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Ohlédnutí za minulým volebním obdobím
Ve volebním období let 2002–2006 se podařilo zastupitelstvu obce
uskutečnit tyto akce:
• rok 2003
- oprava komunikace v ulici Josefa
Rerycha v hodnotě 2 226 800 Kč
- oprava fasády budovy MŠ a oprava sociálního zařízení – 488 215 Kč (výměna
dlažby a sanitárního zařízení)

• rok 2004
- doplatek na opravu komunikace v ul.
J. Rerycha ve výši 400 000 Kč
- čekárna na návsi v hodnotě 63 000 Kč
- oprava veřejného osvětlení u vojenských
bytovek – 60 000 Kč

- vybudování nového vedení veřejného.
osvětlení v ulici J. Rerycha – 301 000 Kč
- vykoupení RD č.p. 60 – 200 000 Kč
- koncept územního plánu – 1. část –
75 000 Kč
- plot na hřbitově
- výsadba zeleně na hřbitově a před voj.
bytovkami
(pokračování na straně 3)

Slovo starosty…

V

ážení spoluobčané, rád bych vás tímto pozdravil a popřál všem
pevné zdraví. Zastupitelstvo obce Nížkovice se rozhodlo obnovit
po mnoha letech vydávání obecního zpravodaje. Tento bude vydáván
dle možností 2x až 3x do roka. Rádi bychom vás na těchto stránkách
seznámili s uplynulým děním v obci a s plánovanými akcemi.
Přivítáme jakékoliv podněty k obsahu zpravodaje.
Petr Plotěný
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Ohlédnutí za minulým volebním obdobím
(dokončení ze strany 1)
• rok 2005
- čekárna u hřiště – 55 000 Kč
- koncept územního plánu – 2. část –
75 000 Kč
- zpevněná plocha za MŠ pro využití volného času dětí a mládeže – 404 000 Kč
- studna na hřišti – 130 000 Kč
- oprava silnice za školami – 480 000 Kč
- výsadba zeleně u hřiště a na návsi
- vybavení dětského hřiště na návsi –
41 317 Kč
• rok 2006
- dokončení územního plánu obce –
114 000 Kč
- oprava chodníků a komunikací –
153 000 Kč
- zahájení výstavby bytového domu –
2 779 841 Kč
- výkup pozemků – 186 000 Kč
- výsadba zeleně na hřbitově
- příspěvek na ochranné sítě za brankami
na fotbalovém hřišti – 65 000 Kč
V roce 2006 obec obdržela na základě darovací smlouvy od Správy vojenského bytového fondu Praha vojenské bytovky
v Nížkovicích č.p. 264–267 v hodnotě
11 948 226 Kč, movitý majetek v hodnotě
1 147 224,30 Kč (kotelna) a od ČR –
Ministerstva obrany pozemky v hodnotě
47 665 Kč.
Obec je zřizovatelem Základní školy
a Mateřské školy Nížkovice, okres Vyškov,
příspěvkové organizace. Jakožto zřizovatel hradí ze svého rozpočtu výdaje na provoz této organizace.
Protože se v naší obci potýkáme s nedostatkem dětí, musí obec přispívat také na

platy učitelů.
Příspěvky v jednotlivých letech:
rok 2003: na platy:
118 275 Kč
na provoz:
380 801 Kč
celkem:
499 076 Kč
rok 2004: na platy:
265 700 Kč
na provoz:
321 500 Kč
celkem:
587 200 Kč
rok 2005: na platy:
200 000 Kč
na provoz:
503 450 Kč
celkem:
703 450 Kč
rok 2006: na platy:
30 000 Kč
na provoz:
551 600 Kč
celkem:
581 600 Kč
Vedením Základní školy a Mateřské školy Nížkovice, okres Vyškov, příspěvkové
organizace je pověřena Mgr. Alena Marischlerová, a to do doby, než bude jmenován na základě konkurzního řízení nový
ředitel/ka. Vedením školy je pověřena
p. Marischlerová z důvodu náhlého úmrtí
ředitele školy Mgr. Milana Kašlíka.
ZŠ Nížkovice – školní rok 2006/2007
Počet žáků: 23
1. třída: 1. ročník – 8 žáků (6 chlapců,
2 dívky)
3. ročník – 1 žák
učitelka: Mgr. Alena Marischlerová
2. třída: 2. ročník – 9 žáků (4 chlapci,
5 dívek)
4. ročník – 5 žáků (2 chlapci,
3 dívky)
učitelka: Vítězslava Dlouhá
Školní družina
Počet žáků – 17; vychovatelka: Dagmar

Mudrlová; uklizečka: Dagmar Pařízková.
MŠ Nížkovice – školní rok 2006/2007
Počet žáků: 18 (z toho 11 chlapců, 7
dívek); učitelky: Danuše Doležalová,
Pavlína Michálková; uklizečka: Milada
Čumbová.
Školní jídelna
Vedoucí: Jana Štůsková; kuchařky:
Lenka Kocmanová, Renáta Knorová.
Kulturní akce
Zastupitelstvo obce (dále jen ZO) se
snažilo podporovat a zajišťovat kulturní
a sportovní dění v obci. ZO ve spolupráci
se ZŠ a MŠ, TJ, ČZS a ženami z Nížkovic
zajišťovalo každoročně tyto akce:
Obecní ples; Dětský karneval; Výstavu
vín; Svátek matek; Dětský den; Tradiční
hody; Kateřinská zábava; Vánoční koncert nebo Vánoční besídka.
V roce 2006 se uskutečnil 1. sjezd rodáků z Nížkovic.
Závěrem je možno říci, že vše, co si zastupitelstvo obce dalo do plánu na volební období 2002–2006, bylo splněno, až na
jednu akci, která byla započata, ale dokončuje se až v letošním roce – výstavba
bytového domu č. I. Důvodem bylo zdlouhavé vyřizování stavebního povolení
vinou majitele sousedního pozemku.
Veškeré akce obec financovala z vlastních prostředků. Dotaci obdržela pouze na
opravu fasády MŠ v roce 2003 ve výši
200 000 Kč, na veřejné osvětlení v roce
2004 ve výši 90 000 Kč a na územní plán
obce celkem 132 000 Kč (roky 2005
a 2006).

Kultura v obci Rozpočet obce na rok 2007
Z plánovaných kulturních akcí na rok
2007 se uskutečnily:
Ostatky (3. 2.), Dětský maškarní ples
(4. 2.), Obecní ples (24. 2.), Vítání jara
(24. 3. – organizoval p. Slávek Janoušek),
Košt vína (8. 4. – organizovala ZO ČZS
Nížkovice), Svátek matek (13. 5.) a Den
dětí (1. 6. a 2. 6.). Poslední dvě akce proběhly ve spolupráci se ZŠ a MŠ Nížkovice.
Akce, které v letošním
roce
ještě
proběhnou:
V září to
budou tradiční Hody
(ve spolupráci s TJ Sokol), v říjnu Beseda s důchodci, v listopadu Kateřinská zábava
(ve spolupráci s TJ Sokol a ženami)
a v prosinci Vánoční koncert.
Příprava a organizace kulturních akcí je
velice náročná, jsou do ní zapojeni všichni členové zastupitelstva. Rádi bychom
také přivítali pomoc i od našich občanů.
Irena Honková

Příjmy:
Daňové příjmy ....................................................................................... 4 734 000,00 Kč
Nedaňové příjmy...................................................................................... 529 500,00 Kč
Kapitálové příjmy .................................................................................. 1 128 800,00 Kč
Dotace ...................................................................................................... 228 700,00 Kč
Financování ........................................................................................... 3 167 800,00 Kč
Celkem................................................................................................. 9 788 800,00 Kč
Výdaje:
Provozní výdaje ..................................................................................... 4 376 800,00 Kč
- školství................................................................................................. 578 600,00 Kč
- kultura.................................................................................................. 115 100,00 Kč
- místní hospodářství.............................................................................. 753 000,00 Kč
- státní správa a samospráva ................................................................ 1 513 500,00 Kč
- ostatní ............................................................................................... 1 416 600,00 Kč
Kapitálové výdaje................................................................................... 5 412 000,00 Kč
Celkem................................................................................................. 9 788 800,00 Kč
Hlavní akce v roce 2007:
• dokončení výstavby bytového domu
• rekonstrukce sociálního zařízení v ZŠ pro zaměstnance a odsávání ve školní kuchyni
• příprava prodeje bytů v bytových domech čp. 264–267
• pokračování ve výkupu pozemků pod hřištěm
• výstavba nového zahradního domku ve školní zahradě.
referentka OÚ Jaroslava Helísková

Nížkovický zpravodaj

4

Červenec 2007

Složení zastupitelstva
Zastupitelstvo obce pracuje od voleb
v roce 2006 ve složení: Petr Plotěný – starosta, Dušan Horák – místostarosta, Jiří
Kuba, Ing. Jiří Tršo, Irena Honková, Karel
Čumba, Ing. Jiří Leden, Robert Švestka,
František Vaverka – členové.
Zastupitelstvo zřídilo tyto výbory:
• kontrolní – předseda: Karel Čumba;
členové: Jiří Kuba, František Vaverka
• finanční – předseda: Irena Honková;
členové: Ing. Jiří Tršo, Robert Švestka
• stavební a životního prostředí – předseda: Ing. Jiří Leden; členové: Karel
Čumba, Robert Švestka
• kulturně-školský – předseda: Dušan
Horák; členové: Irena Honková,
František Vaverka, Petr Plotěný.
Petr Plotěný

Důležité upozornění
Na základě oznámení ministerstva dopravy vás již nyní upozorňujeme na nutnost výměny řidičských průkazů vydaných od 1. července 1964 do 31. prosince
1993. Platnost takto vydaných řidičských průkazů končí dnem 31. 12. 2007!
K výměně řidičského průkazu je potřeba přinést s sebou: platný doklad totožnosti (OP nebo cestovní pas), jednu
fotografii o rozměrech 3,5 x 4,5 cm a řidičský průkaz, kterému končí platnost.
Výměna těchto řidičských průkazů je
osvobozena od správního poplatku
a lhůta pro převzetí nového ŘP je zpravidla do 15–20 dní.
Bližší informace naleznete na odboru
dopravy Městského úřadu ve Slavkově
u Brna nebo na internetových stránkách
ministerstva dopravy www.mdcr.cz.
Ke konci roku mohou být z provozních důvodů výměny řidičských průkazů spojeny s velmi dlouhým a nepříjemným čekáním ve frontách na
pověřeném obecním úřadě. Proto neotálejte s výměnou řidičských průkazů
za nové!
Jaroslava Pospíchalová
referentka odboru dopravy MÚ Slavkov

Oznámení
Zastupitelstvo obce upozorňuje občany
na problémy s venčením psů v obci.
Přestože obec nemá vyhlášku omezující pohyb psů v obci, apelujeme na občany, aby
své miláčky nevenčili v intravilánu obce.
Zejména ne na místech, kde si hrají děti.
Doufáme, že v souladu s dobrými vztahy
v obci bude toto upozornění dostatečným
impulzem ke změně chování některých majitelů psů.

Oldřich Novotný oslavil 95. narozeniny
Dne 10. června 2007 oslavil ve zdraví a dobré pohodě 95 let nejstarší občan Nížkovic,
pan Oldřich Novotný. Jménem obce mu přišel popřát hodně zdraví do dalších let starosta Petr Plotěný.

Online objednávání na registr vozidel
Dne 18. ãervna jsme spustili na odboru dopravy – registru vozidel MÚ ve Slavkovû u Brna objednávkov˘
systém po internetu. Zámûrem je, aby mûli obãané moÏnost objednávat se pﬁedem na registr vozidel kvyﬁízení
potﬁebn˘ch záleÏitostí. Prozatím se jedná o 6 míst k objednání kaÏdé pondûlí a stﬁedu, vÏdy vcel˘ch hodinách,
a to aÏ na 3 mûsíce pﬁedem. Obãan, kter˘ se takto pﬁímo na stránkách mûsta (www.slavkov.cz) ve zde umístûném objednávkovém modulu objedná, bude vdanou
hodinu obslouÏen. Vpﬁípadû nedostupnosti internetu

pro nûkteré zobãanÛ je moÏné buì vyuÏít internetovou
stanici na úﬁadû (internet pro veﬁejnost) nebo postaãí
zavolat na podatelnu (544121111), kde pracovník zajistí rezervaci poÏadovaného termínu. Více informací naleznete pﬁímo na webov˘ch stránkách mûsta.
Toto opatﬁení je realizací pokraãující snahy o vylep‰ení chodu registru vozidel. Po urãité dobû vyhodnotíme fungování systému a pﬁípadnû jej upravíme. Je
reálné, Ïe obdobn˘ systém vnedaleké budoucnosti
uplatníme i u jin˘ch agend.
Ing. Pavel Dvoﬁák

Informace pro majitele studní
Fyzická osoba

Právnická osoba, obce

vybudované před r. 1955
voda ze studní je využívána pro individuální potřebu v RD (vaření, WC, zalévání zahrady, apod.)
• stavebně povolená
• povolen odběr
NENÍ TŘEBA ŽÁDAT O ŽÁDNÉ
POVOLENÍ!

• odběr povolen do 1. 1. 2008,
• do 1. 7. 2007 – podat žádost o prodloužení k odběru vody, pokud bylo
vydáno povolení k nakládání s vodami
K žádosti o odběru vody doložte:
• kopii katastrální mapy
• kopie výpisu z listu vlastnictví

vybudované po r. 1955
• vyplnit žádost o povolení k odběru
podzemních vod pro potřeby jednotlivých občanů

• stanovisko Povodí Moravy, s.p.

• kopii katastrální mapy

• vyjádření osoby s odbornou způsobilostí (dle domluvy s vodoprávním
úřadem)

Místní sdružení

• povolení stavby vodního díla a kolaudační rozhodnutí (popř. pasport stavby)

• kopie povolení stavby a kolaudační
rozhodnutí (popř. pasport stavby)

V obci pracují tato zájmová sdružení:
Myslivecké sdružení, předseda p.
Poláček Silvestr, ZO Českého zahrádkářského svazu, předseda Ing. Jiří Juřička
a TJ Sokol, starosta p. Milan Koukal.
Robert Švestka

• bezplatné infolince Ministerstva zemědělství 800 10 197
• internetové stránce www.zanikpovoleni.cz
• Městském úřadě ve Slavkově u Brna – odboru životního prostředí, vodoprávním úřadě
tel.: 544 121 164, 544 121 147

Bližší informace můžete dále získat na:
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Pozor na pálení odpadů
Nastalo vegetační období a s tím souvisí i vyhrabovaní a pálení suché trávy na
zahrádkách. Lidé pálí odpady a spalují
klestí, přitom se však mnohdy chovají
neopatrně a nedodržují základní bezpečnostní pravidla.
Zákon o požární ochraně hovoří jasně:
právnické či podnikající fyzické osoby
jsou při spalování hořlavých látek na volném prostranství povinny učinit odpovídající opatření proti vzniku a šíření požáru – jinak řečeno, zabezpečit vše tak, aby
se spalování nevymklo kontrole a nevznikl z něj požár. Navíc právnické osoby a podnikající fyzické osoby jsou povinny každé spalování hořlavých látek na
volném prostranství – včetně přijatých
protipožárních opatření – předem oznámit územně příslušnému hasičskému záchrannému sboru kraje. HZS kraje pak
má pravomoc nařídit přijetí dalších podmínek pro bezpečnost spalování, či spalování zcela zakázat. Při nesplnění povinnosti pálení oznámit a přijmout
opaření proti vzniku a šíření požáru
může být právnické osobě nebo podnikající fyzické osobě udělena pokuta až do
výše 500 000 Kč.
Všichni občané mají zákonnou povinnost počínat si při pálení tak, aby
nedošlo ke vzniku požáru. V případě
nedodržení zásad požární bezpečnosti
při používání otevřeného ohně, mohou
být lidé postiženi pokutou až do výše
20 000 Kč, pokud svým jednáním způso-

bí požár, mohou dostat pokutu až ve výši
25 000 Kč.
Pálení většího množství materiálu by
měli lidé předem ohlásit územně příslušnému HZS kraje. Při ohlášení je třeba uvést
místo a čas pálení, osobu odpovědnou za
pálení včetně kontaktu na ní a také přijatá
protipožární opatření. Lidé mnohdy bohužel pálení nahlásit zapomínají a hasiči pak
zbytečně vyjíždějí k domnělým požárům.
Navíc je třeba si uvědomit, že nelze pálit všechno. Dle zákona o ovzduší lze
v otevřených ohništích spalovat jen dřevo,
dřevěné uhlí nebo suché rostlinné materiály. Pálení plastů, gum či jiných materiálů
obsahujících chemické látky je zakázáno.
Hasiči často zasahují u požárů trávy, hrabanky a v poslední době došlo i k několika
rozsáhlejším požárům lesních porostů.
Při rozdělání ohně je proto třeba vždy
dodržovat základní bezpečnostní pravidla:
• Oheň pozorně hlídejte, aby se nevymkl
kontrole a nedošlo k jeho nekontrolovatelnému šíření a vzniku požáru.
• Při silném větru oheň vůbec nerozdělávejte.
• Ohniště důkladně ohraničte, oddělte od
okolí (např. kameny), při spalování je
třeba mít po ruce dostatek vody popř.
jiné hasební látky.
• Nezapomeňte ohniště důkladně uhasit
a přesvědčit se, že nemůže dojít k opětovnému vznícení.
• Spalování odpadů by mělo probíhat na
bezpečném místě, v dostatečné vzdále-

nosti od objektů, lesa, stohů, seníků,
polí. Zakázáno je rozdělávat oheň na
místech se vzrostlým porostem, tedy
i na louce nebo na strništi.
• Příjezdové cesty vedoucí k místům
spalování nesmí být zataraseny.
• Důsledně dbejte pokynů operačního
důstojníka příslušného HZS kraje.
Povinnosti občanů a firem v této oblasti stanoví i další zákonné normy, např.
zákon o ovzduší, zákon o lesích, zákon
o odpadech nebo vyhlášky jednotlivých
obcí.
A ještě jedno upozornění. Podle zákona je striktně zakázáno vypalování porostů. Jde o velice rizikovou činnost, fyzická osoba může kvůli tomu zaplatit
pokutu až ve výši 25 000 Kč, právnické
osobě a podnikající fyzické osobě hrozí
sankce až do výše 500 000 Kč.
Každoročně bohužel dochází k případům, kdy při vypalování trávy přijdou
o život či utrpí těžká zranění. Nehledě
na značné majetkové a ekologické škody, které takto vzniklý požár může způsobit.
Pokud pálíte odpad a oheň se vám vymyká kontrole, neváhejte a volejte hasiče prostřednictvím tísňových linek 112
nebo 150. V prostředí jako je zahrada,
pole, les či louka se oheň dokáže šířit velice rychle a pokud byste se ho snažili
uhasit vlastními silami, mohli byste utrpět zranění či dokonce přijít o život.
Marie Kučerová

Základní škola a Mateřská škola Nížkovice
Mateřská škola v Nížkovicích je součástí právního subjektu s názvem Základní
škola a Mateřská škola Nížkovice, okres
Vyškov, příspěvková organizace, jejímž
ředitelem byl bohužel pouze krátkou dobu
pan Mgr. Milan Kašlík. Měl velké plány,
které postupně uskutečňoval. Snažil se
obohatit život školy, zakládal např. kroužky pro děti – florbal, který sám vedl, hru na
flétnu a výtvarný kroužek… Jeho další plány mu bohužel jeho náhlý odchod neumožnil dokončit.
Na jeho místo nastoupila paní
Mgr. Alena Marischlerová, která na naší
škole působila dlouhá léta, a to až do konce loňského školního roku, do svého odchodu do důchodu.
Naše mateřská škola je jednotřídní
a navštěvují ji děti od 2,5 roku do 6 let – to
je velký věkový rozdíl. Přesto dbáme na to,
aby každé z nich bylo spokojené. Mladším
dětem pomáháme s adaptací, předškolním
dětem věnujeme intenzivní pozornost
v přípravě ke vstupu na základní školu.
Školní rok 2006/2007 v mateřské škole
jsme zahájili v pondělí 4. 9. 2006.
Nastoupilo celkem 18 dětí. Jedna dívka se
během října odstěhovala, ale v lednu se jeden chlapec přistěhoval, takže současný
stav je opět 18 dětí a to 11 chlapců a 7 dívek.

Děti jsme přivítali v novém prostředí. Během letních prázdnin byla v mateřské
škole
provedena
pokládka nového linolea na
chodbě a v šatně v prvním
patře. Proběhlo malování
a do obou tříd byly zakoupeny nové koberce. Zakoupili
jsme také několik kusů nového dětského nábytku – kuchyňka, obchůdek a dva větší stolky s židlemi pro
předškoláky. Všechno bylo
financováno Obecním úřadem v Nížkovicích.
V budově mateřské školy
je také školní jídelna, která je společná
pro děti mateřské i základní školy. Těší
nás, že dětem chutná. Úroveň naší kuchyně potvrzuje také velký zájem z řad ostatních strávníků a to především důchodců.
Snažíme se, aby se dětem ve školce nejen líbilo, ale aby tu našly podnětné prostředí pro svůj všestranný vývoj. Aby školka pro ně byla místem radosti a zábavy, ale
také místem vzdělávání.
S předškolními dětmi se účastníme
předplaveckého kurzu v plaveckém areálu
ve Vyškově. Během celého školního roku
připravujeme pro děti řadu aktivit, kultur-

ních akcí a exkurzí. V září jsme navštívili
místní zemědělský podnik AGRIA, a.s.
a prohlédli si kravín s odborným výkladem. Navštěvujeme výstavy – v říjnu výstava ilustrací Adolfa Borna a výstava keramiky a obrazů s názvem Trocha Afriky.
Už třikrát nás v tomto školním roce navštívilo loutkové divadlo se svým představením. Navštívili jsme také keramickou dílnu v Domě dětí a mládeže ve Vyškově, kde
si děti vyrobily malý dárek. Zúčastnili
jsme se také dětského karnevalu
v Heršpicích. V tomto školním roce pro(pokračování na straně 6)
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Základní škola a Mateřská škola Nížkovice
(dokončení ze strany 5)
běhlo ještě hledání pokladu s lesními
skřítky, oslava dětského dne, školní výlet,
návštěva divadla Radost – pohádka O šípkové Růžence a slavnostní rozloučení
s předškoláky. Naše škola se také zúčastnila akce Táta frčí, kterou uspořádalo mateřské
centrum
ENTENTYKY
v Heršpicích. Jednalo se o výtvarnou soutěž, v níž byly oceněny i práce dětí z MŠ
a ZŠ Nížkovice.
Provozní dobou mateřské školy však
naše aktivity nekončí. Spolupracujeme se
Základní školou a Obecním úřadem
v Nížkovicích na pořádání mimoškolních

akcí pro veřejnost, především pro děti.
V tomto školním roce proběhla Drakiáda,
Uspávaní broučků s lampiónovým průvodem, Čertovská tancovačka, Vánoční besídka s cimbálovkou, vystoupení ke Dni
matek.
Co nás však trápí, je snižující se počet dětí
v mateřské škole. To pro nás znamená snížení dotací od státu. Proto si velmi vážíme
podpory Obecního úřadu v Nížkovicích, který nám na provoz mateřské školy přispívá.
Touto cestou bychom také rádi poděkovali firmám, které jsme mezi mnohými
před koncem roku oslovili a které nám přispěly finančním darem, a to firmy AGRIA,

a.s. a EFESYS, s.r.o. a dále panu Helískovi
a paní Vykoukalové, kteří se postarali
o Mikulášské balíčky. Děkujeme také za
spolupráci rodičům, kteří přispívají věcně
či výpomocí. Těší nás jejich zájem. Další
bolestí je stav naší školní zahrady, který
se, jak doufáme, v krátké době vyřeší.
Volná místa v naší mateřské škole bychom rádi nabídli také dětem z blízkého
okolí, kterým můžeme nabídnout dobré
podmínky, mezi výhody patří určitě i výše
školného (letos to bylo 100 Kč pro děti
s denní docházkou a 50 Kč pro děti s docházkou 5 v měsíci, nebo 4 hodiny denně
– pro děti, jejichž matky pobírají rodičov-

Nížkovická kopaná v sezoně 2006/2007
Umístnění družstev oddílu kopané sokola Nížkovice
Žáci – Okresní soutěž sk. C
1. Otnice
151:14
48
2. Kobeřice
119:18
36
3. Šaratice
102:27
34
4. Bošovice
107:33
32
5. Milešovice
63:47
23
6. Nížkovice
95:37
22
7. Křenovice B
40:109
12
8. Heršpice
17:239
6
9. Lovčičky
13:183
0
Střelci branek: Marek Pavlů 23, David
Dadák 19, Tomáš Hrabovský 16, Erik
Lotrek 10, Petr Fridrich 10, Pavel Piňos 9,
Petr Jakubčík 2, Jiří Jeřábek 2, Filip
Zvonek 2, Radek Hák 1, Pavel Kocman 1.
Dorost – Okresní soutěž sk. B
1. Šaratice
76:23
36
2. Nížkovice
63:27
30
3. Hodějice
59:36
28
4. Vážany
50:34
27
5. Bošovice
48:39
25
6. Velešovice
47:43
24
7. Křenovice
49:37
22
8. Rašovice
25:66
15
9. Němčany
8:120
0
Střelci branek: Lukáš Berný 19, Jakub
Marada 8, Martin Vaněk 7, Ondra Galek 6,

Marek Pavlů 6, Jaromír Fridrich 3, Pavel
Jeřábek 3, Tomáš Horák 2, Tomáš Chytil 2,
Marek Julínek 2, Jiří Berný 1, Jan Berný 1,
Martin Kubálek 1, Roman Fries 1, Pavel
Dadák 1.
Muži B – Okresní soutěž IV. třídy sk. B
1. Křenovice C
124:41
58
2. Zbýšov
112:27
57
3. Slavkov B
64:33
46
4. Mouřínov
84:35
42
5. Křižanovice B
71:47
37
6. Heršpice
53:56
33
7. Otnice B
51:57
32
8. Milešovice
47:59
28
9. Kobeřice B
56:74
25
10. Nížkovice B
38:96
18
11. Rašovice B
22:110
7
12. Lovčičky B
14:101
6
Střelci branek: Martin Kutlák 12, Jan Šeregely 4, Miroslav Kousek 4, Radomír
Kousek 3, Červinka Zdeněk 3, Marek Šebesta 3, Radek Brzobohatý 3, Petr
Kamínek 1, Václav Valenta1, Martin
Moškvan 1, Jaromír Fridrich 1, Zdeněk
Elbl 1.
Muži A – Okresní soutěž III. třídy sk. B
1. Letonice B
93:40
58
2. Hodějice
93:34
53
3. Němčany B
71:34
53

4. Velešovice
92:51
47
5. Bučovice B
60:39
47
6. Bošovice
63:45
43
7. Slavíkovice
59:51
41
8. Lovčičky
50:38
40
9. Dražovice B
49:43
34
10. Nížkovice
49:63
26
11. Rašovice
46:79
26
12. Šaratice B
49:99
24
13. Křenovice B
33:90
19
14. Vážany B
29:130
6
Střelci branek: Ladislav Urban 15, Štefan
Rychtárik 11, Robin Švestka 6, Martin
Endlicher 4, Lukáš Berný 3, Petr Kamínek
3, Tomáš Chytil 2, Miroslav Kousek 2,
Vlastimil Švestka 1, Jan Berný 1, Pavel
Mihula 1.
Sezona 2007/2008 začíná pro družstva
mužů 12. 8. 2007 a pro družstva mládeže
26. 8. 2007. V následující sezoně budou
startovat družstva mužů A, B dorostu,
žáků. Pro nedostatek dětí jsme byly nuceni spojit mladší děti do družstva přípravky
s TJ Kobeřice (děti 6–10 let).
Zájemci o kopanou z řad dětí se mohou
přihlásit na místním hřišti koncem srpna
vždy v úterý a ve čtvrtek od 17 hod u p.
Karla Hrabovského. Přivítali bychom pomoc rodičů a zájemců při dopravě dětí na
tréninky do Kobeřic a na zápasy.
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Výstava a košt vín

Svěcení praporu

Doufáme, že vás zpravodaj zaujal a budeme vám vděčni za jakékoliv náměty, připomínky a zejména příspěvky
do dalšího čísla. Kontaktovat nás můžete na adrese
ounizkovice@politavi.cz nebo přímo na obecním úřadě.

