Odpady v obci a jejich likvidace
1. BIO ODPADY

2. VYUŽITÍ SBĚRNÝCH DVORŮ
Občan si vyzvedne proti podpisu na OÚ kartičku opravňující zdarma
uložit odpad do vybraných sběrných dvorů na okrese Třebíč. Nejbližší
sběrný dvůr je u rybníka Rathán Náměšť nad Oslavou. Po uložení odpadu na sběrný dvůr je nutno bezodkladně vrátit kartičku na OÚ.
3. VELKOOBJEMOVÝ ODPAD
Od 31. 10. do 7. 11. 2014 byly na stanovištích Sokolovna a náves přistaveny 2 kontejnery, každý o objemu 30 m3 s bočními vraty.
4. NEBEZPEČNÝ ODPAD
Dne 1. 11. 2014 byl od 9 do 11 hodin přistaven kontejner na stanoviště u
obecního úřadu.
5. SMĚSNÝ KOMUNÁLNÍ ODPAD - POPELNICE
Odvoz popelnic v Obci Rapotice je každý sudý týden v úterý (9., 23. 12).
Obdobně bude likvidace odpadů pokračovat i v roce 2015.

Kontakt na zastupitele

OBEC RAPOTICE

prosinec 2014

Od 22.9.2014 jsou na stanovištích OÚ, náves, nádraží a boční vchod do sokolovny umístěny vždy dva kontejnery o obsahu 880 litrů. Do 15.11.2014
byl odvoz prováděn každé pondělí. Po tomto datu jedenkrát za měsíc.
Od 6.9.2014 prakticky do 30.11.2014 byly na stanovištích náves, nádraží a
sokolovna umístěny tři velkoobjemové kontejnery 10 m3.

Ing. Jiří Bechný - starosta
Ing. Jiří Chytka - 1. místostarosta
Alena Janšová - 2. místostarosta
Milan Laš
Mgr. Jaroslava Polehlová
Libor Man
Mgr. Zdeněk Strašsák

ZPRAVODAJ

tel. 602 510 758
tel. 602 600 299
tel. 777 778 614
tel. 773992046
tel. 777250835
tel. 606779160
tel. 732275674

Bechny.J@seznam.cz
Jiri.Chytka@gmail.com
homek@seznam.cz
mlas@seznam.cz
polehla.j@volny.cz
manlibor@seznam.cz
strasak.zdenda@seznam.cz
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Společenská rubrika

Výsledky voleb do obecního zastupitelstva

Radka Filípková

podle Českého statistického úřadu

JUBILANTI 2014

Volených členů
zastupitelstva

Počet voličů
v seznamu

Vydané obálky

Volební účast
v%

Odevzdané
obálky

Platné hlasy

7

424

295

69,58

295

1 939

JUBILANTI 2015

Říjen

Leden

K m eč o v á M a r i e

K r ej č í H e l en a

Soukup Jan

Ješinová Pavla

Š k o da R u do l f

O d eh n a l o v á J a r m i l a

Hlasy absol.

Hlasy v %

Kandidátů

Mandátů

Kryštofová Anděla

S e dm í k o v á B o ž e n a

„SDRUŽENÍ PRO RAPOTICE“

394

20,32

7

1

Listopad

Soukop Jan

HLAS RAPOTIC

264

13,62

7

1

L o v ec k á L u dm i l a

Kolařík Jan

KDU-ČSL

885

45,64

8

4

Břoušková Marie

Šmarda František

OBČANÉ RAPOTIC

396

20,42

6

1

Prosinec

S o bo t k a F r a n t i š ek

Kolářová Hana

Únor

T e sa ř o v á I v a n a

O p l a t ek J a n

C h a l u po v á M a r i e

Š m a r d a Z d en ěk I n g.

Název

Zvolený zastupitel

Věk

Polit. příslušnost

Hlasy abs.

„SDRUŽENÍ PRO
RAPOTICE“

Man Libor

43

bezpartijní

97

K o n c o v á V í t ěz s l a v a

V o n dr á č e k P a v e l

HLAS RAPOTIC

Laš Milan

56

bezpartijní

73

R o u so v á H el en a

K o c á b V l a di m í r

KDU-ČSL

Bechný Jiří Ing.

48

bezpartijní

182

Sladká Marie

S o bo t k o v á A n ež k a

H o r t o v á V í t ěz s l a v a

Březen

KDU-ČSL

Chytka Jiří Ing.

46

bezpartijní

156

KDU-ČSL

Polehlová Jaroslava Mgr.

37

bezpartijní

144

KDU-ČSL

Strašák Zdeněk Mgr.

51

bezpartijní

133

50

bezpartijní

93

Věk

Polit. příslušnost

Hlasy abs.

OBČANÉ RAPOTIC

Janšová Alena

Jašek Stanislav

K 31. 10. 2014 měla obec Rapotice celkem
511 trvale přihlášených občanů a 1 cizího
státního příslušníka. K pobytu se přihlásilo 10 občanů a odhlásili se 4 občané.

Letos jsme přivítali nové občánky
Název

Náhradníci

„SDRUŽENÍ PRO
RAPOTICE“

Smekal Petr

41

bezpartijní

66

HLAS RAPOTIC

Kovařík Karel

37

bezpartijní

38
83
70

KDU-ČSL

Matoušek Jiří

66

bezpartijní

OBČANÉ RAPOTIC

Horák Petr

38

bezpartijní
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v lednu

v březnu

v červnu
prosinec 2014

O d eh n a l J i ř í
S o u k u po v á M a r i e
K r ej č o v á J i ř i n a

Letos jsme se rozloučili se spoluobčany

Rudolfa Nováčka,

Petrou Soukupovou,

Lukáše Patočku

Bohumilem Nikodýmem,

Jaroslava Skokana,

Josefem Podpěrou,

Jonáše Velehracha,

Vlastou Suchomelovou,

Václava Hudce a

a Janem Tesařem.

Jakuba Nejedlého.
strana 11

Kynologický Klub Rapotice

Povolební uspořádání obecního zastupitelstva

Klub má v současné době 29 členů z Rapotic, Vysokých Popovic, Babic,
Sudic, Ketkovic, Zbýšova, Senorad, Lesního Jakubova, Rosic a Brna. Přibyli
noví členové, z nichž někteří již se svými psy složili zkoušku z výkonu.
Těžiště činnosti klubu stejně jako v předchozích obdobích spočívala
v pravidelném nedělním výcviku poslušnosti a nácviku obran pod pečlivým
vedením Standy Klementa.
Akce druhé půle roku 2014 začaly pro kynologický klub 16. srpna 2014
3. ročníkem letního oddechového závodu „O putovního frťana“, který vyhrála slečna Veronika Gloserová ze Zastávky s kokršpanělem Benym.
Na podzim proběhly v areálu klubu v Rapoticích dvoje zkoušky. Zkoušky
dle mezinárodního zkušebního řádu připadly na 28. září, zúčastnilo se šest
psovodů. Za zmínku stojí výkon Amálie Barošové, respektive jejího psa, který úspěšně složil vrcholovou speciální stopařskou zkoušku FH2. Přesně za
měsíc, 28. října, pak proběhly zkoušky dle národního zkušebního řádu, kterých se zúčastnilo též šest psovodů se sedmi psy. Opět lze vyzdvihnout
zejména práci na stopách, kde dva psovodi získali plný počet bodů.
Naši členové i letos reprezentovali KK Rapotice na kynologických závodech i zkouškách mimo domovský klub. Výrazného úspěchu dosáhl zejména
Ladislav Pánek se svým belgickým ovčákem Artym, kteří se prosadili v ostré
celonárodní konkurenci a kvalifikovali se na výběrový závod Mistrovství ČR
stopařů všech plemen.
Klub se na podzim roku 2014 spolupodílel na organizaci stopařské části
Mistrovství Moravskoslezského Kynologického Svazu (MSKS) všech plemen
ve Zbraslavi a na organizaci Mistrovství Mládeže MSKS tamtéž.
Brigády v druhé půli roku 2014 byly zaměřeny na údržbu areálu,
v červnu klub zorganizoval sběr železného šrotu v Rapoticích.
V roce 2015 klub plánuje následující akce:

14.2.2015 Masopustní rej masek a Ostatkovou zábavu v Sokolovně,

30.4.2015 Tradiční pálení čarodějnic na klubovém cvičišti,

Léto 2015 Oslavu 20 let od založení KK Rapotice.
Těšíme se na shledanou!
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Dne 10 a 11.10.2014 se 295 občanů (69,57%) zúčastnilo voleb do Zastupitelstva obce Rapotice a vybíralo ze čtyřech volebních uskupení a to KDU –
ČSL, Občané Rapotice, Sdružení pro Rapotice a Hlas Rapotic.
Za velkou účast se musí občanům Rapotic poděkovat. Je vidět, že jim velice záleží na tom, kdo a jak bude řídit Obec Rapotice. Za důvěru by měli
všichni nově zvolení zastupitelé poděkovat a slíbit, že se budou snažit ji nezklamat.
Na veřejném zasedání dne 6.11.2014 byli zvoleni do funkcí jako neuvolnění tito zastupitelé:

starosta Obce Rapotice Ing. Jiří Bechný,
první místostarosta Ing. Jiří Chytka (zástupce starosty a dotace),
druhý místostarosta Alena Janšová (lesy).
Dále předseda finanční výboru Milan Laš,
předseda kontrolního výboru Libor Man,
členka finančního výboru Mgr. Jaroslava Polehlová,
člen kontrolního výboru Mgr. Zdeněk Strašák a
člen finančního výboru Ing. Petr Dvořák.
Chybějící člen kontrolního výboru bude dovolen na dalším veřejném zasedání.

Úřední dny na OÚ Rapotice
starosta: Po 17:00-18:00 St 13:00-15:00, St 17:00-19:00
první místostarosta: Pá 8:00-10:00
druhý místostarosta Po. 8:00-10:00.
Účetní a administrativní pracovnice:
Po 8:00-14:00, St 8:00-14:00, 17:00-19:00, Čt 8:00-12:00, Pá 8:00-12:00

Pracovní schůze zastupitelstva obce bude probíhat každý lichou středu
18:00–20:00.
Veřejné zasedání obce Rapotice bude probíhat nejpozději do 3 měsíců
od posledního veřejného zasedání (do 6.2.2015).
prosinec 2014
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Úkoly z minulého zastupitelstva

SDH Rapotice
Jiří Bechný

Některé úkoly se již podařilo zdárně
ukončit. Například nabyla právní
moc změna užívání části sokolovny
z bytu na ubytovnu, taktéž náš jediný přechod a chodník od OÚ po začátek obce od Kralic má kolaudační
rozhodnutí s právní mocí. Dále jsme
obdrželi stavební povolení na náš
připravovaný druhý nasvětlený přechod přes I/23 v místě starého
vchodu do školy, který bude vyba-

ven poptávkovým tlačítkem a zpomalovacím semaforem. Součástí
povolení je i chodník od rohu pohostinství až po buňku rychlého
občerstvení.
Co se zatím nepodařilo dokončit je
hospodárné převzetí plotu gabion,
ale i na tom se bude usilovně pracovat.

Co nás čeká v nejbližší době
Jiří Bechný

V první řadě je to vytipování potřeb a tužeb rapotických občanů.
Budeme se je snažit získat například
z anketních lístků vložených do dalších zpravodajů.
Dále se budeme snažit získat dotace a připravit transparentní a pro
obec co nejvíce ekonomicky výhodná výběrová řízení na připravované
akce. Jako první se bude řešit dotace a dodavatel druhého nasvětleného přechodu s chodníkem, a to tak,
aby proběhla realizace v polovině
roku 2015.
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Samostatnou věcí je ce nejhospodárnější spravování obecních lesů.
I na kulturu v obci se nesmí zapomínat. OÚ již podpořil světýlkový
průvod, který se konal 8. listopadu
a dále 5. prosince tradiční Mikuláš
na návsi.
20. prosince připravujeme od
14 hodin v tělocvičně školy posezení se seniory spojené s divadelním
představením žáků a tanečkem. Dle
zájmu jsme připraveni pokračovat
v dalších kulturních akcích pro naše
seniory.
ZPRAVODAJ

Milan Pelc

Vážení spoluobčané,
jménem sboru dobrovolných hasičů bych Vás chtěl informovat o činnosti
naší organizace. Náš sbor v loňském roce prodělal náborový boom a tak na
začátku letošního roku čítal 41 členů. Přestože se jedná většinou o členy
mladé, snažíme se vést je k udržování tradic a zvyků, tak jak byly
v Rapoticích zavedeny. Stěžejním úkolem v letošním roce bylo založení
funkční zásahové jednotky a její zařazení do Integrovaného záchranného
systému kraje Vysočina. Dalším úkolem, který jsme si stanovili na výročí
členské schůzi, byla oprava Hasičské zbrojnice.
Jak jistě víte, chloubou našeho sboru je
naše „Máňa“ – Škoda Superb 952, rok výroby 1943. V tomto jsme našli s obecním zastupitelstvem společnou řeč a tak bychom chtěli touto cestou poděkovat zastupitelstvu za
podporu při jejím zprovoznění a zařazení do
záchranného systému.
V měsíci červnu jsme získali bezúplatným převodem do našeho vlastnictví použitou Avii21 bez vybavení. Je otázkou, kdy se podaří vozidlo vybavit tak, aby bylo platným pomocníkem pro zásahovou jednotku.
Z akcí, které SDH pořádal, bych chtěl jmenovat především hasičský
ples. Tento ples Hasiči pořádali po 26 letech, a tak jeho přípravě věnovali
velkou péči, aby obnovená premiéra nebyla fiaskem. Další akcí byly Rapotické guláše, které byly spojeny s Okrskovou soutěží v hasičském sportu. V létě
potom Pivní slavnosti a na podzim „Rapotické vinobraní“. Pro děti jsme
uspořádali dětský den a pro občany zájezd do pivovaru Černá Hora.
6. prosince proběhl zájezd do vinného sklípku – Vinařství Procházka
Němčičky.
Závěrem bych Vám chtěl popřát jménem Sboru dobrovolných hasičů
mnoho štěstí a úspěchů v novém roce 2015.
prosinec 2014

strana 9

hráli 3:4. V Novém Městě jsme proti domácí rezervě Vrchoviny dotáhli dvoubrankové manko, ale po
vyloučení Chládka jsme inkasovali a odjeli bez bodu. Nejlepšími střelci byli se čtyřmi brankami Milan Laš
a Michal Sobotka. Hodně jsme dopláceli na častá vyloučení a sbírali jsme také hodně žlutých karet.
Podzimní část, i přes velmi špatné umístění, nenabídla jen špatné momenty. Světlými výjimkami
byla například remíza 2:2 v Náměšti, či skalp lídra z Velkého Meziříčí 3:0. Naše podzimní výkony však
byly velmi nevyrovnané. Když už jsme hru zlepšili a soupeře i přehrávali, tak jsme nedokázali proměňovat šance a sami jsme inkasovali laciné branky. Naším velkým problémem byla špatná defenziva. Ve
čtrnácti zápasech jsme obdrželi nejvíce branek ze všech týmů – 39. Nezbývá nám nic jiného, než se na
jaře pokusit udělat maximum pro záchranu soutěže a odrazit se do příjemnějších vod tabulky. Že to bude
velmi obtížný úkol netřeba zdůrazňovat.
Otazník před startem sezony visel i nad „B“ týmem. Po loňském sestupu z Okresního přeboru bylo
nutné dát mužstvo dohromady a připravit je na těžké zápasy ve III. třídě sk. „A“. Po celý podzim nás
trápil úzký kádr, který musel být doplňován hráči z áčka. Přes pomalý rozjezd se béčku povedlo ve staronové soutěži rozkoukat a umístilo se na příjemném 8. místě se vzácně vyrovnaným poměrem vstřelených a obdržených branek 41:41. Nejlepším střelcem je i v béčku Milan Laš s jedenácti přesnými trefami.
Na druhém místě jsou s devíti zásahy Radim Strašák a Michal Sobotka. Velmi dobré zápasy jsme odehráli doma se Svatoslaví (7:0), v Radkovicích (2:4) a Pyšelu (4:6). Dobře jsme si vedli i v utkání
s Náměští „C“, které jsme nakonec prohráli 5:4. Špatný nebyl přes porážku ani zápas v Hartvíkovicích
(4:2). Nepovedená byla střetnutí v Myslibořicích (7:0) a v Náramči (7:1). Béčko se pohybuje v klidném
středu. Vyhne se tedy záchranářským starostem a na jaře se může v poklidu bavit předváděnou hrou.
Za náš klub ve svých soutěžích startovala také dvě mládežnická družstva. Jde o starší přípravku
(ročník 2004 a mladší) a starší žáky (ročník 2000 a mladší). Starší přípravka skončila v konkurenci 10
týmů na 6. místě se ziskem 21 bodů při skore 62:76.
Starší přípravka hraje v rozestavení 5+1. Za nás nastupovalo přibližně 9 hráčů. Oproti loňské sezoně někteří kluci odešli a my jsme tým museli doplnit. Tento krok se nám podařil, kluci se postupně sehráli
a předvádějí dobré výkony. Naším nejlepším střelcem je Petr Tesař se 22 brankami, druhý je jeho bratr
Jakub s 18 přesnými zásahy. Jsem velmi rád, že kluci sehráli vyrovnané zápasy i s týmy ze špičky tabulky. Horší výkon jsme předvedli snad jen proti Pyšelu, kdy si start sezony vybral svou daň za naši nesehranost (0:10). Přesto se nám podzimní část sezony hodnotí velmi dobře, i když je tu pořád velký prostor
pro zlepšení. Ani v zimě nebude přípravka zahálet. Čekají ji i nadále tréninky a zimní liga přípravek.
Nejlépe ze všech našich týmů jsou na tom starší žáci. Ti se umístili na 3. místě (ze 14).
Žáci od úvodu naplňovali předpoklady a až na pár výjimek si dokázali udržet solidní výkonnost.
Zlepšení nastalo zejména ve větší taktické vyspělosti a organizaci hry, která už není tolik chaotická.
Rovněž také těžíme z naší větší fyzické vyspělosti, neboť většina hráčů je tzv. dorazový ročník.
Soutěž je velmi rozmanitá a poměrně hodně se najezdíme. Jsem rád, že jsme zvládli dva nejdelší
výjezdy do Třebelovic (0:7) a Jemnice (1:4). Z Jemnice byl bodový impuls velmi důležitý, neboť se
v posledních utkáních zvedla. Hned ze začátku jsme se střetli s těžkými soupeři. Bodovali jsme v prvním
utkání na hřišti Výčap (2:4) a bod za remízu 2:2 jsme dovezli i z Mohelna.
V odloženém středečním kole na nás čekal lídr tabulky z Hrotovic. Už v první minutě jsme prohrávali,
ale výsledek jsme třemi trefami otočili. To bohužel nestačilo a podlehli jsme 3:5. Perfektní výkon jsme
podali i proti Šebkovicícm (4:2) a Valči (8:0). Slabší chvilku jsme si vybrali v Přibyslavicích (7:3).
Postupem času jsme si stanovili dva cíle. Zdokonalit se po fyzické a herně-taktické stránce. V obojím
máme rezervy, ale zejména ve druhém bodu nastalo viditelné zlepšení. Druhým cílem bylo mít po podzimu 30 bodů, což jsme ještě o bodík vylepšili, takže z tohoto pohledu panuje spokojenost. Soutěž je však
ještě dlouhá, ale postavení v tabulce nám velí atakovat příčky nejvyšší.
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Klub Odpoledňáček
Od 24.11.2014 Obec Rapotice na zkušební dobu do 28.2.2014 zřizuje klub
„Odpoledňáček“. Klubvznikl na základě potřeby rodičů dětí z Rapotic, Sudic a

Lesního Jakubova o zajištění dětí navštěvujících MŠ a ZŠ po ukončení činnosti MŠ Sudice i ŠD při ZŠ Rapotice.
Klub vykonává svoji činnost od pondělí do
pátku, s výjimkou dní prázdnin a státních
svátků. Funguje v době od 15.20 hodin
(doba příjezdu dětí navštěvujících MŠ Sudice
autobusem do Rapotic) do 17 hodin. Umístění klubu je v prostorách Školní družiny
základní školy.
Náplní klubu jsou drobné relaxační hry a
odpočinkové činnosti. O bezpečnost dětí a
řízení činnosti KO se stará zodpovědná osoba sjednaná Obcí Rapotice – vedoucí klubu Mgr. Zdeňka Lomáková, kterou
v případě nemoci zastupuje paní Petra Žaludová.
Organizace klubu
Vedoucí klubu vyzvedává děti přijíždějící z MŠ Sudice v 15.20 hodin u autobusové zastávky v Rapoticích dle seznamu přihlášených a aktuálně nahlášených dětí. Děti odvádí do budovy ZŠ Rapotice, kde se v šatně děti přezují a
převlečou a odchází pod dohledem vedoucí klubu do prostor ŠD. Zde vychovatelka ŠD předá vedoucí klubu děti školní pokračující zde v pobytu. Po dobu
pobytu dětí v KO za děti zodpovídá vedoucí klubu.
Děti jsou z klubu vyzvedávány pouze rodiči nebo osobami uvedenými na
přihlášce dítěte do klubu.
Zajištění materiálního vybavení a stravování
Rodiče dítěte hradí za každý den pobytu paušální částku 2 Kč denně na spotřebu materiálu pro činnost klubu a pro zajištění pitného režimu.
Součástí klubu je každé pondělí zájmový kroužek Šikulka, v němž děti zhotovují některé materiálově náročnější výrobky; výše úhrady za tyto výrobky je
určována a vybírána vedoucí kroužku Šikulka paní Jaroslavou Hortovou. Dítě
navštěvující klub není povinno se kroužku Šikulka účastnit. Dětem pobývajícím v klubu déle než do 16 hodin rodiče přibalí pro pozdně odpolední pobyt
lehkou trvanlivou svačinku.
prosinec 2014
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Podzimní ohlédnutí...

Z obecní kroniky—rok 1984
Jaroslava Polehlová

Andrea Manová

aneb dění v obci před 30.lety
Jednou z tradičních akcí pro děti i celé rodiny se stává podzimní Světýlkový průvod. Letos se konal v sobotu 8. listopadu. Náves zaplnilo více než padesát dětí v doprovodu rodičů či jiných rodinných příslušníků. Vydali jsme se
cestou zapálených světýlek s lampiony a lucerničkami z návsi uličkou k lesu.
Cestu lemovala světýlka a o zábavu po cestě se postarala místní strašidla.
Cíl byl u sokolovny ,kde si odvážné děti prošly krátkou stezkou odvahy a
vrátily se k zapálenému ohni.
Všichni si zasloužili nejen sladkou odměnu, ale díky sponzorskému daru
jsme tento příjemný podvečer mohli zakončit zářivým ohňostrojem.
Věříme, že tato podzimní vycházka vyláká i v příštím roce hodně účastníků.
V pátek 5. prosince proběhla od 17 hodin Mikulášská nadílka na návsi. Na
programu bylo hudební vystoupení dětí, příjezd Mikuláše, čertů a anděla,
bohatá nadílka pro všechny děti; zajištěn byl teplý čaj a svařené víno.

P O Z VÁ N K Y
Sobota 20.prosince od 14hodin v budově základní školy

POSEZENÍ SE SENIORY
Hudební a divadelní vystoupení
žáků základní školy
Posezení s živou hudbou
Občerstvení zajištěno

TJ SOKOL - 2.604 hodin (výstavba kabin na hřišti)
SPO

- 1.389 hodin (úprava požární nádrže na návsi )

ČSCH

- 1.095 hodin (výstavba areálu)

SSM

- 500 hodin

ČČK

- 255 hodin

ČSŽ

- 1.320 hodin

SRPŠ

- 300 hodin

ČMS

- 385 hodin

ČZS

- 255 hodin

obci proběhl 3. dubna s průvodem masek po obci a následnou úterní zábavu
s tradičním pochováním basy. Babské hody 15. září s 32 páry krojovaných v
průvodu po obci a večerním předtančením České besedy.
Tanečních zábav bylo pořádáno 19, nejčastěji hrála kapela Ronáta - 8krát.
JZD nakoupilo nové stroje za 1,200.000;-Kčs, vepřín byl přebudován na
volné ustájení asi 90ks býků, družstvo chovalo 100 včelstev umístěných v
Březníku.

FC Rapotice
Aleš Kolařík

***
Začátkem měsíce ledna proběhne v naší obci tradiční

Tříkrálová sbírka,
která je pořádána oblastní organizací Charity.
Děkujeme předem za Vaše štědré dary, díky nimž můžeme pomoci lidem v nouzi.
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Hospodaření MNV (zahrnovalo 3 obce)
- plán 229.000;-Kčs
- skutečnost
337.000;-Kčs
Občany bylo odpracováno 9.627 hodin v hodnotě 159.015;-Kč. Jednotlivé
organizace pro obec odpracovaly :
Z bohaté osvětové činnosti zmíním netradiční datum Masopustu, který v

ZPRAVODAJ

Předehrávkou prvního jarního kola 1. A třídy sk. „B“ završilo naše mužstvo svoje podzimní vystoupení ve druhé nejvyšší soutěži Kraje Vysočina.
Po loňské sezoně, kdy jsme do posledních kol bojovali o záchranu, byl letos cíl poněkud jiný. Dostat
se co nejdříve do klidného středu tabulky. Podzimní část se však odehrávala zcela opačně. Po čtrnácti
kolech jsme se dvěma vítězstvími, dvěma remízami a deseti porážkami, se ziskem pouhých osmi bodů,
na posledním místě. Na 13. a 14. místo ztrácíme pět, respektive osm bodů.
Před startem nového ročníku došlo v mužstvu k několika změnám. Na hostování do Zastávky odešel
stoper Jiří Šic. K týmu se připojili mladí hráči Jan Bíreš a Tomáš Paulec z Rosic, Tomáš Švarc ze Zastávky a navrátilec z hostování ve Zbýšově Marek Jašek. V průběhu sezony přišel na hostování z Velké
Bíteše Petr Matoušek. Mužstvo vedl Michael Benko, který byl však po utkání s Hrotovicemi odvolán a
nahradil jej Karel Kovařík. Pod jeho vedením jsme nejprve vysoko prohráli v Rantířově (0:4), ale poté se
výsledky a hra zlepšily. S Novou Vsí jsme vedli ještě pět minut před koncem 3:2, ale nakonec jsme proprosinec 2014

strana 7

