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Vážení spoluobčané,

By tomu současné počasí vůbec nenasvědčuje, ale pohled
do kalendáře nám ukazuje, že konec roku 2006 se
nezadržitelně blíží.

Přeji Vám šastné a veselé vánoční svátky, hodně zdraví
a osobní spokojenosti v novém roce 2007.
Ing. František Hajdůch

Máme za sebou volby do zastupitelstva obce, jehož složení
je dobrým základem pro další práci na rozvoji naší obce.
Na prvních zasedáních budou upřesněny priority rozvoje
v celém volebním období, k plnění kterých by nám mohly
pomoci i tolik medializované peníze z fondů EU. Protože už
nějaké zkušenosti s jejich čerpáním máme, věřím že budeme
opět úspěšní se svými žádostmi o tyto dotace.
Z letošního roku máme rozpracované dvě významné akce,
dokončení kterých bude v roce 2007 hlavním úkolem.
Práce na bytech nad základní školou by měly pokračovat i
v zimních měsících, pokračování rekonstrukce průtahu silnice
II/498 bude záviset na průběhu letošní zimy.
Závěrem mi dovolte, abych Vás pozval na již tradiční
vánoční koncert, který se uskuteční v neděli 17. prosince 2006
od 15 hodin v Kulturním domě s dechovou hudbou Miločanka
a na Silvestra připravujeme tradiční ohňostroj u restaurace
Rozkvět.
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Pozvánka
Zveme všechny občany na vánoční koncert
dechové hudby Miločanka, který se uskuteční v neděli
17. prosince 2006 od 15.00 hodin v kulturním domě
v Dolním Němčí.

Děkujeme za přízeň, kterou jste nám po celý rok věnovali a přejeme Vám
příjemné prožití svátků vánočních a šastný nový rok.
Redakce zpravodaje
Dolněmčanský zpravodaj
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Z jednání Rady obce
Anonymizace provedena v souladu se zákonem
č. 101/2000Sb.
Usnesení č. 66
ze zasedání Rady obce Dolní Němčí, konaného dne 31. 8.
2006 v kanceláři Obecního úřadu Dolní Němčí.
1. Rada obce schválila
a) Smlouvu o dílo č. 299/2006 se společností STAVBY, s.r.o.,
Říčany, na demolici komína u plynové kotelny ZŠ a ZUŠ
v D. Němčí v ceně 178.463,- Kč včetně DPH
b) Dodatek č. 1 se společností STAMOS týkající se
víceprací na nástavbě restaurace Rozkvět, mění se
termín dokončení na 23. 8.06 a cena díla se upravuje na
10,763.745,- Kč
c) Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo č. SODM 252 se
společností Stavby, s.r.o. Říčany, týkající se víceprací na
ZŠ Dolní Němčí, mění se termín dokončení na 30. 11.
2007 a cena díla se upravuje na 22,069.623,20 Kč včetně
DPH
d) Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo č. SODM 278 se
společností Stavby, s.r.o. Říčany, týkající se stavebních
prací po odečtení méněprací, termín dokončení se mění
na 10. 9. 2006 a cena díla včetně DPH bude 4,853.403,Kč
e) bezplatný pronájem sálu k pořádání výstavy holubů
Českému svazu chovatelů PH ZO Dolní Němčí
f) pojištění majetku obce, používaného SDH Dolní Němčí,
u Hasičské vzájemné pojišovny
g) zvýšení nájmu v jednotlivých obecních bytech
v maximální výši dle zákona č. 107/2006 Sb.
2. Rada obce rozhodla
a) zaslat zájemcům o pronájem bytu po p.U. dopis
k potvrzení zájmu o pronájem bytu
b) zadat zpracování dalších nabídek na pojištění obecního
majetku České pojišovně a pojišovně UNIQA
c) odeslat dopis p. J. s vysvětlujícím stanoviskem k trase
oplocení pozemku s domem s chráněnými byty
d) do příštího zasedání rady předložit celkové posouzení
technického stavu kapličky na hřbitově s návrhem oprav
a výší předpokládaných nákladů letos a příští rok
e) zařadit žádost J. N., DN o pronájem obecního bytu do
seznamu uchazečů
3. Rada obce vzala na vědomí
a) Zprávu ředitele ZŠ a ZUŠ o připravenosti školy na nový
školní rok.
Usnesení č. 67
ze zasedání Rady obce Dolní Němčí, konaného dne 21. 9.
2006 v kanceláři Obecního úřadu Dolní Němčí.
1.
Rada obce schválila
a) Smlouvy s Oblastní charitou Uherský Brod:
- Dohodu o poskytování sociální péče v domě
s chráněnými byty
- Smlouvu o výpůjčce DCHB pro poskytování sociálních
služeb
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- Smlouvu o poskytování sociálních služeb v domě
s chráněnými byty
b) Smlouvy s firmou ATRIUM THERM Uh. Hradiště:
- Smlouvu o zajištění dodávky tepla a pronájem kotelny
v DCHB
- Smlouvu o zajištění dodávky tepla a pronájem kotelny
v penzionu Rozkvět
c) Smlouvu s dechovou hudbou Miločanka na uspořádání
vánočního koncertu v celkové ceně 18.000,- Kč
d) Smlouvu o dílo se společností STAMOS, s.r.o. na
výměnu oken, dveří, topení, provedení fasády v přízemí
a úpravy okolí restaurace Rozkvět v celkové ceně
594.385,- Kč včetně DPH
e) Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. SODM 286 se
společností STAVBY Říčany na provedení víceprací na
izolaci zemní vlhkosti na bytovém dome č.p. 589 na ve
výši 36.720,- Kč, celková cena díla vč. DPH je 330.809,Kč
f) Finanční příspěvek na nákup hygienických potřeb pro p.
F., DN, ve výši 3.000,- Kč
g) Finanční příspěvek na nákup hygienických potřeb pro p.
G. DN, ve výši 3.000,- Kč
h) Příspěvek na individuální dopravu pro p. R, DN, ve výši
6.000,- Kč
i) Nabídku prezentace obce v průvodci ČR – Info Česko
v ceně 990,- Kč
j) cenovou nabídku firmy SANIZO na úpravu střechy ZŠ
v ceně 95.147,- Kč
2. Rada obce rozhodla
a) zařadit žádost P. K., DN, o zaměstnání v penzionu do
seznamu uchazečů
b) zařadit žádost K. K., DN, o zaměstnání v DCHB, do
seznamu uchazečů
c) pronajmout obecní byt v domě č.p. 656 č. 13 D. H., DN,
za stejných podmínek jako předchozímu nájemci od 1.1.
2007
d) zařadit žádost B. V., DN, o pronájem obecního bytu, do
seznamu žadatelů
e) pojistit obecní majetek u Kooperativa pojišovny, a.s.,
Olomouc
f) zadat firmě GARNEA Hluk dodávku okenních žaluzií
v DCHB v ceně 65.750,- Kč bez DPH, u domykatelného
provedení bude příplatek 6.300,- Kč
g) zakoupit nábytek do provozních částí DCHB a pořídit
orientační systém v domě
3. Rada obce doporučila ZO k
e schválení
ke
a) odprodej pozemku p.č. 1285/37 o výměře 221 m2 v k.ú.
Dolní Němčí A. Š., DN, za cenu 50,- Kč/m2
b) odprodej pozemku p.č. 1285/36 o výměře 212 m2 v k.ú.
Dolní Němčí B. K., DN, za cenu 50,- Kč/m2
c) odprodej pozemku p.č. 1284/85 Nad Hájkem D. a J.H.,
DN
d) odprodej pozemku p.č. 1284/101 Nad Hájkem, J. a K.
M.,
e) odprodej pozemku o.č. 1294/100 Nad Hájkem, J. a P. T.,
DN
4. Rada obce vzala na vědomí
a) nabídku Poštovní spořitelny o možnosti využít provozní
úvěr
Dolněmčanský zpravodaj

b) žádost o finanční podporu Spol. pro umění V. Pavlovice
na podporu projektu Programový kulturní portál

c) zapisovatelku:

p. Zdeňku Trtkovou

d) prezenci a sčitatelku hlasů: Janu Kadlčkovou
Usnesení č. 68
ze zasedání Rady obce Dolní Němčí, konaného dne 10. 10.
2006 v kanceláři Obecního úřadu Dolní Němčí.
1. Rada obce schválila
a) Dodatek smlouvy o dílo č. 12/2005-HA na DCHB-půdní
vestavba s firmou
Ing. Karel Hanáček – stavební firma Uherský Brod, na
zhotovení zpevněných
ploch a chodníků. Cena dodatku vč. DPH je 485.520,Kč. Celková cena díla je 11,891.348,- Kč
b) užívání části místní komunikace před RD č.p. 67 v ulici
Záhumenické pro
parkování osobních automobilů J. A. M., DN
c) nájem jednotlivých bytů v DCHB – příloha č. 1
2. Rada obce rozhodla
a) zařadit žádost J. K., DN o odprodej pozemku pro stavbu
garáže v ul. Tiché do seznamu uchazečů
b) odmítnout pořádání a financování akce koncert k poctě
sv. Mikuláše
c) zaslat P. S. dopis s odůvodněním umístění nádob na
tříděný odpad
d) zařadit do seznamu uchazečů o pronájem obecního bytu
A. M.s R.Š, DN
e) poskytnout finanční dar neuvolněným členům
zastupitelstva obce
f) projednat s právním zástupcem možnosti dalšího
postupu obce ve věci žádosti P. U. o prodloužení nájmu
restaurace Muzeum do 11/2011
3. Rada obce doporučila ZO k
e schválení
ke
a) odprodej pozemku p.č. 1066/1 a1066/2 manželům L. a J.
Z., DN, za cenu 50,- Kč za m2
b) odprodej pozemku p.č. 1065 manželům L. a J. Z., DN,za
cenu 50,- Kč za m2
4. Rada obce vzala na vědomí
a) Žádost Arcidiecézní charity Olomouc o poskytnutí
finančních prostředků
Usnesení

z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce
Dolní Němčí, konaného dne 3. listopadu 2006
v sále Kulturního zařízení obce Dolní Němčí
Zastupitelstvo obce
v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. l), m) a n)
a § 91 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění
pozdějších předpisů
1. schválilo
a) volební a návrhovou komisi ve složení:
předseda:
p. Eva Kadlčková
členové:
Ing. Milan Zelinka
Ing. Tomáš Černý
b) ověřovatele zápisu:
Dolněmčanský zpravodaj

p. Zdeňka Kadlčka
p. Jaroslava Hanáka

e) způsob volby a volební řád pro volbu starosty,
místostarosty a členů rady obce
2. stanovilo
počet členů rady obce na pět
3. určilo
funkce, pro které budou členové zastupitelstva obce
uvolněni:
starosta a místostarosta
4. zvolilo
starostu obce
Ing. Františka Hajdůcha
místostarostu obce
Ing. Miroslava Kadlčka
a další členy rady obce
Zdeňka Kadlčka
Jaroslava Hanáka
Leoše Minkse
5. schválilo
Jednací řád zastupitelstva obce Dolní Němčí.
v Dolním Němčí 3. listopadu 2006

Usnesení č. 1
ze zasedání Rady obce Dolní Němčí konaného dne
8.11.2006 v kanceláři Obecního úřadu Dolní Němčí.
01/06/01 SYNOT Zlín, a.s. se sídlem v Uh. Hradišti, žádost
o vydání povolení k provozování výherního hracího
přístroje v hospůdce Muzeum č.p. 105: - povoleno.
01/06/02 Společná advokátní kancelář, 686 01 Uh. Hradiště
- odpově na dotaz týkající se užívání nebytových prostor
v budově č.p. 33 v ul. Kostelní p. A. J., DN:
- rada obce rozhodla, aby bylo postupováno dle návrhu
advokátní kanceláře, termín vyklizení byl stanoven do
konce roku 2006.
01/06/03 Š. V., DN – žádost o přijetí do pracovního poměru
na místo pokojská – uklizečka v penzionu Rozkvět:
- rozhodnuto o zařazení žádosti do seznamu uchazečů
o zaměstnání v tomto zařízení.
01/06/04 S. F. a J., DN – žádost o odprodej pozemku
v ul.Tichá ke stavbě garáže pro osobní automobil:
- rozhodnuto o zařazení žádosti do seznamu žadatelů
o odkoupení pozemku v této lokalitě. Dále bylo
dohodnuto, že bude zadáno vypracování zastavovací
studie v této lokalitě a v lokalitě u sv. Anny, aby bylo
patrné kolik zde vznikne stavebních pozemků.
01/06/05 KOREKCE s.r.o., Kunovice – žádost o rezervaci
pozemků v lokalitě ulice Nad Hájkem pro výstavbu
řadových rodinných domů:
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- rada obce byla podrobně seznámena s textem návrhu
smlouvy o rezervaci, bylo dohodnuto poskytnout návrh
smlouvy k posouzení advokátní kanceláři a na základě
jejího názoru bude rozhodnuto o dalším postupu.
01/06/06 Výběr uchazečů na místo vedoucího restaurace
Rozkvět:
1. J. K. Uh. Hradiště
2. P. H. Uh. Hradiště
3. P. S. Dolní Němčí
4. A. J. Strání
5. B. B. Nivnice
6. P.M. Dolní Němčí

- schválen pronájem bytu.
01/06/11 T. S. a R., DN – žádost o odprodej pozemku v ul.
Tichá ke stavbě garáže pro osobní automobil:
- rozhodnuto o zařazení žádosti do seznamu žadatelů o
odprodej pozemku v této lokalitě.
01/06/12 P. M., DN žádost o pronájem bytu v DCHB:
- schválen pronájem bytu.
01/06/13 Dodatek č. 1 k pojistné smlouvě 7720123204
týkající se rozšíření smlouvy o pojištění obecního
majetku
- schválen dodatek smlouvy.

- bylo rozhodnuto, že ve čtvrtek 16.11. proběhne výběrové
řízení v salonku restaurace Rozkvět za účasti pěti
pozvaných uchazečů.
01/06/07 Rozpis termínů zasedání rady obce.
- 23.11. a 7.12. v 16:00 hod. v kanceláři OÚ.
01/06/08 M. J., Nová Lhota – žádost o umístění do zařízení
sociální péče provozovaného Oblastní charitou Uh. Brod:
- schválen pronájem bytu.
01/06/09 O. J., Lhota u Vsetína – žádost o umístění do
zařízení sociální péče provozovaného Oblastní charitou
Uh. Brod
- schválen pronájem bytu.
01/06/10 O. M., Lhota u Vsetína – žádost o umístění do
zařízení sociální péče provozovaného Oblastní charitou
Uh. Brod

Oznámení
Oznamujeme všem respondentům, že uzávěrka příspěvků
do Zpravodaje č. 1/2007 bude 2.3.2007. Možnost zasílání
příspěvků mají všechny spolky a organizace v obci bezplatně,
mimo reklamní záležitosti, které jsou zpoplatněné. Možnost
bezplatného poskytování informací je jedinečnou možností, jak
seznámit nejširší čtenářskou veřejnost v obci o své činnosti.
Proto neváhejte a pochvalte se se svými úspěchy, seznamte
nás s plány do budoucna. Uvítáme i další příspěvky (kontakt:
Obecní úřad Dolní Němčí tel. 572 648 449, 572 648 721).

Volby do zastupitelstev obcí 20.10. - 21.10.2006
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Pozvánka
Obecní úřad zve všechny občany na 2. zasedání
Zastupitelstva obce Dolní Němčí po komunálních
volbách, které se bude konat ve čtvrtek 14. prosince
2006 v 19:00 hodin v přísálí kulturního domu.
Na programu zasedání bude stanovení finančního
a kontrolního výboru a další obecní záležitosti.

Je naše obec rájem vandalů?
Tuto otázku si kladu pokaždé, když procházím nebo
projíždím obcí a zjišuji, co se zase kde zničilo, rozbilo nebo
ztratilo. Napadlo Vás, vážení občané, někdy zapřemýšlet, co
vede některé jedince k tomu, aby zničili něco, co sami
nevybudovali a co má sloužit nám všem, že ztrácí veškeré
morální zábrany, když rozbíjejí nová okna v restauraci nebo
kulturním domě, že si pletou místní komunikace se závodní
dráhou a pořádají zde „spanilé noční jízdy“. Je to msta vůči
obecnímu majetku, ventilace nenávisti ke všemu novému,
předvádění se? Ví rodiče o činnosti svých dětí nebo jsou
přesvědčeni, že: „ … naše dítě by přece něco takového nikdy
neudělalo“. Jsem přesvědčen, a mnohé tomu nasvědčuje, že
drtivá většina naší mládeže si váží toho, co tu budujeme a
jsou rádi, že si mohou posedět a pobavit se v pěkném
prostředí, mohou posedět v přírodě na instalovaných lavičkách
a nerušeně si povyprávět, že mladé maminky se svými malými
dětmi mají kde trávit volný čas.
Mezi nimi se však, jako snad všude jinde, vyskytují
jednotlivci nebo drobné skupinky, které chtějí ostatním ukázat
jací jsou „frajeři“, když „ … vysklí nějaké to okno, přejedou
přes zasetý trávník (proč by ho objížděli) a vytvoří hluboké
koleje v měkkém terénu, projedou místní ulicí vysokou
rychlostí s upraveným výfukem tak, aby ho slyšeli i mrtví na
hřbitově a při cestě domů ulomí a povalí všechno, co jim přijde
do cesty“. A po takto příjemně strávené noci přijdou domů,
spokojeně se vyspí a na druhý den společně rekapitulují
uplynulou noc s předbíháním se, kdo že byl více či méně
„aktivní“, prostě, kdo byl největší „borec“. A tady je na místě
další otázka, zda jsou rodiče těchto mladých lidí ještě schopni,
aby je jejich vlastní děti stále respektovaly, když by se o tomto
problému bavili ? Je mnoho otázek, které se mi v souvislosti
s těmito problémy vybavují.
Myslím si, že každý z vás, nebo většina z vás občanů, má
svůj názor a že se o mnoho neliší od mého, proto bych chtěl,
abyste se nebáli nám oznámit, kdo se bude skrývat za
vandalismem, abyste si poznačili poznávací značku auta,
v případě dokazování spáchání přestupku. Na závěr bych chtěl
apelovat na všechny mladé, kterým není jedno, že se u nás
ničí něco, na co jsou jinde hrdí, aby se snažili tyto jedince od
těchto záměrů odradit. Obecní úřad učiní veškerá opatření, o
kterých se však nebudu zmiňovat, aby bylo těmto „aktivitám“
zabráněno. A ještě jedno přání. Vysvětlete svým dětem, že na
lavičce se nesedí na opěradle s nohama na sedadle, ale na
sedadle s nohama na zemi a že houpačka se nehoupe stáním
na jejím opěradle. Oprava je velmi nákladná a doma by si to
jistě nedovolili. Děkuji.
Ing. Miroslav Kadlček, místostarosta
Dolněmčanský zpravodaj
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Ústní podání o
vzniku kříže u
silnice vedoucí
ke Hluku na
konci vesnice
Při studiu v Okresním archivu
Uh. Hradiště jsem narazil na text,
který popisoval vznik pověsti o kříži
směrem na Hluk. Doslovný přepis
nyní uvádím.
Na čísle 89 bydlel Josef Cmol
ženat a měl vice dítek. Asi kolem r.
1834 onemocněl a choroval delší
dobu až smr udělala konec životu
jeho. Jak byva zvykem byl umit,
oblečen do byleho pradla ruce
sepnuty a růžencem omotány, uložen
na slamu, u mrtvého se modlili, tak
se stalo u nich prvního večera. Když
dne druhého manželka jeho shaněla
nosiče mrtvého a obstaravala pohřeb,
pak unavena usedla na lavku
k odpočinku. V té chvíli když se na
svého manžela zadívala a s ním se
strana 6
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v duchu loučila on se pohnul, a ona zděšena utikala na ulic, a
tam zpravu znamym zvěstovala že mrtvy se hyba. A vskutku
byvaly mrtvy vstal, musel byti rozvázan, neb měl obličej
podvazan a nohy svazany a sam vstal. Pravil jim, Proč jste mě
sem položili! Oni mu vše řekli, co se stalo a tak (dále je text
nečitelný) … dále text pokračuje … chodil do lesa ale zadnem
neřek co tam děla, na otázku odpověděl vyhýbavě.
Až leta Páně 1848 vzal 4 dobytky jel do hor a přivezl jeden
dub ze ktereho nechal udělati kříž. Při nakladání dřeva
v horach se roznemohl nanovo a ulehnul, nasledovaly práce
na kříži prováděny v roku 1849, kříž byl nastrojen, děvčaty
opentlen, a mládenci jej nesli od tehdejšího kostelíka, a když
přišli před č. 36 tam už byli odstěhovaní z č. 89 Jos Cmol
leželi na posteli u okna, ten průvod se zastavil a od kříže
odstupil aby nemocný Cmol J. jej z okna uhlednul.
Při podívání pronesl mimo jiné tyto slova. Pane Ježíši
Kriste, co jsem slíbil to jsem vykonal, staň se te vůle tvá
svatá. Po těch slovech lehnul na postel a zhluboka odychoval.
Průvod nesl kříž na místo kde dnes stojí. Když kříž byl usazen,
posvěce a kněz mluvi o vyznamu kříže a o jeho ……. tu zazni
hlas umíračku který oznamuje že darce tak krásného kříže
svůj život dokonal.
Z fotokopie se dá usoudit, že původní text byl napsán
možná na přelomu 19. a 20. století. Kdo jej však napsal, nelze
zjistit.
Zpracoval Ing. Miroslav Kadlček

CHOVATELÉ HOLUBŮ
Vážení spoluobčané,
již uběhl další rok naší chovatelské činnosti. Zúčastnili
jsme se 21 závodů a to jak tuzemských do 350 km, tak i
zahraničních od 540 km do 1100 km z Německa a Belgie. A
jak se umístnili naši členové ze ZO CHPH Dolní Němčí.
V rámci pásma 3, kde soutěžilo 63 chovatelů a v celé oblasti
OS CHPH Uherské Hradiště, kde soutěžilo 260 chovatelů v
roce 2006.
Jméno
Kadlček Jaroslav
Kadlček Josef
Karafiát Stanislav
Dohnal Václav
Vojtěšek Ladislav
Pěrka Jaroslav
Ježek Antonín
Bartoš Karel
Jakubčík Petr
Světinský Štěpán

Pásmo3 celá OS CHPH
3. místo
5485 b 8. místo
10. místo 2963 b 42. místo
14. místo 2376 b 52. místo
16. místo 2306 b 48. místo
17. místo 2234 b 58. místo
20. místo 1840 b 67. místo
23. místo 1514 b 74. místo
27. místo 1000 b 94. místo
37. místo
278 b 139. místo
39. místo
196 b 141. místo

UH
5622 b
3129 b
2639 b
2877 b
2500 b
1929 b
1763 b
1217 b
282 b
247 b

V olympijských kategoriích Sport v prvních 60 holubech
z 25000 holubů měl:
v kategorii A Kadlček Jaroslav 1., 11.a 43. místo
v kategorii B Kadlček Jaroslav 1., 9., 16., 38. a 44. místo
v kategorii C Dohnal Václav 49. místo
v kategorii D Kadlček Jaroslav 1., 11., 28., 36. a 58. místo
v kategorii Eso holub Kadlček Jaroslav 2., 5. a 40. místo
v kategorii Eso holubice Karafiát Stanislav 10. a 17. místo
a Pěrka Jaroslav 20. místo.
Ve výkonu za rok 2006 v holubech Kadlček Jaroslav 8. místo
se 4495 km, 31. místo s 3930 km, 32. místo s 3930 km a 40.
místo s 3844 km.
Dolněmčanský zpravodaj

Ve výkonu za rok 2006 v holubicích Karafiát Stanislav 6.
místo s 3013 km, 8. místo s 2963 km, 16. místo s 2638 km a
25. místo s 2058 km a Pěrka Jaroslav 24. místo s 2139 km.
Ve výkonu za 2 roky (2005 a 2006) Kadlček Jaroslav 5.
místo s 8842 km, 7. místo s 8386 km, 11. místo s 7968 km a
14. místo s 7764 km.
To jsou v kostce úspěchy našich chovatelů v závodní
sezoně 2006.
Také jsme pořádali 2. prosince 2006 oblastní výstavu
poštovních holubů OS CHPH Uherské Hradiště k 20. výročí
založení ZO CHPH Dolní Němčí
Němčí, které jsme se také
zúčastnili s velkým úspěchem našich holubů.
Holub 03-0249-446
Kadlčka Jaroslava vyhrál
kategorii A, B, D a v Eso
holub se umístnil na 2. místě,
a který bude jako nejlepší
holub OS CHPH Uherské
Hradiště reprezentovat OS
CHPH na celostátní výstavě
v Hluku v lednu 2007.
Dále holub 98-03116933 Kadlčka Jaroslava byl
nejlepším holubem za život
se 74 cenami a 29119 km.
To je obrázek úspěchů
ZO CHPH Dolní Němčí.
Zároveň všem spoluobčanům přejí chovatelé ze ZO
CHPH radostné prožití svátků vánočních a do nového roku
2007 hodně zdraví, štěstí a spokojenosti.
Jaroslav Kadlček

Český zahrádkářský svaz
Vážení spoluobčané,
Český zahrádkářský svaz začal podzim tradiční výstavou
květin, ovoce a zeleniny. Kromě členů zahrádkářského svazu
zde prezentovali své výpěstky i neorganizovaní pěstitelé.
Děkujeme tímto všem za obohacení rozmanitosti výstavy,
kterou ocenili i ti nejmenší návštěvníci – žáci základní školy.
Od poloviny srpna jsme otevřeli moštárnu. Naší nabídku
využilo 30 občanů. Vylisovali jsme pěkných 860 l moštu, což
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představuje na 2 500 kg zpracovaných jablek, které by jinak
mohli skončit v odpadu. Příští rok vám tuto službu opět rádi
poskytneme znovu.
A když už jsem nahlédl do příštího roku, dovolím si vás
pozvat na první akci roku 2007. Po velmi zdařilé premiéře
Domácí zabíjačky budeme v sobotu 10. února pokračovat
v započaté tradici druhým ročníkem. Nabídneme k ochutnání
jitrnice, tlačenku, jelítka, ovar a polévky. Na přípravách už
pomalu začínáme pracovat, aby nás mile nepřekvapil velký
zájem veřejnosti a dokázali jsme uspokojit i poslední příchozí
návštěvníky.
Zdeněk Růžička

Základní umělecká škola
Pozv
ánk
a na V
ánoční výs
ozvánk
ánka
Vánoční
výsttavu
Vánoce jsou už zase za dveřmi a s nimi letošní Vánoční
výstava. Její 13. ročník se koná v budově školy ve dnech 16. –
17. prosince 2006. Jako každoročně vás uvítá vyzdobená škola
a vánoční výtvarné dílničky, které pod vedením paní učitelky
Růžičkové pořádá výtvarný obor ZUŠ a žáci výtvarné výchovy,
kde si můžete vy nebo vaše děti sami nebo za spolupráce
našich asistentek zhotovit pěkný dárek.
Úplnou novinkou letos budou šperky z nepravého smaltu
(přívěsky, náušnice, náramky), dále si budou moci děti
vyzkoušet výrobu ručního papíru a obrázků a také výrobky
z něho. V dalších dílničkách si opět můžete vyzkoušet
odlévání voskových svíček různých tvarů, gelových svícínků,
vyrobit si olejovou lampičku z krásných skleněných lahví. Pro
velký zájem i letos bude v provozu dílnička, ve které si můžete
vyrobit originální tričko stříkáním, tupováním, savováním,
obtisky nebo batikováním. K velmi oblíbeným patří dílnička
s ubrouskovou technikou, v ní máme připraveny tašky,
polštářky, obrázky, květináče, „pamatovníčky“ do kuchyně,
můžete zkusit i malbu na sklo, výrobu vánočních přání atd.
Je rovněž připraven program našich žáků. Uvidíte
vystoupení žáků literárně dramatického oboru - starší žákyně
zahrají podle vlastního námětu hru Čarodějky a mladší žáci si
připravili Pekelnou pohádku. Děvčata z tanečního oboru se
předvedou v pohádce Popelka, v tanečních kreacích Snížek,
Proměny a Tango. Předvánoční atmosféru navodí koledy a
písně v podání dolněmčanské Scholy. Vystoupí také žák 7.
třídy Radim Vojtek, známý ze spolupráce a nahrávky s Anetou
Langerovou. Mimo to vás očekává prezentace Ekocentra
Pantoflíček.
Ekocentrum Pantoflíček pořádá ekologickou výstavku
spojenou s prodejem bylinek, můžete zakoupit také zdobené
perníčky, knihy apod. Budou pro vás připraveny fotografie a
video ze života školy, v provozu bude internet.

Pozv
ánk
a na V
ánoční k
oncer
ozvánk
ánka
Vánoční
koncer
oncertt ZUŠ
K odpočinku z předvánočního shonu určitě přispěje
koncert základní umělecké školy. Koná se 13. prosince 2006
v 15,30 hodin v sále ZUŠ.
Vyslechnete si skladby našich začínajících i vyspělejších
hudebníků, zastoupeny budou téměř všechny nástroje, které
u nás vyučujeme – klavír, klávesy, flétna, klarinet, kytara,
housle. Na Vánoční koncert zveme nejen rodiče vystupujících
žáků, ale i širokou veřejnost.
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Pozv
ánk
a na V
ánoční ak
ademii ZŠ a ZUŠ
ozvánk
ánka
Vánoční
akademii
V loňském školním roce jsme po ukončení Vánoční výstavy
uspořádali pro žáky naší školy
1. vánoční akademii, aby mohli ocenit, co jejich spolužáci
a spolužačky dokáží. Pro velký úspěch této akce jsme se
rozhodli v této tradici pokračovat. Tentokrát jsme připravili
nejen dopolední vystoupení pro žáky naší školy, ale i odpolední
představení pro veřejnost.
Podobně jako vloni půjde o vystoupení tanečního a
literárně dramatického oboru s programem, který na Vánoční
výstavě nemají možnost zhlédnout všichni. Kromě nich se
chystá zazpívat nově zformovaný pěvecký sbor, případně další
hosté.
Vánoční akademie se koná ve středu 20. prosince, pro žáky
školy v 10,00 hodin, pro rodiče a veřejnost v 15,30 hodin
v Kulturním domě v Dolním Němčí.

Vážení spoluobčané a přátelé školy,
ZŠ a ZUŠ Dolní Němčí, MŠ Dolní Němčí a Centrum
ekologické výchovy Pantoflíček Vás srdečně zvou na
VÁNOČNÍ VÝSTAVU, která se uskuteční 16. a 17. 12.
2006 v budově ZŠ v době od 1300 – 1900 hod.
Kulturní program - sobota 16.12.
1500 Divadelní představení žáků ZUŠ
1530 Vystoupení tanečního souboru ZUŠ
1600 Pěvecký vánoční koncert - SCHOLA
1630 Vystoupení CEV Pantoflíček
Kulturní program - neděle 17.12.
1500 Taneční vystoupení MŠ
1530 Taneční vystoupení ZUŠ
1600 Divadlo ZUŠ
1630 SCHOLA - vánoční koncert
1700 Vystoupení CEV Pantoflíček
Za dobrovolné vstupné děkujeme

Součástí výstavy je:
- Prodejní výstava perníků a knih
- Ekologická výstava a prodej bylin
- Práce ve výtvarných dílnách
- Foto a video ze života školy
- Šatna a bufet
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Také bychom rádi
poděkovali paní M.
Uhrové, která ochotně
ušila sukýnky a halenky
dětem do tanečního
kroužku.
Ve spolupráci s rodiči
jsme nezapomněli ani na
děti nemocné. Zapojili
jsme se do charitativní
akce FONDU SIDUS,
jejímž hlavním cílem je
získávat
finanční
prostředky ke zlepšení
života
dětí
s onkologickými
onemocněními a dětí
v předtransplantační a
potransplantační léčbě.
Přispěli jsme za naší
mateřskou školu částkou
2400,-Kč, kterou jsme

V MATEŘSKÉ ŠKOLE
SE UŽ TĚŠÍME NA
VÁNOCE
Největší těšení na Vánoce prožívají děti. Zimní
období je přímo stvořené, abychom procítili
atmosféru pohody v útulném teple a vychutnali
všechny vůně, které nám přináší vánoční svátky. Pro
děti je nejpřitažlivější právě doba jejich příprav,
příprava a prožití Vánoc se všemi zvyky a tradicemi
tvoří bezesporu centrum zimního období.I v naší
mat. škole tomu není jinak.
Díky sponzorům dostaly děti z naší MŠ jeden
velký dárek už po zahájení školního roku. Byl jím
terapeutický koutek umístěný v tělocvičně
mateřské školy. Děti se sem vždy těší, zdolávají tu
překážky, prolézají mosty, sklouzávají do bazénu
plného barevných míčků. Je tady veselo a vždy
panuje dobrá nálada, což ostatně dokazují i naše
snímky.

získali prodejem magnetek - hvězdiček, které nám zaslal fond
SIDUS.
V předvánočním čase se každoročně budou konat
v jednotlivých třídách besídky s dílničkami. Děti předvedou,
čemu se od začátku školního roku naučily, zatančí, zazpívají a
pak si s rodiči vyrobí něco na vánoční stůl.Srdečně zveme
všechny rodiče.
Už je tradicí, že v základní škole se v Dolním Němčí koná
vánoční výstava, kde budou své výrobky vystavovat také děti
ze všech tříd naší mateřské školy. Dovolte nám, abychom Vás
všechny na toto předvánoční rozjímání pozvali aby jste se přišli
potěšit a ocenit dovednost dětských rukou. Výstava se koná
16.-17.12.2006
V měsíci říjnu navštívil děti v naší MŠ kouzelník, který
připravil dětem zajímavé zážitky a nejedno překvapení:

Vrána oknem
Karel Vůjtek

Smutné koukání
Milena Lukešová

Městu zimu
s křikem nese,
na jaře ji schová v lese.

Stromy se venku
dohadují s větrem.
Říkají mu,
aby už nehvízdal.
Že kdyby ztich,
začal by možná
padat sníh.

V tomto období se někteří z rodičů zapojili do
DÝŇOVÉHO VESELENÍ, kdy spolu se svými dětmi, dle
vlastní fantazie ozdobili malé i velké dýně. Všem jim patří
poděkování za to, že nám dýňová světýlka zpříjemnila
každodenní ranní příchod do MŠ a za to, že si našli chvilku a
se svými dětmi si hráli, což bylo smyslem této akce.
Dolněmčanský zpravodaj
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Několik prosincových pranostik:
Je-li Tomáš mrazivý, obilí klasy se naplní.
Na svatého Tomáše zima je už naše.
Svatá Viktorie obrázky na okna ryje.
Lepší Vánoce třeskuté nežli tekuté.
Na boží hod vánice – urodí se ovoce.
Vyfouká-li Štěpán bláto, bude pěkné jaro.

(21.12.)
(21.12.)
(23.12.)
(24.12.)
(25.12.)
(26.12.)

Přejeme Všem dětem i rodičům šastné a pohodové
Vánoce.
Za kolektiv zaměstnanců
Válková E., Pochylá L., učitelky mateřské školy

nelichotivé 12. místo se ziskem 11 bodů z 13 utkání při skóre
20:45, když 3x zvítězilo, 2x remizovalo a 8x odešlo poraženo.
Na domácím hřišti se starší dorostenci 3x radovali z vítězství,
1x remizovali a 3x byli poraženi. Získali tak 10 bodů při skóre
12:15. I družstvu staršího dorostu patří v podzimní tabulce
zápasů na hřištích soupeře předposlední příčka za 1 remízu a
5 porážek. Bilance venku je pouhý 1 bod při skóre 8:30.
Družstvo nesplnilo očekávání, které se do něho před startem
podzimní části vkládalo. Negativně se projevil přesun všech
zápasů na sobotní dopolední termín a porušování
předzápasové životosprávy některých hráčů, rovněž se řešil
problém s obsazením brankářského postu. Potěšilo však
zlepšení disciplíny na hřišti, když oproti předcházejícím
sezónám družstvo neinkasovalo na podzim žádnou červenou
kartu. Nejlepšími střelci se stali Michal Stojaspal a Tomáš
Malík se 4 vstřelenými brankami.

Mladší dorost

PODZIMNÍ BILANCE
FOTBALOVÉHO ODDÍLU
TJ DOLNÍ NĚMČÍ

Družstvo mladších dorostenců přezimuje po podzimu na
10. Místě se ziskem 17 bodů za 5 vítězství, 2 remízy a 6 proher
z 13 utkání při skóre 24:31. Na domácím hřišti družstvo
vedené trenérem Antonínem Světinským nastřádalo 12 bodů
při skóre 14:12. Bilance doma je 4 vítězství a 3 porážky. Na
půdě soupeře tým získal jen 5 bodů z 6 zápasů při skóre 10:19,
když 1x zvítězil, 2x remizoval a 3x odešel poražen. Potěšila
výhra na hřišti vedoucího celku Viktorie Otrokovice 4:2, když
tak naši kluci připravili tomuto týmu jedinou ztrátu bodů na
domácím trávníku. Nejlepšími střelci se stali Michal Hodulík
a Tomáš Kadlček se 4 úspěšnými zásahy. Poděkování patří
několika starším žákům, kteří v rámci možností pomohli
doplnit úzký kádr družstva staršího dorostu a svými výkony
se určitě v kategorii dorostu neztratili a nabrali cenné
zkušenosti do svého dalšího fotbalového růstu.

Starší žáci
Vážení spoluobčané,
dovolte mi Vás informovat o sportovních výsledcích našeho
oddílu v podzimní sezóně soutěžního ročníku 2006/07.

Muži
Družstvu dospělých se podzimní část sezóny v krajském
přeboru nevydařila, v konečné podzimní tabulce přezimuje
na 13. místě se ziskem pouhých 10 bodů za 3 vítězství a 1
remízu z 15 zápasů s alarmujícím skóre 16:38. Zklamáním
jsou hlavně výsledky na domácím hřišti, zejména pak prohry
s týmy z úplného dna tabulky, družstvy FK Kunovice a FK
Luhačovice. Ze sedmi domácích zápasů se mohli naši hráči
radovat ze zisku tří bodů pouze 2x, 1x se rozešli se soupeřem
smírně a 4x si odvážel všechny body soupeř. Domácí bilance
je tedy 7 bodů při skóre 9:12. Na hřištích soupeřů se mužstvu
podařilo 1x zvítězit, zbylých 7 zápasů prohrálo. V tabulce
zápasů venku obsadilo naše mužstvo předposlední příčku se
ziskem 3 bodů a skóre 7:26. Během sezóny došlo k výměně
na místě trenéra, Petra Kadlčka vystřídal Miroslav Polášek.
Nejlepším podzimním střelcem mužstva se stal Tomáš
Stojaspal, k tomuto prvenství mu stačily pouhé 4 vstřelené
branky.

Starší dorost
Družstvo staršího dorostu pod vedením trenéra Jana
Bobčíka obsadilo v podzimní tabulce krajského přeboru
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Tentokrát to byla kategorie starších žáků, která udělala
našim sportovním příznivcům největší radost. Družstvo pod
vedením trenérů Miroslava Richtra a Antonína Stojaspala
vévodí podzimní tabulce krajské soutěže se ziskem 31 bodů
a skvělým skóre 63:11 a má slibný náskok 7 bodů na druhý
tým FC Slovácká Slavia Uherské Hradiště. Z 11 odehraných
utkání se 10x kluci radovali ze zisku 3 bodů, 1x remizovali a
neokusili tak hořkost porážky. Na domácím hřišti 4x zvítězili
a 1x se rozešli smírně s žáky Slovácké Slavie a připsali si tak
do tabulky 13 bodů a skóre 17:4. Na hřištích soupeřů posbírali
celkem 18 bodů, když všech 6 zápasů vyhráli při fantastickém
skóre 46:7. V šesti zápasech vůbec neinkasovali gól. I přes
nepřízeň v podobě velké marodky předváděli starší žáci skvělé
výkony okořeněné druhým největším počtem vstřelených
branek v soutěži. Nejlepším střelcem týmu se stal Tomáš
Kadlček s 19 přesnými trefami.

Mladší žáci
Po letním odchodu 12 hráčů ročníku 1993 museli trenéři
Bronislav Ježek a Petr Tinka budovat nové družstvo. V
podzimní části soutěže mladší žáci po 6 výhrách, 2 remízách
a 3 porážkách z 11 utkání získali celkem 20 bodů při skóre
38:14 a patří jim tak krásná 4. příčka. V domácím prostředí
z 5 zápasů dokázali 3x zvítězit, naopak 2x odešli poraženi a
připsali si tak do tabulky 9 bodů a skóre 22:6. Na hřištích
soupeře se 3x radovali z vítězství, 2x se rozešli s protivníkem
Dolněmčanský zpravodaj

smírně a 1x prohráli. Získali tak z 6 utkání 11 bodů při skóre
16:8. Je vidět, že se družstvo mladších žáků po velkém letním
třesku neztratilo. Navíc 5 kluků tohoto týmu vypomáhalo
starší přípravce v okresním přeboru a hráči Tomáš Tinka,
Tomáš Čaník a Adam Mahdal pravidelně reprezentují OFS
Uherské Hradiště při meziokresních utkáních vybraných
talentů. Nejlepším střelcem týmu se stal s 10 úspěšnými
zásahy Libor Kadlček.

Starší přípravka
Družstvo starší přípravky pod vedením trenéra Josefa
Zimčíka nastupuje v okresním přeboru. Kádr se skládá z 13
kluků a 2 dívek. Na podzim odehrála starší přípravka vzhledem
k nepřízni počasí nakonec jenom 12 utkání a přes handicap
jednoho odloženého utkání přezimuje v tabulce na 5. příčce
se ziskem 24 bodů při skóre 63:27 po 8 vítězstvích a 4
prohrách. Na domácím hřišti odehrála přípravka 6 zápasů,
z toho 4 vítězné a 2 prohrané. Získala doma 12 bodů, nastřílela
33 branek a jenom 13 jich inkasovala. Na půdě soupeřů z 6
utkání se 4x radovala z výhry a 2x zažila pocit zklamání po
prohraných bitvách. Zisk venku činí 12 bodů při skóre 30:14.
Suverénně nejlepším střelcem týmu se stal s obdivuhodným
počtem 27 vstřelených branek Kryštof Daněk.

Mladší přípravka
Celek mladší přípravky pod taktovkou trenéra Davida
Juráska nehraje mistrovská utkání, pouze se připravuje na
trénincích a v modelových zápasech.
Chtěl bych poděkovat všem trenérům, vedoucím družstev
, hospodáři, řidičům, členům výboru, brigádníkům a všem
lidem, kteří obětují volný čas a starají se o chod našeho oddílu
i přes nepřátelskou atmosféru části našich spoluobčanů. Velké
poděkování patří obci Dolní Němčí nejenom za finanční dary,
Základní škole v Dolním Němčí za poskytnutí svých
sportovních prostor a také všem sponzorům za jejich pomoc.
Zároveň chci pozvat všechny členy Tělovýchovné jednoty
Dolní Němčí na Valnou hromadu, která se uskuteční v pátek
29. prosince v restauraci Rozkvět a jejíž součástí bude i volba
nových členů výboru. Jsem si vědom mnoha kritických hlasů
k práci současného výboru a tak žádám sportovní příznivce,
aby vylezli ze svých ulit a bez řečí o svých obrovských
zásluhách pro dolněmčanský fotbal z minulých let nabídli svou
pomoc. V našem okolí jsou stále lidi, kteří se ohání větami
jako např. „To když jsem já pracoval ve výboru před 30 lety….“
a jenom se te strefují do práce lidí, kteří obětují svůj volný
čas pro fotbal. Nastal čas změny, nese te jen u „ chytrého
stolu“ v restauraci Rozkvět, přij te se zapojit do práce pro
spoustu našich mládežníků.

mužstev a hraje se dvoukolově „každý s každým“ . Hraje se
jednou za čtrnáct dní formou turnajů kde dvanáct týmů je
rozděleno na polovinu a šest týmů hraje na jednom turnaji
dvě utkání a dalších šest na jiném místě také dvě utkání.
Každé mužstvo má jednou za sezonu volno. Tak a te k našim
zápasům. První dvě kola jsme měli volno takže soutěž pro nás
začala až třetím a čtvrtým kolem kde jsme se utkali s mužstvy
Slovácký FBK Orel Uherské Hradiště a FBC Valtice.
Na turnaji hraném v Uherském Brodě jsme hráli první zápas
proti celku Uherského Hradiště, který ačkoliv byl favorizován,
jsme zdolali 5:3. Náš druhý zápas na tomto turnaji jsme hráli
proti FBC Valtice který jsme také zvládli a vyhráli 3:0. Na
druhý turnaj jsme zajížděli do Bojkovic kde jsme měřili své
síly proti celkům WORMS Velké Pavlovice a TJ Sokol Lanžhot
B. Zápas proti Pavlovicím jsme zvládli a vyhráli poměrem 6:3.
Druhý zápas jsme si zkomplikovali nedisciplinovaným
chováním kdy jsme nasbírali 12 trestných minut a prohráli
jsme těsně o gól 3:4 kdy ve třetí třetině jsme soupeře
přehrávali, ale chybělo kousek štěstí ke vstřelení alespoň
vyrovnávacího gólu. 7. a 8. kolo jsme hráli na turnaji
v Dubňanech, kde jsme se utkali s mužstvy FbC Orel Nivnice
a FbC Orel Uherský Brod. První utkání proti Nivnici jsme ze
začátku lehce podcenili a prohrávali jsme, ale ještě do konce
první třetiny jsme vyrovnali a začátkem druhé třetiny otočili
vývoj utkání a nakonec vyhráli výsledkem 6:3. Druhé utkání
proti Uherskému Brodu jsme opět prohrávali rychlým gólem,
ale dokázali jsme ještě v první třetině vyrovnat a uklidnit tak
hru. V druhé třetině jsme opět inkasovali gól jako první ale i
te jsme dokázali vyrovnat. To samé se opakovalo ve třetí
třetině kdy jsme ještě vyrovnali, ale přesto že jsme měli velký

Závěrem chci všem spoluobčanům popřát příjemné prožití
vánočních svátků a mnoho úspěchů, štěstí a hodně zdraví
v následujícím roce 2007.
Antonín Macků - sekretář TJ Dolní Němčí

FLORBALOVÝ ODDÍL
Tak jsme začali naši první sezonu v Jihomoravské soutěži.
Máme za sebou šest utkání ze kterých jsme vytěžili třináct
bodů za čtyři výhry, jednu remízu a jednu prohru. Abych
přiblížil systém soutěže, nejprve jej popíšu. V soutěži je třináct
Dolněmčanský zpravodaj
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tlak jsme nedokázali vstřelit rozhodující branku v náš prospěch. Následující turnaj hrajeme v neděli 3.12.2006 v hale
v Morkovících kde budeme mít za soupeře mužstva FRC Mikulov a FBC Sokol Ivanovice na Hané. Zápasy hrajeme v 12:30 a
16:15. Další turnaj pořádáme my a bude se konat 13.1.2007 v hale v Bojkovicích. Na tomto turnaji budeme měřit síly proti
domácím Bojkovicím a proti Květné. Srdečně Vás zveme na tato utkání a těšíme se na Vaši přízeň. Veškeré další informace o
průběhu sezony naleznete na webových stránkách České Florbalové unie www.cfbu.cz v sekci Regiony->Jižní Morava>soutěže->Jm soutěž mužů – div. II. Brzy budeme mít také zprovozněny stránky na adrese www.fbcdolninemci.cz a v
případě jakýchkoliv dotazů či připomínek můžete psát na fbcdn@seznam.cz .
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

FBC Sokol Bojkovice
TJ Sokol Lanžhot B
Slovácký FBK Orel Uh. Hradiště C
FbC Květná
FBC TJ Sokol Bystřice p/H
FbC Dolní Němčí
FBC Orel Uherský Brod
WORMS Velké Pavlovice
Zásobování Florbal Team
FbC Orel Nivnice
FBC Sokol Ivanovice na Hané
FBC Valtice
FRC Mikulov

8 7 0 1 52:31 21
8 7 0 1 50:30 21
8 6 1 1 38:18 19
8 5 1 2 35:30 16
8 5 0 3 46:21 15
6 4 1 1 26:16 13
8 3 2 3 38:33 11
8 2 2 4 28:43 8
6 2 0 4 11:26 6
8 1 1 6 37:52 4
6 1 0 5 25:34 3
8 0 2 6 18:51 2
6 0 0 6 17:36 0

Za FbC Dolní Němčí - Miroslav Kadlček

Soutěžní rročník
očník 2006/200
7
2006/2007
oddílu KS
T Dolní Němčí
KST
V září letošního roku byla zahájena další sezóna oddílu
stolního tenisu KST Dolní Němčí. Do soutěžního ročníku
2006/2007 bylo přihlášeno celkem 7 družstev našeho oddílu,
a to 5 družstev mužů („A“, „B“, „C“, „D“, „E“) a 2 družstva
žáků („A“, „B“). Cílem pro novou sezónu bylo umístění
mužstvech v horních polovinách tabulek svých soutěží tak,
aby byly vizitkou dobré pověsti kvalitní základny a skvělé
úrovně stolního tenisu v naší obci. Zároveň pro letošní
soutěžní ročník byla cílem práce s mládeží a vzorná
reprezentace obce.
Soutěžní ročník 2006/2007 se nám chýlí ke konci první
poloviny, kdy lze dosavadní vystoupení našich družstev
hodnotit jako výborné.
Našemu družstvu mužů KST Dolní Němčí „A“ hrající
Divizní soutěž patří v dosavadní tabulce 3 příčka se ziskem
24 bodů (7 výher, 1 remíza, 1 prohra), kdy se jistě pokusí
v posledním předvánočním kolem a v odvetných utkáních o
atak příčky nejvyšší .
Družstvu mužů KST Dolní Němčí „B“ hrající Krajskou
soutěž I. tř. patří v dosavadním hodnocení 2 příčka se ziskem
23 bodů (7 výher, 1 remíza, 1 prohra). Po prozatím
předvedených skvělých výkonech se naše „B“ mužstvo řadí
mezi favority této soutěže.
KST Dolní Němčí „C“ hrající Krajskou soutěž II. tř. patří
5 místo (5 výher, 4 prohry), kdy lze očekávat zlepšení výkonů
v odvetné části. Za „C“ družstvo mužů nastupují převážně
naši junioři, jež nabírají zkušenosti ve vyšší než regionální
soutěži.
Naše družstva mužů KST Dolní Němčí „D“ a „E“ hrající
Regionální přebor I. tř., resp. Regionální přebor II. tř. okupují
horní příčky tabulky svých mistrovských soutěží. „D“ mužstvu

patří 5 příčka (5 výher, 3 porážky) a „E“ mužstvo 4 místo (5
výher, 1 remíza, 2 porážky).
Úspěšně do nové sezóny vstoupili i naše družstva žáků
hrající Regionální přebor žáků. „A“ mužstvu žáků se dělí o
první příčku s dalšími dvěma mužstvy bez jediné porážky a 8
výher. Naopak nově založenému „B“ žáků patří 12 příčka za 2
výhry a 6 proher. V tomto mužstvu nám vyrůstají další
talentovaní žáci, jež získávají první zkušenosti v mistrovských
soutěžích a jsou příslibem do dalších let činnosti stolního
tenisu v obci Dolní Němčí.
Tímto děkuje všem příznivcům za doposud projevenou
podporu, kdy v odvetné části soutěžního ročníku se jistě naše
mužstva pokusí o vylepšení dosavadního uspokojivého
postavení v mistrovských soutěžích.
Výsledky mistrovských soutěží lze sledovat na
internetových stránkách www.pinec.info (krajské soutěže) a
www.pinec.net (regionální soutěže, včetně regionálního
přeboru žáků).
Oddíl stolního tenisu KST Dolní Němčí si dovoluje
pozvat všechny příznivce stolního tenisu na již tradiční
turnaje ve stolním teni
se
tenise
se,, jež proběhnou v tělocvičně ZŠ
ZŠ::
uteční
- v sobotu dne 23.12. 2006 v 14.00 hod. se usk
uskuteční
turnaj neregistrovaných žáků a žák
yň
žákyň
uteční
- v neděli dne 24.12. 2006 v 09.00 hod. se usk
uskuteční
turnaj neregistrovaných mužů a veteránů
- v pátek dne 29.12. 2006 v 17.00 hod. bude zahájen
turnaj „„O
O NEJLEPŠÍHO DOLNĚMČANA
DOLNĚMČANA““ pod
záštitou starosty obce Dolní Němčí za účasti ligových
odchovanců a nejlepších současných hráčů
Jste srdečně zváni na chystané akce, jakož na další
mistrovská utkání družstev našeho oddílu. Zároveň všem
našim příznivcům, sponzorům a všem spoluobčanům přejeme
příjemné prožití svátků vánočních a úspěšný celý nový rok
2007.
za KST Dolní Němčí - Dušan Kubeš
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