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Úvod  

‐ od 1.března je v platnosti druhá fáze EET, po hotelech a restauracích začaly vydávat elektronické 

účtenky malo‐ i velkoobchody 

‐ v dubnu získali po 51 letech hokejisté Komety Brno mistrovský titul 

‐ ve fotbale se mistry republiky stali hráči pražské Slavie 

‐ od konce května začal platit protikuřácký zákon, tzn. že v restauracích si už nikdo nezapálí 

‐ prezidenta Miloše Zemana přijala na krátkou audienci britská královna Alžběta II. 

‐ nezaměstnanost v Česku se dostala na nejnižší čtyřprocentní hodnotu 

‐ v egyptském letovisku Hurghada  zaútočil na turisty sympatizant islámského státu, mezi oběťmi byla 

i občanka ČR 

‐ tenistka Karolína Plíšková se stala jako první Češka světovou jedničkou ve dvouhře 

‐ v říjnu se konaly sněmovní volby, jasným vítězem se stalo hnutí ANO Andreje Babiše (téměř 30 % 

hlasů), další zastoupení v parlamentu mají ODS, Piráti, SPD Tomia Okamury, KSČM, ČSSD, KDU‐ČSL, 

TOP 09 a STAN. 

‐  v červnu prudce stoupla cena másla na šedesát korun, až v listopadu klesla o patnáct korun na 45 

Kč, na této hodnotě se držela i přes vánoční svátky 

 

OBECNÍ ZÁLEŽITOSTI 

‐ obec přispěla na varhany do katedrály sv.Víta v Praze částkou 3000 Kč 

‐ obec prodloužila pronájem restaurace Rozkvět Petře Tibenské (roz.Růžičkové, čp.723, nyní UH) do 

r.2022  

‐ rekonstrukce mostu směrem na Slavkov a oprava silnice 

‐ výsadba zeleně při hlavní cestě naproti Agro Okluky a u cyklostezky pod firmou Baťa 

‐ návrh na úpravu rynku 

‐ povrch na polní cestě směrem na Vlčnov z ul.Vinohradské 

‐ vodní nádrž na Padělcích 

‐ rekonstrukce sociálních zařízení v pavilonu tělocvičen ZŠ a na ZUŠ, firma SANIZO s.r.o. Uherský Brod  

‐ vybudování discgolfového hřiště v areálu hájku firmou HEPA group s.r.o. Praha 3 Žižkov 

‐ na betonové ploše v hájku upevněny venkovní cvičební stroje – workoutové hřiště, firma Enuma Elis 

s.r.o. Praha, částka  

‐ stavba nového mostu v ul.Zahradní  

‐ nový povrch od hlavní silnice k potoku a při potoku v ul.Zahradní 

‐ oprava silnice a chodníku v ul.Záhumenická 

‐ pořízení venkovních žaluzií v restauraci Rozkvět, firma Garnea, Hluk 

‐ revitalizace rybníku mezi hřištěm a mysliveckou chatou, firma Kavyl spol. s.r.o. Mohelno 

‐ umístění pískovcového pomníku anděla v parčíku před hřbitovem – pomník darovala obci 

Drahomíra Talská, kameník Petr Blaha jej restauroval, náklady 50 tisíc Kč 

‐ vybudování nového oplocení okolo dětského hřiště u hasičské zbrojnice 

‐ poplatek za hrobové místo: 44 Kč/m2  

‐ poplatek za svoz odpadu (komunální odpad + svoz plastů v pytlech): 600 Kč/ osoba, 600 Kč/ 

neobydlený dům  

 



 

ROZPOČET OBCE 

Zůstatek z r.2017:            32 164 753,88 

 

POČASÍ 

Už 3.ledna sněžilo a sníh se držel, nastaly arktické dny – noční teploty klesaly pod – 18°C, ranní se 

příliš neodlišovaly od nočních, byly – 17°C, denní se držely okolo – 10 °C, takto to zůstalo celý leden. 

Během února se oteplilo, noční mrazy povolily, teploty neklesaly pod – 8 °C, druhá polovina měsíce 

byla slunečná a na únor teplá, průměrná teplota + 8 °C, mimořádný byl 27.únor, teploměr ukazoval 

15 °C, bylo slunečno, ale pocitovou teplotu snižoval silný a studený vítr. Únor končil deštěm, březen 

tak začínal a udržel si tento ráz počasí po celý měsíc – deštivo, chladno, noční teploty mírně pod 

nulou, denní okolo 10 °C doprovázené větrem. Na konec měsíce se teploty prudce zvýšily na 18 °C, 

bylo slunečno a teplo. 2.duben byl prvním letním dnem roku, teplota byla 25°C, den slunečný, jasný, 

beze srážek. Celkově byl ale duben velmi chladný. I Velikonoce byly chladné a oblačné, foukal 

studený vítr, v noci byly ‐2°C. Ke konci měsíce se pozvolna oteplovalo, ale zůstalo zataženo. 

1.máj byl krásný, slunečný, teplý den. První víkend se konaly hody a počasí bylo aprílové: teplo, 

slunečno 19°C vystřídaly mraky, silný déšť či časté přeháňky a ochlazení. Květnové mrazíky přišly 

v noci na 10.května, při teplotách – 2°C pomrzly brambory a ovocné stromy. Poté se postupně 

oteplovalo, nejen ve dne, ale i v noci ubývalo srážek a už 29.května byl den s tropickou teplotou 34°C. 

Červen byl teplý, zpočátku průměrné teploty 25°C, tropické dny začaly už 19.června a teploty přes 

30°C vydržely do 28.června. Tento den byl supertropický s teplotou 35°C. Na konci června bylo od 

začátku roku už 19 tropických dnů, 4 tropické noci, kvůli nedostatku srážek velké sucho a vysoké 

nebezpečí požáru. Teplo, spíše horko, pokračovalo během července, výjimečně se lehce ochladilo na 

26°C. Srpen začal teplotou 38°C, následovaly teplé či horké dny. Výrazněji se během prázdnin 

ochladilo v sobotu 19.srpna, kdy se konaly dožínky. Teplota 20°C by ani tolik nevadila, kdyby se po 

příchodu na hřiště FC nerozpršelo. V následujících dnech začaly teploty opět stoupat i přes 30°C a 

bylo slunečno či polojasno. Celkově byly prázdninové dny o tři stupně teplejší a přes 20 tropických 

dnů je dvojnásobek oproti průměru z předchozích let. 

Se začátkem nového školního roku se znatelně ochladilo, teploty se propadly o patnáct stupňů Celsia 

na 18 °C. 4.září v první školní den bylo oblačno, 20°C. Září byl chladný měsíc, deštivý, žádné babí léto. 

Ochlazovalo se i v říjnu, už 10.11. spadly teploty na 2°C, bylo deštivo, pouze od 13.do 20.10. se 

teploty dostaly k 20°C a dny byly polojasné. Poté klesly k 10°C, pršelo 29.10.zesiloval vítr, který 

během noci lámal stromy, odnášel lešení či střechy. První sníh se objevil nezvykle brzy 30.10. – zatím 

v podobě smíšených srážek. První sníh, který se udržel, napadl 19.listopadu, intenzívní sněžení 

30.listopadu – padal těžký a mokrý sníh, který přes noc zmrznul a vytvořil námrazky, které byly 

nebezpečné při chůzi i na silnicích, teploty byly mrazivé a foukalo. Postupně se mírně oteplilo a 

Vánoce byly beze sněhu, denní teplota 5°C, polojasno, beze srážek. V noci na svátek sv.Štěpána 

sněžilo, ráno leželo skoro 30 cm sněhu, ale teploty stoupaly, 29.12. se ještě rozpršelo  a veškerý sníh 

roztál. Na silvestra dopoledne pršelo, v noci byla teplota 3°C a rok 2018 začínal teplotou 5°C a 

zataženým dnem.  

 

FARNOST 

29 křtů, 29 pohřbů a 8 svateb 

V každoroční Tříkrálové sbírce se vybralo pro potřeby Charity Uherský Brod 84 662 Kč. Tuto částku 

vybralo 20 tříčlenných skupinek koledníků, kteří se museli pořádně přiobléct, aby vydrželi 



čtrnáctistupňový mráz. Koordinátorkou sbírky je Martina Smetanová. Ta organizuje i Den dětí a farní 

tábor. Oslava Dne dětí byl tentokrát ve spolupráci s firmou Eko‐Kom a jednotlivé disciplíny byly 

zaměřeny na ekologii. Na farním táboře se děti i vedoucí převlékli za piráty.  

8.ledna se konal Tříkrálový koncert pěveckého sboru Dvořák z Uherského Brodu. 

21.ledna se konal 10.Farní ples, jako host večera vystoupil mladý zpěvák, který si říká Voxel 

(vl.jménem Jiří Lebeda) a do programu se zapojil místní nedávno vytvořený spolek Oldněmčan, bývalí 

členové krúžku. Návštěvnost byla velká, asi 500 účastníků.  

V květnu se slaví vysvěcení místního chrámu, na výročí posvěcení 1.května byl uspořádán varhanní 

koncert Ondřeje Muchy. A na první víkend v květnu připadají hody, oslava patronů kostela sv.Filipa a 

Jakuba. Slavnostní hodovou mši v neděli v 10.30 celebroval P.Josef Mikulášek.  

V roce 2017 uběhlo 100 let od zjevení Panny Marie v portugalské Fatimě a 13.května, v den výročí, se 

konala slavnost – nejprve pobožnost u kaple Panny Marie na hřbitově, poté se procesí farníků 

odebralo na mši do kostela.  

V neděli 18.června byla slavnost Božího Těla, po mši se šlo procesím po obci. 

Od 22.do 25.června se vypravila skupina farníků na pouť na Slovensko, navštívili Košice, Prešov, 

Levoču.  

V prázdniny od 15.do 20.srpna se v nedaleké Olomouci konalo Celostátní setkání mládeže.  

Od září vyučovala náboženství katechetka Klára Stojaspalová, která nastoupila za sestru Miladu – ta 

odjela na misie do Estonska.  

Dvakrát za rok, v březnu a říjnu, se koná Netradiční misijní cukrárna, nyní v pořadí pátá a šestá. 

Částka je odesílána na potřeby misií ve světě, tentokrát to bylo 53 465 Kč.  

Při vánočních sbírkách se vybralo 41 900 Kč. 

Každý rok zhotoví rodina Stojaspalova (čp.245) tablo s fotografiemi zemřelých během roku doplněné 

o datum narození a úmrtí. Je to jenom jedna z aktivit, díky které funguje život farnosti. K dalším patří 

zvonění umíráčku, úklid kostela, doprovod na varhany či kostelnice.  

Umíráček je v parčíku před hřbitovem a zvonění se už nepraktikuje v žádné okolní obci, zvonit chodí 

Ludvík Stojaspal (čp.210), správce hřbitova. Na varhany každou mši doprovází Ludmila Juřenčáková 

(čp.169), o úklid v kostele se stará 16 skupinek žen, které se střídají v týdenních intervalech, funkci 

kostelnic zajišťují Božena Tinková (čp.154) a Františka Daníčková (čp.730). Dále je potřeba hodně 

dobrovolníků při organizaci plesu, aktivitách pro děti či přípravě kostela před Velikonocemi či 

Vánocemi.  

 

30 LET SCHOLY NEKONEČNO 

Oslava proběhla 23.září nejprve mší v kostele a poté společným posezením v sále KD, při kterém se 

připomněla činnost scholy od založení, vše bylo obohaceno fotografiemi a písněmi. Založit scholu 

jako doprovod při mši byl nápad Jany Šupinové. První zkoušky několika odvážných děvčat se konaly 

na faře, děvčata neměla zpěvníky, tak si přepisovaly písničky na psacím stroji. Činnost scholy 

podporoval tehdejší duchovní správce farnosti P.Bohumil Čuhel – pro začínající společenství přivezl 

z Polska první zpěvníky. Děvčata se začala doprovázet na kytaru, flétnu, klávesy či housle. Po r.1989 

se mohl spolek rozvíjet svobodně a kromě místního chrámu začala děvčata vystupovat v dětském 

domově, domě seniorů či ve stacionářích pro hendikepované. Členky, ojediněle se objevili kluci, 

zintenzivnili svou činnost a jezdili na tábory a na soustředění, účastnili se světových setkání mládeže 

v Itálii, ve Francii, v Polsku i u nás v Hradci Králové či v Olomouci. Každým rokem se rozšiřovalo 

působení scholy – zavedla Otvírání betléma a roznos betlémského světla nemocným na Štědrý den, 

začala spolupracovat s varhanicí Ludmilou Juřenčákovou a zpívat žalmy při mších, pravidelně 



doprovázela nedělní hrubou mši zpěvem, vystupovala na Vánoční výstavě ve škole, při slavnostech ve 

farnosti – Boží tělo, sraz padesátníků, vedla křížovou cestu po obci, vystoupila na Farním plese jako 

sestry v akci, při žehnání vína a zorganizovala mimo farnost tři benefiční koncerty pro postiženou 

dívku z Otrokovic, na kterých zazpíval i MPS Dolněmčané. 

Od r.1995 existuje schola pro nejmenší děti (od  6 let) pod názvem Scholička, obě scholy mají 

pravidelně společné vystoupení na Vánoční výstavce a při otevírání betléma. 

Během své existence vydaly dva zvukové nosiče, v r.1997 magnetofonovou kazetu s názvem Na 

dosah a v r.2010 CD s názvem Svý kroky rozezpívej.   

Název Nekonečno si zvolily členky v r.2004.  

Během třiceti let se vystřídalo i několik vedoucích: 

1987 – 97 Jana Janíková, roz.Šupinová, po ní do r.2002 Michal Umlauf, Pavla Umlaufová a Pavlína 

Bobčíková, nejdéle vedla scholu Lucie Pochylá, roz.Horáčková – do r.2015, kdy vedení převzala Kamila 

Michalcová a je její vedoucí dosud. V r.2017 má schola 21 členek, nejmladší je 10 let, nejstarší 34, 

zkouší jedenkrát týdně a pravidelně zpívají při hrubé nedělní mši. 

 

ŠKOLA  

ZŠ 

Ředitel Mgr.Milan Kvasnička, zástupkyně ředitele Mgr.Ĺubica Ježková; administrativní pracovnice 

Dagmar Multánová; 

2016/17 301 žáků ve 14 třídách (6 +8), 25 žáků a žákyň do první třídy s Mgr.Janou Pacholovou, 34 

žáků do 6.tříd pod vedením Mgr.P.Bobčíkové a Mgr.Vl.Vystrčila;  

noví pedagogové: Mgr.Lucie Šišáková (TV‐Př), Mgr.Igor Hrdlík (TV), pracovní poměr ukončili 

Mgr.M.Králíková, dr.D.Dobeš, dr.H.Leblochová; přijaty asistentky pedagoga Miriam Borýsková  a 

Ivana Simandlová,  a speciální pedagožka Mgr.Monika Fojtáchová; 

Škola zřídila videokanál youtube, na kterém je možné sledovat přímé přenosy i záznamy ze soutěží, 

akademií, sportovních utkání, výstav, závody na lyžařském výcviku nebo polonézu deváťáků.  

Mimořádné ředitelské volno bylo vyhlášeno na 26.a 27.ledna. Důvodem byla velká absence žáků i 

vyučujících, ani místní škole se nevyhnula chřipková epidemie, která postihla celou republiku. 

Škola se zaměřuje na všeobecný rozvoj dětí, kromě výuky jsou organizovány různé akce na podporu 

empatie k okolí, nejen k lidem, ale i k přírodě. Dále je dbáno na tělesný rozvoj, vše pokud možno 

nenásilně a přirozeně. Proto se už několik let udržuje tradice výstupu na nejbližší vrchol Bílých Karpat, 

Velkou Javořinu. Jednodenní výlet je určen pro žáky osmých tříd, kteří mají možnost volby mezi pěší 

turistikou a výjezdem na kole. K dalším akcím patří zapojení se do akce Ukliďme Česko, teoretické 

přednášky na téma vody, lesa či Den stromů.  

 

Olympiády: 

matematika – okresní kolo: 4.místo Viktorie Pavelková, 6.místo Kateřina Baroňová (obě 9.třída) 

anglický jazyk – okresní kolo: 1.místo Nicolas Marek (9.třída) 

atletická olympiáda 1.stupně: 3.místo na 50 m Simona Zimčíková (3.třída) 

dějepis – okresní i krajské kolo: Viktorie Pavelková (9.třída) 

 

Turnaje:  

stolní tenis – krajské kolo: 2.místo starší chlapci (Lukáš Schuster, Adrian Uher, Přemysl Bobčík) 

 



Umístění absolventů: 

43 žáků devátých tříd bylo přijato v prvním kole přijímacího řízení, na maturitní obory se hlásilo 35 

žáků, na učební obory 8 žáků. Konkrétně: gymnázia 9, UMPRUM 3, SOŠ 1, SPŠ 8, SZŠ 2, Stř. lesnická 

škola 1, OA 4, veřejnosprávní činnost 2, hotelová škola 3, SPgŠ 2; kuchař – číšník 1, strojní mechanik 

1, nástrojař 1, elektrikář 1, ošetřovatel 1, kadeřnice 1, cukrářka 2. 

 

Úpravy budovy:  

 ‐ generální rekonstrukce sociálního zařízení v ZUŠ a v prostorách bazénu; 

 

ZUŠ 

zástupkyně ředitele Mgr.Klára Kolajová; 18 pedagogů, 4 obory, 232 žáků, nejvíce v hudebním oboru 

(141 žáků), ten má i nejvíce pedagogů (18); nově se podařilo obnovit pobočku v Boršicích u Blatnice, 

kde se otevřel obor hudební – hra na housle, které začal vyučovat Radim Vojtek DiS, bývalý žák místní 

ZUŠ. 

V průběhu celého roku je výuka doplněna mnoha aktivitami – besídky žáků hudebních oborů, 

zapojení se do soutěží výtvarných, hudebních i tanečních. Mimoto vystupují žáci v programech 

kulturních akcí konaných obecním úřadem, navštěvují seniory v Domě s chráněnými byty či děti 

v místní školce. 

 

Úspěchy v soutěžích: 

hra na klavír: Simona Juřenová, Veronika Petrana Uhlířová – obě získaly 3.místo v okresním kole 

hra na kytaru: Ladislav Hladík – okresní kolo 1.místo, krajské kolo 3.místo 

 

MŠ 

Personální obsazení beze změn (8 pedagogických pracovnic, 4 pracovnice zajišťující chod školky).  

96 dětí, 4 třídy 

V září se konala oslava 35.výročí otevření mateřské školy. Oslava proběhla v sobotu odpoledne na 

zahradě školky. Přes počáteční obavy, zda dopolední déšť oslavu zcela nepřekazí, se nakonec vyčasilo 

a program plný soutěží a zábavy si užily jak děti, tak i jejich rodiče.  

V průběhu roku byla pro děti naplánována spousta akcí, které mají nenásilně a hravě vzdělávat děti 

od 3 do 7 let, např. při divadelním představení se učily pravidla slušného chování, v areálu místního 

ZD se seznámily, jak dlouho trvá, než se mléko dostane na pulty obchodu, podobně poznaly výrobu 

moštu v Hostětíně. Zábavné bylo vystoupení kouzelníka či hudební vystoupení v době adventu 

s názvem Slyšte, slyšte v Betlémě.  

Že se děti hrou učí se potvrdilo v soutěži Úkoly čmeldy Pepíka, v okresním kole získala Klaudie Uhrová 

3 místo, při účasti 34 dětí z 19 mateřských škol.  

Výlet na konci školního roku byl tentokrát naplánován do ZOO Lešná Zlín.  

  

KNIHOVNA 

Pracovnice knihovny Jana Daňková, registrovaných 330 čtenářů, z toho 96 mladistvých do 15 let; 

v knižním fondu 11 276 knih, zakoupeno 307 nových svazků, 30 periodik, včetně Slováckého deníku. 

Na podzim předchozího roku se rozšířil prostor knihovny a v lednu se pokračovalo ve vnitřních 

úpravách. Po vymalování byl položen koberec a zadána výroba nových regálů. Následně byly 

přemístěny úplně všechny knihy, do nových regálů byla přestěhována dětská literatura, do 



původního dětského oddělení byl přestěhován dětský koutek, do dětského koutku počítačové 

centrum. Zvětšený prostor byl doplněn o sedačky, stolky pro tvoření či hru dětí tak, aby si čtenáři či 

návštěvníci mohli v příjemném prostředí prohlížet alba starých fotografií, pročítat knihy či časopisy, 

děti tvořit nebo hrát některou z deskových her.  

Nově vzniklý prostor je využíván i pro konání přednášek a besed či tvořivých odpolední pro děti i 

dospělé.  

Pravidelně zaplnilo prostor 10 dětí do dvou let – Žížalky, které spolu s maminkami docházely na 

interaktivní cvičení doplněné říkankami.  

V listopadu se konalo na OÚ Setkání starostů a knihovníků ze Slovácka, na závěr si všichni prohlédli 

prostory knihovny a shodli se, že knihovna je i dobrým místem pro setkání.  

Besedy konané v průběhu roku: 

Beseda o bylinkách, Vlasta Ondrová 

Jez, jak se patří – o zdravém stravování, Marek Smetana 

 

  

KULTURA 

 

Ples školy 

Od října se žáci devátých tříd pod vedením Simony Synčákové a Šárky Doškové nacvičovali polonézu, 

kterou zatančili na Plese SRPŠ dne 14.ledna. Celkem 21 děvčat v nádherných jasně červených šatech 

a 21 chlapců v bílých košilích s černým motýlkem předvedlo tradiční polonézu, waltz, polku a valčík. 

 

Farní ples 

21.ledna 10. Farní ples  

V programu se představil na podzim 2016 utvořený folklorní soubor Oldněmčan. Bývalí tanečníci 

národopisného krúžku předvedli Moravskou besedu. Hlavním hostem večera byl zpěvák Voxel, po 

celý večer si zhruba 500 návštěvníků plesu mohlo vybrat mezi hudební skupinou Velblou a dechovou 

kapelou Dolněmčanská pětka, který se střídali v sále KD, cimbálovou muzikou Burčáci v jídelně 

Restaurace Rozkvět a DJ Rossy v suterénu kulturního zařízení.  

  

Šibřinky  

4.února  

 

 

Dožínky 

V srpnu 19.srpna se konaly dožínky, které byly  v pořadí deváté po obnovení této tradice v obci 

v r.1979.  Hospodářem byl František Ježek s manželkou Zdenkou (čp. 405).  Léto bylo v tomto roce 

velmi horké, teploty tropické, ale právě na tuto sobotu se nejen ochladilo, ale i rozpršelo. Naštěstí se 

déšť spustil až poté, co průvod dorazil na fotbalové hřiště. Tam byly připraveny obrovské stany a 

program mohl tedy pokračovat tak, jak byl přichystán.  

 

SPORT 

Stolní tenis 

 



pořízeny 4 nové stoly, zafinancovány obcí Dolní Němči a sponzorem, tj.společností KASKO spol.s.r.o. 

V průchodu mezi oběma tělocvičnami byly tyto stoly umístěny a spolu s ostatním vybavením zde má 

KST své zázemí. V sezóně bojovalo o co nejlepší umístění ve své skupině 7 mužských a 2 žákovská 

družstva. Ve všech mužstvech byl v sezóně problém s aktivitou některých hráčů. Mnozí skončili 

s aktivní kariérou, v utkáních se střídal omezený počet hráčů a byli nasazováni mladí hráči. A družstvo 

mělo ambice dostat se z divizní soutěže do 3.ligy. V průběhu sezóny se mu nedařilo dostat se na 

1.příčku a z druhého místa se utkalo o vítězství v soutěži a tedy i možnost postupu. I přes vítězný 

začátek ve čtyřhře (Orlovský, Kubeš) druhá čtyřhra byla ztrátová (Jančář, Ježek), náskok 3:2 se rovněž 

nepodařilo uhájit a hráči prohráli 5:10 a z druhého místa v tabulce nepostoupili. Pomoci se snažil Ivo 

Mikulec, ten však záhy odcestoval zpět na Nový Zéland, pravidelně nastupovali Karel Orlovský 

(podobně jako v předcházející sezóně vyhlášen nejlepším hráčem soutěže), Dušan Kubeš, Jan Ježek a 

Luděk Jančář.  

B mužstvo se umístilo na předposledním 11.místě a sestoupilo z divize, všechny zápasy odehrál 

Zdeněk Fibichr, z nově nasazených se dařilo Ondřeji Kučerovi.  

Mužstva mužů C a D se udržela v krajské soutěži 2.třídy (8. a 6.místo), přesto že měla ambice 

postoupit do 1.třídy. I zde se projevil nedisciplinovanost některých hráčů a C mužstvu hrozil sestup, 

což se nakonec podařilo odvrátit i s pomocí Luďka Jančáře z A mužstva, další hráči Jan Salát, Josef 

Kolísek, Ondřej Kučera, Vít Ježek, D mužstvo to byli Miroslav Bartoš, Jiří Borýsek, Jakub Matějíček, 

Milan Ježek, Miroslav Ježek.  

E mužstvo, F mužstvo i G mužstvo hrálo regionální soutěže a všechna tři se v přeborech své třídy 

udržela, obsadila 7., 4.a 10.příčku. I zde se řešilo nasazení hráčů do utkání, vypomáhal i předseda 

oddílu Jaroslav Uher, pravidelně nastupovali Josef Kolísek, Miroslav Ježek a Antonín Uher.  

Žáci mužstva A (starší) i B (mladší) v regionálních soutěžích neobhájili 4. titul okresního přeborníka 

v řadě, v posledním utkání neporazili sousední KST Hluk a obsadili 2. místo. Obě mužstva dohrávala 

soutěž společně a celkově obsadili 6.místo. starší žáci Přemysl Bobčík, Adrian Uher, Matyáš Bobčík, 

Jiří Kolář, Tomáš Hibler, Martin Baroň, Václav Němeček a Jan Machalík.  

 

Fotbal 

předseda klubu:, členové výboru: 

počet členů: 

v sezóně 2017/18 nastupovalo k mistrovským utkáním 2 mužstva mužů, jedno dorostenecké 

mužstvo, 2 mužstva žáků a přípravky.  

výsledky po podzimní části: 

A mužstvo (I.A třída sk.B) 

‐ trenér Robert Zeman, vedoucí mužstva: Leoš Růžička 

5.místo, 22 bodů, skóre 26:23, nejlepší střelci Lubo Poruban a Pavel Krchňáček (oba 6 gólů); 

B mužstvo (Okresní soutěž sk.B) 

‐ trenér Marek Pochylý skončil, nový trenér Miroslav Richtr, vedoucí mužstva: 

7.místo, 15 bodů, skóre 25:24, nejlepší střelci David Richtr (6 gólů), Antonín Světinský (5 gólů); 

dorost (Krajská soutěž sk.B) 

‐ trenéři David Jurásek, Ladislav Horňák,  

11.místo, 16 bodů, skóre 21:29, nejlepší střelec Radek Bobčík (6 gólů); 

žákovská mužstva (Krajská soutěž sk.B) 

‐ trenéři Luděk Hrbáč, Miroslav Vlk, Tomáš Kadlček,  

‐ starší žáci: 6.místo, 13 bodů, skóre 12:18, nejlepší střelec Tomáš Hibler (6 branek) 



‐ mladší žáci: 6.místo, 13 bodů, skóre 25:33, nejlepší střelec Matyáš Bobčík, Patrik Marčík (oba 5 gólů) 

 

přípravky (Okresní přebor) 

‐ trenéři: Petr Ježek, Ludvík Zimčík, Radek Kadlček, Petr Baroň 

‐ starší přípravka: 12.místo, 3 body, skóre 35:116, nejlepší střelci Filip Baroň (8 branek), Matěj Hrbáč a 

Tomáš Rožnovský (oba 6 branek) 

‐ mladší přípravka: 8.místo, 15 bodů, skóre 53:82, nejlepší střelci Petr Ježek (17 gólů), Josef Dufka (14 

gólů), za mužstvo mladší přípravky nastupovala i jedna hráčka Simona Zimčíková, která dokonce 

vsítila 1 branku.  

 

SPOLKY 

 

 

 

RŮZNÉ 

Řeznictví Antonína Kadlčka se zúčastnilo prvního ročníku o nejlepší klobásku, která se konala na 

Slovensku v Podhájské. Byla to soutěž s evropskou účastí, celkem 80 týmů, každý měl z deseti 

kilogramů masa připravit svoji vlastní klobásku. Místní firma Řeznictví Kadlček s.r.o. se stala 

absolutním vítězem s výrobkem sváteční klobáska.  

 

Sbor pro občanské záležitosti  

první občánek – Eliška Šupinová 

 

 


