

11/07/08 A. H., DN, J. M., DN a L. M., DN – žádost o
změnu nájemce provozovny na výrobu koláčků.
Rozhodnutí: rada obce schvaluje změnu nájemce
provozovny na paní J. M. a L.M.

10/07/10 Garáže v ul. Tichá.
Rozhodnutí: rada obce schválila nový návrh zástavby území
dle přílohy č. 2.

11/07/09 Vícepráce na stavbě „Silnice II/498 Dolní Němčí
I. etapa“
Rozhodnutí: rada obce doporučuje ZO schválení víceprací
na uvedené stavbě ve výši 1,226.110,70 Kč

10/07/11 Mgr. I. L., Lékárna Dolní Němčí – žádost o
zafinancování úpravy chodníku do lékárny.
Rozhodnutí: rada obce rozhodla neposkytnout finanční
prostředky na vybudování nového chodníku.
10/07/12 Myslivecké sdružení LANKA – žádost o povolení
vybudování střelnice v areálu MS.
Rozhodnutí: schváleno vybudování střelnice.
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11/07/10 Smlouva č. 6/2007 se společností Intos, spol. s r.o.
na dodávku projektové dokumentace inženýrských
sítí v průmyslové zóně II k územnímu řízení a
projednání s dotčenými orgány státní správy a
ostatními dotčenými orgány a organizacemi.
Rozhodnutí: schvaluje smlouvu v ceně 178.500,- Kč.
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Základní umělecká škola
Akademie ZUŠ
Letošní Akademie ZUŠ se uskutečnila 4.6.2007 ve dvou
blocích, dopolední byl určen žákům základní školy, odpolední
široké veřejnosti. Představily se děti oboru hudebního,
tanečního a literárně dramatického. V hudebním oboru se
předvedli jak žáci začínající, tak i vyšších ročníků a také žáci
II. cyklu. Vyslechli jsme skladby zahrané na klavír, klávesy,
příčnou i zobcovou flétnu, úplně poprvé na housle. Jako hosta
jsme přivítali Marii Pochylou, která je studentkou
konzervatoře v Kroměříži a s hrou na kytaru začínala na naší
škole.
Děvčata z tanečního oboru se již tradičně velmi dobře
prezentovala scénickým tancem, od krásných jednodušších
tanců nejmladších až po téměř profesionální výkon tanečnic
zkušenějších.
Nezklamali ani žáci literárně dramatického oboru,
začínající žáci se představili pohádkou a starší dívky slavily
úspěch originálním pojetím Erbenovy Kytice.
A už začátečníci nebo pokročilí – všichni (i když
s počáteční trémou) s radostí a nadšením předvedli, co se
v letošním roce naučili, a nebylo toho málo. U dětí, kteří
navštěvují ZUŠ již déle, sledujeme s velmi dobrým pocitem
jejich pokroky. Chce to nejen nadání, ale i chu a mnohdy
tvrdou práci, také podporu rodičů a blízkých. Děkujeme za
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krásné dopoledne i odpoledne a držíme jim palce, aby tak
pokračovaly i nadále!
V těchto dnech (12.-15. června) probíhá zápis nových žáků
do ZUŠ ve všech oborech – hudebním (klavír, klávesy, housle,
kytara, flétna, klarinet, cimbál), tanečním, výtvarném i
literárně dramatickém.
Dodatečný zápis bude probíhat také v týdnu následujícím,
pokud máte zájem, navštivte nás v odpoledních hodinách
(pokud možno po předběžném telefonickém kontaktu).
Využijte této možnosti včas, stále více dětí má o studium na
ZUŠ zájem!
PhDr. Jana Čivrná

Dolněmčanský zpravodaj

Den dětí
Tak jako každý rok i letos jsme si zatrhli v kalendáři 1.
červen jako den, kdy bude v naší škole den významný – svátek
dětí.
Úkolem všech pedagogů bylo připravit zajímavý,
odpočinkový a veselý program. Pro žáky II. stupně to byl výlet
vlakem do Luhačovic, koupání v aquaparku Delfín nebo
vycházky do přírody spojené s opékáním špekáčků, které
dětem věnovalo Řeznictví Kadlček. Pro žáky I. stupně byly
připraveny soutěže na školním hřišti, kde si děti ověřily svoji
šikovnost, obratnost a rychlost. Podle svých zájmů si mohly
vybrat absolvování různých soutěží – například hod šiškami
do košíku, házení na hrad z kostek, zručnost při přenášení
vajíčka ve lžíci, přeskok přes švihadlo, skákání v pytli, lovení
ryb a další.
Odměnou za zdolání každého úkolu bylo získání veselého
razítka do svého průkazu. O tom, že získání co největšího
počtu razítek nebylo vůbec lehké, se přesvědčilo i několik
pedagogů, kteří si zdolání disciplín také vyzkoušeli a soutěžili
společně s dětmi. Všechny soutěžící děti za své výkony dostaly
dárek od SRPŠ - sladkou odměnu.
Protože se nám tato akce všem hodně líbila, už se těšíme
na příští rok na další veselé disciplíny.
Mgr. ubica Ježková, zástupkyně ŘŠ

Dolněmčanský zpravodaj
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Ekohrátky pro prváky

OKRSKOVÝ PŘEBOR V PLAVÁNÍ

V úterý 5. června 2007 proběhly na školním dvoře naší
základní školy již tradiční EKOHRÁTKY PRO PRVÁKY.
Ekocentrum Pantoflíček připravilo pro žáky prvních tříd
několik stanoviš, na kterých prváčci předváděli své znalosti
o přírodě.
A věřte, že u velké většiny z nich jsme byli velmi mile
překvapeni. Tři nejúspěšnější žáci z každé třídy obdrželi od
ekocentra pěkné věcné ceny. Absolutním vítězem se stal
díky velmi dobrým znalostem Arnošt Mikulička z I. A.

Ve středu 30. května se zástupci 2.-5. ročníku zúčastnili
okrskového přeboru v plavání. Krásný areál Delfín v Uh.Brodě
byl svědkem urputných soubojů plavců ze 14 škol
Uherskobrodska. A naši si nevedli vůbec špatně. V konečném
účtování obsadili nádherné 2. místo. A jak se o ně jednotlivci
zasloužili?
Šárka CHMELICKÁ zvítězila a stala se přebornicí mezi
třeačkami, druhá místa vybojovali Jakub NAVRÁTIL a Adéla
ŠÍDLOVÁ mezi žáky 4.tříd a třetí místa obsadili Radim JOKL
(2.tř.), Simona HLAVENKOVÁ a Jan KADLČEK (3.tř.),
Aneta RUSMANOVÁ (4.tř.) a Alžběta TOMÍKOVÁ (5.tř.).
Ve štafetách třeáci zvítězili, čtvráci byli druzí a 3.místo
obsadili druháci. A protože příkladně bojovali i ti, co na
medaile nedosáhli, zaslouží si také pochvalu a tady jsou jejich
jména: Ondřej KADLČEK, Šimon MACHALÍK a Anna
DUFKOVÁ ze 2. třídy, Michal BORÝSEK ze 4. třídy a pááci
Filip DANĚK, Karel RACHŮNEK a Jiří BARTOŠ.
Všem jmenovaným blahopřeji k úspěchu, děkuji za účast
a přeji hodně dalších úspěchů.
Rostislav Smrž

Mgr. Jana Trtková

Sbírat papír se vyplatí!
Stalo se již tradicí, že se pořádá pravidelně sběr papíru.
V letošním školním roce se nám podařilo nasbírat
úctyhodných 13 604 kg papíru.
Nejlepší třídy:
Nejlepší jednotlivci:
1. IV. A 4 214 kg
1. Aneta Rusmanová, IV. A 1 124 kg
2. V. B 2 459 kg
2.-3. Šrámek František, II. B 930 kg
3. II. B 1 832 kg
2.-3. Šrámková Alžběta, V. B 930 kg
Vlasta Ondrová
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Sportovní činnost
Ve sportovních aktivitách pokračuje oživení, v některých
případech výkony našich žáků překračují hranice regionu.
Kromě kopané, kde jsou výborné výsledky díky dobré
spolupráci s TJ, se na škole rozvíjí především florbal a atletika.
Florbal: ve sportovním kroužku zaměřeném na tento
sport se počet zájemců stabilizoval na počtu 20. Trénujeme
1x týdně, v průběhu roku jsme sehráli více než 10 utkání se
soupeři s okolních škol. Na okrskovém přeboru obsadili kluci
5. místo, když v prvních zápasech doplatili na nezvykle velké
prostory ve sportovní hale v Uherském Brodě. Potěšilo, že
dokázali porazit družstvo III. ZŠ Uh.Brod, které se později
dostalo až do finále přeboru ČR. Od pololetí začalo chodit na
tréninky i několik nadějných šesáků, florbal se zdárně rozvíjí
i ve školní družině. Na druhé straně však nevychází spolupráce
s novým oddílem, která spočívala ve vedení dalšího tréninku
členem oddílu a trvala jen několik týdnů.
Atletika: zde se projevují zlepšené výsledky u některých
jednotlivců, kteří mají vypracovaný individuální tréninkový
plán, někteří počali trénovat ve Slovácké Slavii
(Šašinka, Popelková). Výborné výsledky má zejména Filip
Šašinka, který se stal krajským přeborníkem ve 4 boji (skok
daleký a vysoký, hod míčkem a 300 m) a kvalifikoval se na
přebor ČR.
Překonal školní rekordy ve výšce a dálce, vyhrál řadu
přespolních běhů v rámci kraje, umístnil se do 3. místa i
v Rakousku. Solidních výkonů dosáhl i Antonín Světinský,
nový rekordman v běhu na 60 a 1000 m. Mezi talenty patří
dále Petr Škařupa (vítěz silně obsazené soutěže ve skoku
vysokém ve Strání). Petr Tinka, Simona Popelková či Hana
Zámrská (2. místa v přespolních bězích v Ostrožské Nové Vsi,
Vacenovicích, Trenčíně.
U starších žáků potěšilo vítězství Antonína Vojtka ve vrhu
koulí při víceboji v Uherském Hradišti a celkové zlepšení
výkonnosti u většiny devááků.
Z dalších sportů je možno pochlubit se výkony plaveckého
přeborníka Moravy Martina Chmelického, který trénuje ve
Sl. UH a chystá se na mistrovství republiky. Tam se připravuje
i Lukáš Bohun, který trénuje ve Zlíně vzpírání a byl hodnocen
jako 5. v kraji.
PaedDr. Dušan Dobeš

Kopaná: vybrané družstvo starších žáků v sálové kopané
zvítězilo postupně v okrskovém kole v Bojkovicích, tamtéž
vyhrálo o týden později okresní finále a postoupilo do
krajského kola, které se konalo v Luhačovicích.
V těžké konkurenci zaostali za vítězi ZŠ Otrokovice a ZŠ
Bystřice p.H. a obsadili krásné třetí místo.
V okrskovém kole v Uh.Brodě naši školu reprezentovali
v Mc Donalds Cupu tito hráči: Podlas, Ježek, Mančík, Berecz,
Nemrava, Halík, Bartoš, Kadlček, Krchňáček, Kubinec a
Navrátil. Po vítězství totéž družstvo hrálo okresní finále na
ligovém stadionu v Uh.Hradišti. Postupně jsme porazili
všechny soupeře a podlehli až ve finále sportovní škole
z Uh.Hradiště a obsadili tak druhé místo.
Starší žáci nás reprezentovali v okresním kole minikopané
v Uh.Brodě, kde se stali celkovými vítězi a zúčastnili se
krajského finále v Kroměříži, kde startovali vítězové okresů
Zlínského kraje. Konečné třetí místo je pěkným úspěchem.
Škola vyslovuje poděkování firmě SANIZO za zajištění
dopravy.
Mgr. Josef Bartoš

Přehled studijních a učebních
oborů našich deváťáků
V letošním školním roce končí školní docházku celkem 48
žáků devátých tříd a 1 žák osmé třídy. Přijímací řízení pro
žáky dopadlo velmi dobře, všichni žáci byli přijati v prvním
kole přijímacího řízení, a už na odvolání nebo zvolili
výměnu oboru nebo školy, kde byla volná místa. Na
gymnázia a střední školy s maturitou se dostalo 36 žáků, na
tříleté učební obory 13 žáků. Předkládám Vám stručný
přehled volených studijních a učebních oborů.
Gymnázia a střední školy
Gymnázia
4
Stř. odb. školy 21
Stř. prům. školy 4
Obch. akademie 5
Stř. zdrav. školy 2

Dolněmčanský zpravodaj

Tříleté učební obory
kadeřnice
-3
kuchař
-2
operátor skladování - 1
tesař
-1
nástrojař
-1
obráběč kovů
-1
truhlář
-1
oprav. zeměděl. str. - 1
kuchař-číšník
-1
zedník
-1
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Z 5. tříd si podali přihlášky na víceletá gymnázia 3 žáci.
Jedna žákyně byla přijata na Gymnázium do Uherského
Hradiště.
Věřím, že se Vám podařilo vybrat tu správnou střední školu
a zároveň Vám přeji hodně štěstí v novém školním roce.
Mgr. Jana Stojaspalová – výchovný poradce

Co jsme prožili a co nás
ještě v mateřské škole čeká
Druhá část školního roku je již tradičně ve znamení zábavy,
her a spousty akcí, na které se společně s dětmi velmi těšíme.
Měsíc březen jsme zahájili netradičně „vynášením
Moreny“. Děti z koátkové třídy se na tento čas pečlivě
připravovaly. Vyráběly ze slámy Morenu, zdobily jí
sukýnku,obličej a nakonec z vyfouknutých vajíček vytvořily
korále, které Morena dostala jako ozdobu na krk. Současně si
děti z tanečního kroužku cvičily krátké pásmo písniček a
říkadel. Nejvíce se ale všichni těšili na samotnou akci, kdy
společně půjdeme k potoku Okluky a za zvuku písně „Nesem,
nesem Morenu...“ a „Zimo, zimo táhni pryč...“ Morenu
zapálíme a vhodíme do vody. Byl to zážitek o kterém jsme si
ještě dlouho povídali.
V měsíci dubnu jsme se chystali na Velikonoce. Do MŠ
jsme pozvali paní Kadlčkovou Jarmilu, která nám předvedla
malování velikonočních kraslic.Ukázka této náročné, trpělivé
a velmi hezké práce se nám líbila. Hlavně starší děti tato
činnost zaujala a rády by si ji samy vyzkoušely. V tento měsíc
jsme vyhlásili akci „Jarní čarování“,do které jsme zapojili
rodiče dětí. Společně se svými dětmi doma tvořili různé jarní
dekorace, malovali vajíčka, pletli pomlázky. Své výrobky
přinesli do MŠ, kde jsme vytvořili velkou velikonoční
výstavku.Byli jsme velmi mile překvapeni, kolik rodičů se do
této akce zapojilo a jak pěkné, nápadité výrobky zhotovili.
Touto cestou děkujeme všem, že si našli čas, společně si se
svými dětmi sedli a tvořili. Vždy v tak uspěchané dnešní
době je to velmi vzácné a my si toho vážíme. Všechny výrobky
byly odměněny diplomem a sladkostí. V dubnu jsme se
zúčastnili také jarního koncertu v Uh. Brodě, kde v Domě
dětí vystoupil dětský sbor Esperanto. Děti zde poznávaly
hudební nástroje a některé si vyzkoušely zpěv do mikrofonu.
Na závěr jsme se společně naučili píseň o stromech. Koncert
se nám líbil, byl příjemným zážitkem – „pohlazením na duši“.
Jako každoročně tak i letos jsme se v měsíci květnu
strana 10

chystali na oslavu Svátku matek. Ve všech třídách si děti
povídali o maminkách, o tom jak se maminka o nás stará, co
všechno musí dělat a jak bychom ji mohli pomáhat. Současně
děti maminku kreslily. Bylo velmi zajímavé děti pozorovat,
jak každý tu svou maminku „vidí“ a jakých detailů si všímá.
Pro tento velký den, kdy maminky přijdou do školky, jsme
s dětmi cvičili krátké pásmo písní, básní, tanečku a také
divadelní představení. Velký potlesk a taky slza v oku byl pro
naše děti tou největší odměnou. Po vystoupení děti
s maminkami vyráběly dárečky a po dobře zvládnuté práci jsme
si společně poseděli a popovídali u kávy a čaje. Domů jsme
odcházeli s příjemným pocitem, že jsme si udělali hezké
odpoledne.

V tento měsíc k nám do MŠ zavítal herec Slováckého
divadla pan Šulaj se svým kouzelnickým přestavením.Při jeho
vystoupení jsme se velmi nasmáli. Děti bedlivě pozorovaly
triky kouzelníka a některé se na chvíli staly jeho pomocníky.
Pomalu se blíží konec roku a s ním i zasloužený výlet. Letos
jsme se poprvé vydali do westernového městečka Kostelany.
Po příjezdu na místo nás celý tým ve svých kostýmech přivítal,
rozdělili jsme se do skupin a mohla začít ta pravá zábava. Pro
děti byl připraven program, ve kterém se seznámily s prací
trapéra, poseděly v „týpí“ pravého amerického indiána a také
viděly v akci šerifa. Děti si vyzkoušely jízdu na koni, střelbu
lukem a hod lasem i podkovou. Rovněž zhlédly divadelní
představení a zatančily si na indiánskou hudbu.Po celou dobu
výletu se o nás zaměstnanci ranče velmi pěkně starali. Moc
se nám tento výlet líbil, byli jsme doslova nadšení přístupem
lidí tohoto areálu k dětem. Výlet v nás zanechal příjemný
dojem, který v nás dozníval nejen na zpáteční cestě ale i
v další dny.
Dolněmčanský zpravodaj

Poděkování
Ředitelství Mateřské školy v Dolním Němčí děkuje touto
cestou paní Ježkové V., panu Bukvicovi, pani LavičkovéLékárna a Řeznictví Kadlček za sladkosti a špekáčky na
oslavu MDD.
Rovněž děkujeme paní Sanetrníkové za pohoštění
k rozloučení předškoláků a panu Mandíkovi za výtvarný
materiál.
Eva Kadlčková, řed.školy

Měsíc červen jsme zahájili oslavou našich nejmenších –
oslavou MDD Tento svátek prožíváme vždy velmi
intenzivně.Povídáme si o dětech na celém světě,o jejich životě,
podnebí, radostech i starostech. Na zahradě MŠ jsme vytvořili
velký táborák s opékáním špekáčků. Součástí této oslavy bude
i dětská olympiáda, kde si každý vyzkouší běh, skok do dálky,
hod do dálky i na cíl. Odměnou bude dobrý pocit z úspěchu a
diplom s medailí.
A co nás ještě do konce školního roku čeká ?
V měsíci červnu se podíváme do Hasičské zbrojnice
v Dolním Němčí. Na tuto akci se děti vždy velmi těší. Dlouho
si o práci hasičů povídáme a zážitky doznívají i v podobě
krásných výkresů a tvoření aut z papírových krabic.
Rovněž předškolní děti čeká ve spolupráci s Ekocentrem
Pantoflíček a paní Ondrovou výlet do Horního Němčí. Děti
se seznámí s chráněnou krajinnou oblastí a s různými druhy
živočichů Velkým přínosem je, že si děti „na vlastní kůži“
uvědomí, jak důležité je se o naši přírodu starat, neničit ji a
vážit si všeho živého kolem sebe.
A je tu konec června, kdy se tradičně budeme loučit s
„našimi předškoláky“. Na památku děti dostanou slavnostní
stužku, pohádkovou knížku a taky sladkou odměnu za svoje
celoroční snažení. Bude nám po nich smutno. Ale život jde
dál a my už se budeme těšit jen z jejich úspěchů a také na
další školní rok, kdy do naší školičky přijdou nové děti se
kterými budeme prožívat radosti, ale i strasti všedního dne.
Chtěli bychom touto cestou poděkovat rodičům dětí za
spolupráci a popřát všem radostné prázdniny plné zdraví,
sluníčka i nevšedních zážitků. Těšíme se na další spolupráci
v příštím školním roce.
Jarmila Vlková a Blanka Nováková

Vážení čtenáři a návštěvníci
knihovny
V letošním roce se opět v březnu uskutečnila
celorepubliková akce s názvem “Březen měsíc internetu”.
V rámci tohoto měsíce navštívilo knihovnu 90 návštěvníků.
Každé úterý byla připravena akce pro seniory a maminky
na mateřské dovolené, kteří se seznamovali s prací s počítačem
a na internetu. Malým dětem se v průběhu zaměstnání
maminek věnovala knihovnice a četla jim pohádky a hrála
hry. Tuto akci využilo asi 10 maminek a 2 senioři.
V pátek 30. března se opět uskutečnila dětmi oblíbená
Noc s Andersenem. Byla to noc plná her a zábavy pro děti –
čtenáře knihovny od osmi do dvanácti let, spojená s
přespáním v knihovně. Této akce se letos zúčastnilo 27 dětí,
z toho 21 děvčat a 6 chlapců. Bohužel několik dětí muselo
být odmítnuto, protože se přihlásily těsně před akcí, která
již byla plně obsazena.
Večer byl zahájen čtením dopisu, který nám poslal pan
Andersen. Děti se chtěly seznámit s jeho životem i s tím, kde
spí duch tohoto pohádkáře. Večer pokračoval hrami,
vyprávěním pohádek, pověstí i povídek. Dětí střídavě
surfovaly po internetu a kluci se navzájem strašili čtením
dětských hororů a vyprávěním strašidelných příběhů.
V sobotu ráno spáči vstávali postupně od sedmi hodin. Po
snídaní obdrželi všichni zúčastnění pamětní kartičky a různé
upomínkové předměty. Děti si letošní noc užily a už se moc
těší na „Noc s Andersenem 2008“.
Chtěla bych poděkovat panu Ambrosovi za poskytnutí
občerstvení účastníkům „Noci s Andersenem“ a Obecnímu
úřadu Dolní Němčí za podporu této akce.

Dolněmčanský zpravodaj
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V rámci doplnění školní výuky literatury se v knihovně uskutečnily dvě besedy se žáky třetích tříd místní ZŠ, vedených
Mgr. Lubicou Ježkovou a Mgr. Janou Špaňhelovou. Tématem besed byla regionální literatura a současná tvorba v oblasti
Slovácka. Současně se žáci seznámili s prací a využitím knihovnického ON-line katalogu a možností přímého vyhledávání
knižních titulů pomocí internetu. Obou besed se zúčastnilo čtyřicet žáků.

Všem čtenářům i občanům přeji příjemnou dovolenou,
dětem hezké vysvědčení a krásné prázdniny.
Na další setkání s Vámi se těší
Marie Milošová - knihovnice

MYSLIVCI SE STARAJÍ
Mladší a špatně vscházející výsadby větrolamů a
ostatní stromové zeleně v polích potřebují, aby se
jim věnovala péče jak dosadbou uhynulých sazenic,
tak opravami oplocení z důvodu vnikání hlavně srnčí
zvěře do oplocenek a následného okusování stromků
nebo ničení stromků srnci při vytloukání paroží.
A zde je potěšitelné, že právě mnozí členové
mysliveckého sdružení se takto i letos na jaře
postarali o dosadbu stromků a opravu oplocení
v lesíku na „Kravském zbytku“ a dosadbu stromků
ve větrolamu na „Pajsarůvce“.
Miloš Šastný
strana 12

Historicky nejúspěšnější
sezóna KST Dolní Němčí
Oddíl stolního tenisu KST Dolní Němčí má za sebou další
vydařenou sezónu, soutěžní ročník 2006/2007. Z historického
pohledu působení stolního tenisu v naší obci lze konstatovat,
že má náš klub stolního tenisu KST Dolní Němčí za sebou
nejúspěšnější sezónu, kterou korunovalo „A“ družstvo mužů
postupem do 3. ligy pro nadcházející sezónu. Mimo postup
„A“ mužstva zaznamenaly naše další 3 mužstva postupy do
vyšších soutěží. Tento nebývalý kousek v regionálním, tak i v
krajském měřítku se podařil díky soustavné práci s mládeží,
kvalitními výkony a zodpovědnou činností všech členů oddílu
KST Dolní Němčí.
Před zahájením ročníku 2006/2007 posílil družstvo mužů
„A“ odchovanec Pavel Daněk s třetiligovými zkušenostmi ze
sousedního Hluku. Ten nemalou měrou přispěl k celkovému
úspěšnému vystoupení našeho „A“ družstva mužů.
Historického úspěchu dosáhlo právě naše družstvo mužů
„A“, které z Divizní soutěže Zlínského kraje za 18 vítězných
utkání, 2 remízy a 2 porážky postoupilo do 3. ligy a může se
v nadcházející sezóně těšit na ligové boje. Na ligová utkání se
Dolněmčanský zpravodaj

rovněž mohou těšit příznivci stolního tenisu v naší obci, na
jistě urputné boje našich hráčů o ligové body. Naše „A“
mužstvo podávalo po celou sezónu velmi vyrovnané kvalitní
výkony s řadou pohledných mistrovských utkání. O historický
úspěch tohoto družstva se postarali následující hráči (s
uvedením procentuelní úspěšnosti vítězných utkání):
Orlovský Karel – 89,66 %, Daněk Pavel – 74,68 %, Dufka
Zbyněk – 73,56 % a Kubeš Dušan – 72,15 %. Především lze
vyzvednout výkony Karla Orlovského, který se zařadil se svými
výkony mezi 3 nejlepší hráče uplynulého ročníku celé Divizní
soutěže Zlínského kraje.
Družstvo mužů „B“ hrající Krajský přebor I. tř. Zlínského
kraje rovněž dosáhlo výrazného úspěchu postupem do Divizní
soutěže Zlínského kraje. Naše družstvo se stalo lídrem soutěže
a zaslouženě za 18 vítězných utkání, 3 remízy a 1 prohru
postoupila do vyšší soutěže. „B“ družstvo mužů podávalo po
celou sezónu vynikající výkony, za což hovoří i fakt jediné
prohry tohoto družstva za celou sezonu.
Tahounem a oporou tohoto družstva byl hrající vedoucí
mužstva Jan Sadílek, jež byl druhým nejlepším hráčem
soutěže Krajského přeboru I. tř. v procentuelním hodnocení.
Za „B“ družstvo nastupovali zejména tito hráči: Sadílek Jan –
89,61 %, Rubáš Josef – 76,83 %, Bartoš Miroslav – 69,88 %,
Kubeš Čeněk – 58,21 %.
O další úspěch oddílu KST Dolní Němčí se postaralo naše
družstvo mužů „C“, které si po premiérové účasti v soutěži
Krajský přebor II. tř. Zlínského kraje vybojovalo druhé místo
a právo postupu do vyšší soutěže, tj. Krajský přebor I. tř.
Zlínského kraje. Zde je nutno vyzvednout týmového ducha
tohoto družstva a jejich zlepšených výkonů v druhé polovině
odehrané soutěže. Druhé místo a tedy postup do vyšší soutěže
si přitom vybojovali vítězným utkáním v posledním soutěžním
kole na stolech lídra této soutěže Rožnova pod Radhoštěm
v poměru 10:8. S bilancí 17 výher, 1 remízy a 4 porážky si toto
mužstvo zaslouženě zajistilo i díky tomuto utkání účast pro
nadcházející sezónu v Krajském přeboru I. tř. Zlínského kraje.
Za družstvo „C“ nastupovali tito hráči:
Ježek Jan – 77,78 %, Fibichr Zdeněk – 66,18 %, Tinka
Robert – 62,07 %, Salát Jan – 43,14 % a s méně jak 50%
odehraných utkání Jančář Luděk – 70,97 %, Borýsek Jiří –
62,50 %, Kašpárek Patrik – 57,89 %. Jak bylo prognózováno
před uběhlou sezonou, že postup tohoto mužstva s nadějnými
hráči do Krajského přeboru II. tř. Zlínského kraje nemusí být
poslední štací, byla tato prognóza bezezbytku naplněna a naši
hráči se můžou těšit na jistě zajímavé souboje ve vyšší soutěži.
Naše družstvo mužů „D“ hrálo v uplynulé sezoně
Regionální přebor I. tř. a po celou dobu se pohybovalo v horní
polovině tabulky. A to i přesto, že hráči z tohoto družstva
přednostně zaskakovali jako náhradníci v našich mužstvech
hrající vyšší soutěže. Výraznou postavou tohoto družstva byl
náš nadějný hráč Luděk Jančář, který byl druhým nejlepším
hráčem této soutěže, co se týče procentuelní úspěšnosti
vítězných utkání. Toto družstvo skončilo na konečné pěkné
5 příčce s bilancí 14 výher, 1 remíza a 7 porážek.
Za družstvo mužů „D“ nastupovali tito hráči:
Jančář Luděk – 85,11 %, Kočiš Michal – 67,86 %, Ježek
Jan – 65,00 %, Matějíček Jakub – 52,50 %, Uher Jaroslav –
50,82 % a s méně jak 50% odehraných utkání Ježek Milan –
91,67 %, Borýsek Jiří – 66,67 %.
Dolněmčanský zpravodaj

Posledním družstvem v mužské kategorii hájící barvy KST
Dolní Němčí je družstvo mužů „E“, kterému se podařil rovněž
postup z premiérové účasti v okresní soutěži Regionálního
přeboru II. tř. do Regionálního přeboru I. tř. Po stabilních
výkonech mužstvo skončilo na druhé postupové příčce této
soutěže s bilancí 17 výher, 3 remízy a 2 prohry. I zde hráči
z tohoto družstva přednostně zaskakovali jako náhradníci
v našich mužstvech hrající vyšší soutěže.
O postup tohoto družstva mužů, ve kterém dostávají
příležitost i nadějní žáci, se postaral především nejlepší hráč
této soutěže Ježek Jan – 96,88 %, dále vedoucí tohoto družstva
Borýsek Jiří – 88,10 %, Ježek Vít – 32,76 %, Babušík Tomáš –
8,11 % a s méně jak 50% odehraných utkání navrátivší Ježek
Milan – 89,74 %, Daněk Josef – 79,17 %, Stojaspal Josef –
60,00 % a Juriga Jaroslav.
Úspěchem zakončily sezónu i naše 2 žákovské družstva.
Naše družstvo žáků „A“ po urputných bojích s lídrem soutěže
Regionálního přeboru žáků skončilo na pěkném 2 místě. O
skvělé umístění se postarali následující žáci: Ježek Vít,
Skařupa Petr, Kadlček Tomáš, Ježek Miroslav, Hajdůch Marek
a Kovář Jakub. Premiéru v této žákovské soutěži zažili naši
nadějní žáci v družstvu žáků „B“, kteří se dokázali dostat do
užší části této soutěže o 1-8 místo z celkového počtu 14
mužstvem. Hráči tohoto družstva nabírali cenné zkušenosti
z mistrovských utkání a stále lepšícími se výkony se postarali
o pěknou 8. příčku.
Za družstvo žáků „B“ nastupovali tito nadějní žáci:
Kučera Martin, Čaník Tomáš, Mahdal Adam a Míšek Jiří.
Z předvedených kvalitních výkonů našich žáků lze očekávat
další výkonnostní růst, především jsou však příslibem do další
úspěšné činnosti celého oddílu KST Dolní Němčí.
Uplynulý ročník celého oddílu KST Dolní Němčí lze tedy
považovat dle dosažených výsledků za nejúspěšnější
v dosavadní historii tohoto sportu v naší obci. Zároveň je
motivací pro nadcházející soutěžní ročníky, nejméně
k potvrzení dosažených letošních úspěchů. Odměnou za
soustavnou práci s mládeží a za samotnou činnost všech členů
KST Dolní Němčí je ligová soutěž mužů ve stolním tenise,
jež premiérově zavítá do naší obce. Rovněž v regionálním a
krajském měřítku má náš oddíl KST Dolní Němčí silnou
pozici, za což hovoří úspěchy našich jednotlivých mužstvech
ve svých mistrovských soutěžích. V neposlední řadě to
dokazuje postavení našich hráčů v Regionálním žebříčku mužů
za sezónu 2006/2007, kteří okupují první 4 místa tohoto
žebříčku, kdy dále v první desítce figuruje 7 našich hráčů.
Oddíl KST Dolní Němčí děkuje Obecnímu úřadu
v Dolním Němčí i sponzorům společnostem KASKO, s.r.o.,
S-TAXES, s.r.o. za poskytnutí finančních dotací pro uplynulou
i budoucí činnost oddílu stolního tenisu v naší obci.
Dušan Kubeš
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k výbornému výkonu a vítězstvím 3:1 po brankách Jakuba
Šmehlíka, Tomáše Kadlčka a Lukáše Podlasa jsem slavili
krásné 3. místo.

OTAVA CUP 2007
Naše žákovská fotbalová družstva se zúčastnila největšího
víkendového turnaje v republice v Sušici s názvem „OTAVA
CUP“, pořádaný holandskou firmou Eurosporting. Turnaj byl
velmi kvalitně obsazen družstvy z Holandska, Německa a
České republiky.
Starší žáci ve své kategorii měli 12 družstev, rozdělených
do 3 skupin. V prvním zápase ve skupině porazili Nepomuk
hrající krajský přebor 2:1. Branky vstřelil Dominik Stojaspal a
Jakub Šmehlík.
V druhém zápase jsme porazili velmi silný celek
z Holandska v.v. Hoogland 1:0, brankou střelenou z penalty
Dominikem Stojaspalem. Zápas probíhal při velmi nervózní
atmosféře, kdy rozhodčí za velmi surové zákroky musel udělit
jednu červenou a dvě žluté karty Holandkým hráčům, kteří
nezvládli porážku. Při tomto zápase kluci ukázali že jsou silný
kolektiv. Třetí zápas ve skupině jsme prohráli 1:2 s družstvem
z Německa SV Bubenreuth. Zápas byl velmi vyrovnaný. Na
konci dne se projevila i únava, ale radost převyšovala z postupu
mezi 4 nejlepší celky.
Druhý den jsme hráli o postup do finále s domácím celkem
Sušice. Při velmi vyrovnaném a zodpovědně sehraném utkání
se silným soupeřem, kdy si kluci plnili zodpovědně své úkoly,
zápas skončil 0:0. Na řadu došly penalty, při kterých se
projevila nervozita a rozstřel skončil v náš neprospěch 3:4.
V zápase o 3. místo jsme narazili na družstvo z Německa,
které nás ve skupině porazilo 2:1. Ale kluci se vyburcovali

Mladší žáci si ve skupině vedli takto:
Fotbalová škola SU Baiersdorfer nás porazila 3:0,
mimochodem toto byl celkový vítěz turnaje. Dále jsme
remizovali s FK Nepomuk 0:0 a ještě jsme prohráli s TJ
Klatovy 3:1. Klatovy jsou v celkovém hodnocení druzí.
Na druhý den se hrálo již o celková umístění a tady naši
kluci po remíze 0:0 prohráli v penaltovém rozstřelu 4:3 s TJ
Hlubokou nad Vltavou. V posledním zápase si kluci zastříleli
a porazili Fortunu Neukirchen 10:0. Celkově se naši mladší
žáci umístili na 7 místě.

Hráči a vedení mužstev děkují za finanční podporu a
reklamní předměty těmto sponzorům:
Petr Ingr, Zdeněk Fibichr, Marek Miklánek, MMoos s.r.o., Zbyněk Uher, Petr Škařupa, Josef
Straka, Míšek Jiří, Kubinec Pavel, Fa – Teiko, Trojan
František, Šmehlíková Marie, Hlaváček Vít,
Světinský Antonín, Tinka Petr, Fa – Jamibo, Fa – Lion
Car, Kadlček Pavel, Svatopluk Pěrka, Petr Ambros,
Kasko, Formika a O.Ú. Dolní Němčí.
B L A H O P Ř Á N Í

„I mladý člověk zestárne,
i mladý člověk bude stár,
než však ta doba nastane,
užívej život dál a dál.“
Do dalšího života přejeme
našemu tatínkovi a dědečkovi,
panu Antonínu Uhrovi
Uhrovi, k jeho
šedesátým narozeninám hodně
zdraví, štěstí, lásky a pohody.
Přáníčko mu s láskou zasílají 4 děti s rodinami,
9 vnuků, manželka a tchýně.
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