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Ohlédnutí za uplynulým pololetím
Všichni z denního pozorování vidíme, ţe
nejdůleţitější akcí, která se v současné době v obci
uskutečňuje jsou úpravy veřejných prostranství u kostela
u kulturního domu a kolem obecního úřadu a to nejen v
prvním pololetí. Úpravy budou dokončeny v srpnu
tohoto roku. Opět připomínáme, ţe akce je z velké části
financována z prostředků Evropské unie, národních
zdrojů a třiceti procenty se účastní obec z vlastních
zdrojů.
V budově kulturního domu byly vyměněny vchodové
dveře vnější i zádveřní a také vchodové dveře obecní
hospody. Původní dveře byly značně opotřebené s
nefunkčními zavíracími a zajišťovacími mechanizmy.
Na realizaci obec obdrţela od Jihomoravského kraje
finanční příspěvek ve výši 56 tis. Kč.
Loňské deštivé léto a následně pak i zima poukázaly
na havarijní stav přítokového systému do vodní nádrţe u
lesa. Téměř trvale se rozlévala voda po louce před
rybníkem a po cestě, kde se pak v zimě tvořilo
nebezpečné kluziště. Díky iniciativnímu a obětavému
nasazení občanů Josefa Poláka ml., Jana Slováka a Jirky
Ondrouška, byla závada odhalena. Šlo o totální ucpání
potrubí o průměru 30 cm kořenovým systémem okolních
stromů a rovněţ o zborcení části stávajícího potrubí.
Potrubí bylo vyčištěno a porouchané části nahrazeny
novými. Navíc byl nově vytvořen vtokový systém, který
zachytí veškerou vodu přitékající nově se tvořícím
korytem původního potoka.
Vaší pozornosti jistě neušlo budování suché retenční
nádrţe na pravostranném přítoku Němčického potoka u
cesty do Ţďáru. Jak sám název této nádrţe napovídá, jde
o dílo, které bude slouţit pro zadrţení případné
povodňové vlny. Realizátorem stavby je Pozemkový
úřad Blansko. Součástí stavby bude i oprava stávajícího
propustku a v souvislosti s tím bude na nezbytnou dobu
uzavřen provoz na druţstevní cestě ke Ţďáru.
Jiţ druhým rokem vyuţívá obec nabídky pracovního
úřadu na zřízení sezonního pracovního místa v rámci
tzv. „veřejně prospěšných prací“. Jde o dobrou šanci pro
obec, protoţe převáţnou část mzdy takto zaměstnaného
pracovníka hradí pracovní úřad. Je vytvořena kapacita
pro běţné práce při údrţbě veřejných prostor ale také

pro údrţbu a opravy majetku obce. V letošním roce jsme
velkou měrou práce zaměřili na opravu podesty oplocení
hřbitova a myslím, ţe vynaloţené úsilí je uţ zřetelně
viditelné. Rád vyuţívám příleţitosti a potvrzuji, ţe jak
působení loňského zaměstnance pana Dostála, tak i
letošního pana Štrajta bylo a je pro obec přínosem.
Pochvalu si zaslouţí členové naší tělovýchovné
jednoty Babylon v čele s předsedou panem Romanem
Hebelkou. Sami z vlastní iniciativy a bez nároku na
odměnu napravili havarijní stav části zdiva oplocení
výletiště, kde hrozilo její zborcení.
Jednotka sboru dobrovolných hasičů získala v
průběhu druhého pololetí minulého roku a prvního
pololetí tohoto roku od obce techniku, věcné prostředky
a doplnění výstroje za téměř 100 tis. Kč a v rámci tohoto
nákupu obdrţela od Jm kraje dotaci ve výši 50 tis. Kč.
V návaznosti na provedené a odsouhlasené
pozemkové úpravy v katastru naší obce je od 18.5.
letošního roku na internetových stránkách Katastrálního
úřadu Boskovice k dispozici v digitální podobě
katastrální mapa nově situovaných pozemků.
Navazujeme na informaci zveřejněnou ve zpravodaji
v loňském roce a potvrzujeme, ţe v průběhu července
bude v obci obnoven systém dopravního značení v
souladu se schváleným „Pasportem dopravního
značení“.
V květnu obec uspořádala přednášku o novinkách v
pravidlech silničního provozu. Přednášejícím byl lektor
autoškoly p. Dvořáček, který svým profesionálním, ale i
zábavným přednesem upoutal návštěvníky a zároveň
překvapil mnoţstvím změn, ke kterým v souvisejících
právních předpisech v minulých létech došlo. Účastníci
přednášky hodnotili její úroveň a přínos velmi vysoce.
Závěrem bych rád popřál za sebe i ostatní zastupitele
školákům pěkné počasí o prázdninách a všem ostatním
hezkou zaslouţenou dovolenou.
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Ing. Pavel Sadecký, starosta

Hospodaření obce za rok 2010 a Závěrečný účet

ZŠ Sloup – informuje

Zastupitelstvo obce Němčice schválilo pro rok 2010
schodkový rozpočet s příjmy ve výši 4 208,5 tis. Kč a výdaji 5
498,6 tis. Kč. Rozdíl 1 290,1 tis. Kč byl kryt zapojením
finančních prostředků z vlastních účtů. Skutečné příjmy za rok
2010, včetně získaných dotací, činily 4 200,3 tis. Kč a byly tak
naplněny na 99,8 %. Rozpočtové výdaje dosáhly výše 5 105 tis.
Kč, coţ představuje 92,8 %.
Hlavní investiční akcí v roce 2010 bylo zahájení projektu
Úprava veřejných prostranství, která byla zálohově hrazena
finanční částkou 1 310 250,70 Kč. Z běţných výdajů byly
nejvýznamnější poloţky vynaloţeny: na výměnu oken a dveří
budovy obecního úřadu 243 tis. Kč, na provoz a údrţbu
veřejného osvětlení 184 tis. Kč, na péči o vzhled obce a
veřejnou zeleň 515 tis. Kč. Provoz MŠ byl dotován 225 tis. Kč a
obci Sloup byl poskytnut příspěvek na krytí provozních nákladů
ZŠ Sloup ve výši 327,6 tis. Kč. Na běţnou údrţbu a provoz
kulturního domu bylo vynaloţeno 209 tis. Kč, náklady na nákup
techniky a zabezpečení akceschopnosti SDH činily 172,9 tis. Kč.
V odpadovém hospodářství byly uhrazeny výdaje ve výši 255,3
tis. Kč, přičemţ od občanů bylo vybráno za odvoz domovního
odpadu jen 166,1 tis. Kč. Činnost zastupitelstva a chod místní
správy byl financován ve výši 1 209 tis. Kč. V roce 2010 obec
dotovala stočné za občany ve výši 140 tis. Kč.
Přehled hospodaření obce za uplynulý rok je zpracován v tzv.
Závěrečném účtu obce za rok 2010, který byl zveřejněn v
písemné podobě na úřední desce OÚ u obchodu Jednota a v
elektronické
podobě
na
internetových
stránkách
www.nemcice.eu. Součástí Závěrečného účtu je i Zpráva o
výsledku přezkoumání hospodaření obce, v jejímţ závěru se
konstatuje: „Při přezkoumání hospodaření obce Němčice za rok
2010 nebyly zjištěny chyby a nedostatky.“ Audit provedli
pracovníci odboru kontroly KÚ JmK.

Budeme mít školní včelín! Od března
pracuje ve škole včelařský krouţek pod
vedením ing.Ivana Doleţala. Díky němu jsme
podali ţádost o finanční podporu a od krajského
úřadu získali 30600 Kč, které budou vyuţity na
pořízení školního včelína. Ţáci ZŠ Sloup mají
kaţdoročně k dispozici výběr z více neţ třiceti
krouţků.

Mgr. Antonín Fidler, místostarosta

Jak je to s (ne)placením poplatků
Váţným problémem, který se táhne obdobím několika let, je
neplnění povinností některých občanů při placení místních
poplatků. Jde zejména o poplatky za odvoz domovního odpadu a
o poplatky ze psů. Nedoplatek za domovní odpad činil ke konci
minulého roku 19 830,- Kč, u poplatku ze psů to bylo 1 200,Kč.
Povinnost platit poplatky vyplývá z ustanovení obecně
závazných vyhlášek obce a platí proto pro všechny bez rozdílu.
Vyzíváme tímto neplatiče (jde většinou opakovaně o tytéţ
občany), aby své počínání zváţili z pohledu odpovědnosti vůči
většině poctivých spoluobčanů a hledali společně s orgány obce
východisko z této situace. Je moţné se domluvit na postupném
splácení dluţné částky, není však moţné dluh prominout. Obec
má velký zájem na dohodě, brání se zatím krajním řešením.
Ing. Pavel Sadecký, starosta
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Obhajoby ročníkových prací mají deváťáci
úspěšně
za
sebou;
najdete
je
na
www.zssloup.net v odkazu Ročníkové práce.
Nyní je čeká ještě kurz vodní turistiky ( rafty ),
rozlučkové nocování ve škole a přijetí u starosty
městyse.
Uspěli jsme u přijímacích zkoušek na střední
školy. Po odvoláních bylo na gymnázia přijato
100 % uchazečů.
Na severní straně budovy se můţete na
vlastní oči přesvědčit o tom, jak bude škola
vypadat po rekonstrukci. Kombinace šedé,
oranţové a ţluté barvy je velmi pěkná. Aby
tomu tak zůstalo i nadále, připravujeme
instalaci kamerového systému, který bude
vnější plášť hlídat před poškozením.
O prázdninách se naplno rozběhnou práce
také uvnitř školy. Připravujeme rekonstrukci
sborovny, sprch v bazénu, výměnu lavic v 1. a
2. třídě, malování, úklid, zřízení dalšího
relaxačního koutu pro ţáky, instalaci nářaďovny
na školním hřišti.
Nové a výkonnější vybavení získá
počítačová učebna; stávající počítače vyuţijeme
ve třídách. Ţáci tak získají moţnost vyuţívat
výukové programy přímo ve vyučování.
Osvědčil se nám projekt „Patronát“, takţe
prvňáci, kteří nastoupí do školy 1. září 2011,
budou mít určeného patrona z řad deváťáků.
Starší kamarádi budou menším spoluţákům
pomáhat a radit; máme naplánovány jejich
společné výlety a aktivity.
Na www.zssloup.net si můţete prohlédnout
vítěznou čarodějnici, kterou nakreslil Štěpán
Cibulka a otiskl časopis Čiperka.

Vážení rodiče a přátelé školy,
děkuji vám za spolupráci ve školním roce
2010/2011 a přeji příjemnou dovolenou.
Mgr. Pavel Dočekal, ředitel školy

Novinky na internetových
stránkách obce
Pokračujeme ve zveřejňování
obecních
kronik.
Oproti
předcházejícímu období je nabídka
doplněna o kompletní soubor tzv.
„Pamětní knihy“, coţ jsou archivní
zápisy pořizované od r. 1930 do r.
1988.Tato historie sahá aţ do doby
nedávno minulé a bude proto jistě
zajímavá pro mládeţ, které je tím
dána moţnost konfrontovat zápisy s
pamětí ţijících osob.
Novinkou je fotogalerie (zatím
skromná)
ve
které
chceme
vystavovat fotografie ze zajímavých
obecních akcí a událostí.
Ing. Pavel Sadecký, starosta

Výzva občanům
Obecní zastupitelstvo připravuje
společně se sloţkami obce akci, která
se uskuteční 28. 9. 2011 ke Dni
české státnosti.
Součástí programu bude výstava
zahrádkářských výpěstků, kterou
organizuje
Svaz
zahrádkářů.
Organizátoři této výstavy ţádají
občany, nejen zahrádkáře, aby
přispěli svými výpěstky. Jedná se o
zeleninu, ovoce květiny a podobně.
Zároveň chceme ukázat, jakými
způsoby se dají plody zahrady
konzervovat, takţe proběhne i
výstavka konzervované zeleniny a
ovoce.
Nejlepší exponáty jak
vypěstované, tak konzervované
budou oceněny. Podrobnosti k
organizaci výstavy budou včas
sděleny.
Jako další program oslavy chceme
připravit přehlídku oděvů 20. stol.
Proto prosíme spoluobčany pokud
mají někde ve skříni či na půdě staré
oblečení a dobové doplňky (kabelky,
střevíce, klobouky) ať je laskavě
zapůjčí. Vůbec nevadí pokud je
oblečení špinavé, nebo poškozené.
Dejte prosím vědět na Obecním
úřadě.

Školní rok 2010/2011
V září 2010 nastoupilo do MŠ 24 dětí, 20 dětí na pravidelnou celodenní
docházku, 4 děti na 5-ti denní, které mohly MŠ navštěvovat jen 5 dní v
měsíci do dovršení 3 let svého věku. Během roku se 2 děti odstěhovaly a
na jejich místo nastoupily nové. 13 dětí docházelo z Němčic, 11 z
Ludíkova.
Děti se poměrně brzy přizpůsobily změně, malé děti neměly problém se
začlenit mezi starší kamarády a starší je pěkně přijaly do svého kolektivu.
Náročným elementem byl jen příchod 5- ti denních dětí, které při docházce
pěti dnů v měsíci, si nemohou dostatečně na reţim a pravidla souţití
navyknout. Další měsíc vlastně začínají znovu. Ale toto není jen náš
problém, je to problém i ostatních MŠ.
Po celý rok děti jevily zájem o činnosti spojené s poznáváním nových
věcí, činností, záţitků a proţitků, zdokonalovaly svoji zručnost,
soběstačnost a sebeobsluhu, učily se trpělivosti, společenskému chování,
vzájemné pomoci…Společně se svými kamarády proţívaly radost z
netradičních setkání, z návštěv divadel, z výletů a jiných, pro ně
zajímavých akcí.
V červnu opustí MŠ 7 budoucích prvňáčků. Jsou to velmi šikovné děti,
některé umí uţ dokonce číst i psát, umí počítat, hrají na flétnu, jsou
soběstačné, umí jednat s vrstevníky i dospělými. Zodpovědně můţeme
konstatovat, ţe jsou plně připraveny na vstup do dalšího ţivota. A k tomu
jim přejeme hodně úspěchů!
Voláme vás kamarádi, měli jsme se všichni rádi.
Ve školičce naší milé,strávili jsme krásné chvíle.
Ach, ten čas tak rychle letí.Uţ jsme váţně velké děti.
Za kolektiv MŠ Ivana Novoseljuková
SDH Němčice si Vás dovoluje pozvat na:

Termín konání:

neděle

Místo konání:

Němčice - hasičský areál u vodní nádrže

Program:

1200 h - zahájení soutěže

Za pochopení děkují organizátoři.
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Co se dělo v místní knihovně od začátku roku 2011
Přibylo čtenářů i knížek, stále více občanů se vrací
k četbě. Lze to sledovat na četnosti návštěv v naší
knihovně i na vzrůstajícím počtu čtenářů. Zájem je o
všechny ţánry jak dětské, tak dospělé literatury.
Pravidelně obměňujeme novinky z výměnného fondu
blanenské knihovny a také něco přikupujeme.
Katalog knihovny on-line na našich webových
stránkách zájemcům odpoví na případné dotazy, týkající
se novinek i základního kniţního fondu. Webové
stránky knihovny uţ zaznamenaly téměř šest tisíc
přístupů, coţ svědčí o zájmu čtenářů i ostatních občanů
o naši činnost.
Dotace od Ministerstva kultury: podařilo se nám
získat finanční podporu pro naši činnost z dotačního
programu „Knihovna 21. století“ na akce pořádané pod
názvem „ Naše knihovna je fajn“. Jsou to akce, které
knihovna organizuje nad rámec svého určení a jsou
zaměřené zejména na rozvoj čtenářství , vzdělá- vání
na výchovnou činnost nejmladších a také akce k
literárním výročí.
Povídání o historii naší obce: o tom, ţe nad
archivními materiály se dokáţeme zasmát i uţasnout
nás přesvědčil kronikář, pan Miroslav Kutil. Ve středu
23.2. se v zasedací místnosti kulturního domu sešlo více
neţ 30 zájemců nad obecní kronikou. Výklad byl spojen
s historkami a starými fotografiemi. Beseda se tak
rozproudila, ţe jsme nestihli probrat vše a proto pan
kronikář slíbil ještě pokračování na podzim.
„Středa se Čtvrtkem“ byl název komponovaného
pořadu k 100. Výročí narození spisovatele Václava
Čtvrtka. Dne 16.3. se v knihovně uskutečnilo toto milé
setkání, určené malým dětem. Pestré pásmo sloţené z
četby, videopohádek a oblíbených literárních kvízů se
dětem i maminkám líbilo. Zatím venku pršelo, tak v
knihovně bylo veselo a útulno. Nakonec si všichni
odnesli drobné dárky za umístění v soutěţi, nebo jako
cenu útěchy.
„Bytosti odjinud“, oblíbený a u nás jiţ dobře známý
spisovatel, cestovatel a záhadolog Arnošt Vašíček opět
své posluchače nezklamal. Přednáška ze dne 7.4.
přinesla výběr unikátních archeologických nálezů, které
naznačují, ţe naši planetu navštívily mimozemské
bytosti. Charismatický pan Vašíček předvedl a s
humorem komentoval i další záhady naší planety.
Téměř čtyřicítka spokoje-ných posluchačů si mohla po
besedě zakoupit jeho nejnovější knihy.
Setkání čtoucích rodin se uskutečnilo ve středu
25.5. v Ráječku. Tato příjemná akce se uskutečnila jiţ
jako 3.ročník. Viděli jsme vystoupení rájeckých dětí, ale
nejvíce nás nadchla soutěţ „ Putování za pokladem“,
kterou připravilo dětské nakladatelství Thovt. Všechny
děti byly nakonec odměněny. Naše poděkování za
úspěšnou akci patří také panu Jiřímu Ondrouškovi,

který nás do Ráječka dopravil hasičským minibusem.
Nakonec nás jelo 13.
Pohádková země je název putovní výstavy loutek
vytvořených spisovatelkou a malířkou Vítězslavou
Klimtovou. Tato k nám doputovala 2. - 4. 6. 2011 kdy
byla k vidění v kulturním domě. Poetické postavičky
byly aranţovány do přírodního prostředí a moc se líbily
nejen dospělým,
ale také dětem i
těm nejmenším
při
návštěvě
mateřské školy.
Dětem
k
svátku:
v
sobotu 4. 6.
odpoledne patřil
kulturní
dům
našim dětem. K
jejich
svátku
uspořádala knihovna divadelní představení Duhová
pohádka. Činoherní pohádka s loutkami byla provázena
řadou písniček a dětem se líbila. Některé si dokonce v ní
i zahrály. Součástí akce byla také výstava prací našich
malých výtvarníků a těšila se velké pozornosti. Kluci
obdivovali modely aut, autobusů a stavebních strojů,
dospělí pak chválili šikovné ruce, které vytvořily loutky
skřítků a roztomilé kočičky z froté. Úspěch měla taká
prodejní výstavka dětských knih, představených panem
Petrem Šamalíkem. Spokojené děti si odnesly nejen
pěkný záţitek, ale také malého plyšáka.
Práce kroužků: při Místní knihovně pracují dva
krouţky. Pravidelné činnosti se věnuje 5 chlapců a 6
dívek, ostatní se připojují nepravidelně. Kluci pod
vedením Michala Krátkého se věnují modelařině a
dělají skutečné pokroky. O dívky se stará hlavně Eliška
Hádlerová a pod jejím vedením vznikají zajímavé
dekorativní předměty. Letos to byly výrobky z korálků,
velikonoční dekorace, mandaly a také krásné kočky z
froté ponoţek. Většinu uvedených výtvorů bylo moţno
shlédnout na výstavce 2. - 4.6. v kulturním domě.
Fotogalerie: podrobné informace o uvedených
akcích a také fotky z nich si můţete prohlédnout na
webových stránkách Místní knihovny. Adresa:
www.naseknihovna.cz/nemcice
Ocenění: dne 4. dubna se v Brně konal 1. ročník
slavnostního setkání knihoven obcí jihomoravského
kraje. Na tomto setkání byly také oceněny nejlépe
pracující knihovny v regionech. Za region Blansko byla
vybrána Místní knihovna v Němčicích. Ocenění se jí
oficiálně dostalo za rozvoj knihovnických a
informačních sluţeb v obci a za podporu kulturního a
společenského ţivota.
Marta Sadecká, knihovnice
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Činnost TJ Babylon
OP II
Tým
1 Kunštát A
2 Rudice A
3 Veselice A
4 Adamov A
5 Voděrady B
6 Ţďárná B
7 Bořitov A
8 Zbraslavec C
9 Vanovice A
10 Šošůvka B
11 Němčice A
12 Jestřebí B

Z
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16

OP IV
Tým
1 Olešnice A
2 Svitávka B
3 Rájec B
4 Šošůvka C
5 Letovice B
6 Vanovice B
7 Petrovice C
8 Kunštát B
9 Rohozec C
10 Křetín D
11 Zbraslavec D
12 Němčice B

Z V
16 14
16 12
16 9
16 9
16 7
16 5
16 8
16 7
16 6
16 5
16 3
16 2

R P
1 1
3 1
2 5
1 6
2 7
2 9
0 8
1 8
3 7
2 9
0 13
1 13

OS I
Tým
1 Okrouhlá A
2 Lh. Rap. A
3 Bořitov B
4 Voděrady C
5 Vysočany D
6 Kuničky A
7 Velenov A
8 Němčice C
9 Vanovice C
10 Ţďárná C
11 Petrovice D
12 Bořitov C

Z
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16

R P B
2 1 44
2 4 38
3 4 37
1 5 37
2 7 32
1 8 31
0 7 34
0 8 32
1 8 31
2 9 28
1 12 23
1 15 17

V
13
11
11
8
6
5
6
7
7
6
5
1

V
13
10
9
10
7
7
9
8
7
5
3
0

R P B
0 3 42
2 3 40
0 5 38
3 5 35
2 8 30
3 8 29
4 6 32
1 8 31
1 8 31
3 7 31
1 10 27
0 15 18

B
45
43
36
35
32
28
31
31
31
28
22
21

Umístění hráčů v žebříčku
jméno
tým úspěšn.
64 Rostislav Meluzín "A" 47,47%
86 Krátký Pavel
"A" 38,17%
126 Ondroušek Alois
"A" 28,55%
158 Filouš Martin
"B" 22,45%
183 Sedlák Vítězslav
"A" 18,22%
187 Hebelka L. ml.
"A" 17,89%
Vysvětlivky: Z - počet zápasů; V – vítězství;
R – remízy; P – prohry; B – počet bodů;

Oddíl stolního tenisu
V sezóně 2010/2011 jsme měli v okresních soutěţích 3 druţstva.
Druţstvo „A“ hrálo okresní přebor II. třídy (OP 2), skončilo na 11. místě s
27 body a sestoupilo do OP3. Nejlépe hrál jako i v předešlých letech
Rostislav Meluzín, který vyhrál 45 z 64 zápasů. Zbytek hrál se střídavými
úspěchy a hodně se zápasů se prohrálo nejtěsnějším rozdílem 10:8.
Druţstvo „B“ hrálo okresní přebor IV. třídy, skončilo na posledním 12.
místě s 21 body a sestoupilo do okresní soutěţe I. třídy. Tým táhl Martin
Filouš, který vyhrál 41 z 60 zápasů. Druţstvo „C“ hrálo okresní soutěţ I.
třídy a skončilo na 8. místě s 32 body. Tým táhl Vítězslav Sedlák, který
vyhrál 49 z 64 zápasů, odehrál rovněţ celou sezónu za „B“ tým. V závěru
soutěţe hrál i za „A“ tým a nevedl si vůbec špatně.
V příští sezóně budou hrát pouze 2 týmy, a očekávají se boje o postup
do vyšších soutěţí.
Tradičně jsme se zúčastňovali turnajů s následujícími výsledky:
26. 12. 2010 Šošůvka: 5) Krátký, Ondroušek
29. 12. 2010 Voděrady: 7) Hebelka L. ml., 8) Krátký, 10) Ondroušek
8. 1. 2011 Vysočany: 16) Ondroušek
5. 2. 2011 Boskovice: 5) Krátký, Ondroušek
26. 2. 2011 se u nás konal 38. ročník turnaje „O ŠTÍT NĚMČIC“
zúčastnilo se ho 38 účastníků z 13 oddílů. Turnaj vyhrál Aleš Klečka z
Voděrad před loňským vítězem Lubošem Bezděkem ze Šošůvky, 3. byl
Kutil Libor z Blanska. Z našich hráčů se nejlépe umístil na 13. místě
Krátký Pavel. Ve čtyřhrách zvítězila dvojice Krása, Vodák (Zbraslavec,
Jestřebí) před voděradskou dvojicí Klečka, Bednář. Na 3. místě skončili
Gyurgyik, Dvořák (Vysočany, Šošůvka), z našich hráčů se na 7. místě
umístili Sedlák, Filouš.
2. 4. 2011 proběhl turnaj neregistrovaných za účasti 25 hráčů.
Zvítězil Roman Dejmek z Boskovic před domácím Štrajtem Josefem, 3.
byl Stloukal Zbyněk z Boskovic. Čtyřhru vyhráli Hebelka Roman,
Stloukal Zbyněk před Romanem a Dominikem Dejmkovými, 3. byl
Dvořák, Henek (Doubravice, Boskovice). V ţenách byla jediná účastnice
Cigánková Andrea, v mládeţi zvítězil Stloukal Zbyněk před Henkem
Dominikem a Bušem Patrikem (všichni Boskovice). Chtěl bych
poděkovat všem sponzorům, prodávajícím na turnajích a Vítězslavu
Sedlákovi za práci na počítači.
Šachový oddíl
V sezóně 2010/2011 hrálo
druţstvo
šachistů základní soutěţ
1.
Blanenska
a
skončilo
na
2.
výborném
3.
místě
s
9
body.
3.
Nejlepším hráčem byl Kouřil
4.
Eduard s 5,5 body, který tým s
5.
Petrem Dostálem vedl.
6.
Dne 28. 5. 2011 se uskutečnil
3.
ročník turnaje „PIEROVA
Vysvětlivky: Z - počet zápasů; V – vítězství;
PLICHTA“,
kterého se zúčastnilo
R– remízy; P – prohry; B – počet bodů;
38 šachistů. Zvítězil Krédl Pavel
před Masákem Pavlem a Švehlou Karlem (všichni Adamov). Z našich byl
nejlepší Stloukal Jaroslav na 30. místě (3,5 z 9 bodů).
Tým
Kunštát
Lipůvka
Němčice
Lipovec F
Vanovice
Rovečné B

Z
10
10
10
10
10
10

5

V
9
8
2
2
1
1

R
1
1
3
3
5
1

P
0
1
5
5
4
8

B
37
38,5
20
17,5
22
15

Šipkový oddíl
Pod vedením Romana Malého se hrála prvním rokem 3. liga
šipek, ve které náš tým obsadil skvělé 6. místo z 12 týmů. Dobré
výkony podávali Roman Malý, Roman Hebelka a Jan Kaššai ml..
Pod vedením Libora Polláka hrál „B“ tým připravku se slabšími
výsledky.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Družstvo
DC Milénium Bystřice n P.
Bulldog Gaudeamus Sněţné
Popelka Team
DC Na Středy
ŠK pivaři Deštná Letovice
TJ Babylon Němčice
ŠK Bistro Stvolová B
DC Triple X Letovice
DC Poškoláci Valchov
DC Tropic Boskovice
Pivnice Asfalt VF Boskovice
DC Lhota Rapotina

Z
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22

V
22
16
13
10
9
11
10
9
6
6
2
1

VP R
0 0
1 0
3 0
5 0
5 0
0 0
1 0
0 0
1 0
0 0
0 0
1 0

PP
0
0
2
0
2
2
1
3
1
3
2
1

P
0
5
4
7
6
9
10
10
14
12
18
19

B
66
50
47
40
39
35
33
30
21
18
8
6

Vysvětlivky: Z - počet zápasů; V – vítězství; VP – vítězství v prodlouţení;
R– remízy; PP – prohry v prodlouţení; P – prohry; B – počet bodů;

Nejčastěji hrající hráči
Hráč
Zápasů
Roman H.
18
Roman M.
21
Jan K.
17
Martin D.
19
Václav F.
19

Počet her
60
75
64
58
38

Body
30
27,5
27
21,5
11,5

Další činnost organizace:
Dne 5. 3. 2011 se uskutečnil ostatkový
průvod obcí
4. 6. 2011 Taneční zábava se skupinou
Tamdem
24. 6. – 27. 6. 2011 proběhla pouť s
otevřením kiosku „Občerstvení pod Břízami“ a
tradiční pouťovou zábavou 25. 6. se skupinou
Akcent.
Na závěr děkuji všem, kteří pomáhali s
přípravou a akcemi v průběhu pouti.

Dne 21. 5. proběhl v kulturním domě šipkový turnaj za účasti
36 hráčů. Zvítězil Krejčí Radim z Blanska před Marečkem a na
výborném 3. místě skončil Malý Roman, 7. – 8. Libor Pollák, 9. –
12. Hebelka Leoš, Kaššai Jan, Kouřil Eduard, Fišer Václav. Ve
čtyřhře zvítězily 2 páry Krejčí, Kaššai a Dlábek, Fišer st.
za TJ Babylon Pavel Krátký

Půlroční činnost SDH Němčice
SDH Němčice začalo svoji činnost v letošním roce
valnou hromadou konanou dne 8.1.2011 v zasedací
místnosti KD. Všem příchozím členům i členkám bylo
připraveno bohaté občerstvení a o zábavu se postarala
mimo jiné projekce historických fotek zachycující
především činnost sboru minulého století.
Další akcí pro hasiče je na začátku roku jiţ tradiční
ples. V letošním roce se konal 22.2.2011 a účastnilo se
jej mnoho místních občanů i přespolních. K tanci i
poslechu zahrála kapela AKCENT a hosté si mohli také
odnést i nějakou cenu z tomboly. Všem co se na této
akci podíleli, patří poděkování, ať se jedná o členy nebo
ostatní pomáhající co dali ruku k dílu.
Není tomu jinak i v letošním roce, ţe se
zúčastňujeme závodů zařazených do Velké ceny
Blanenska (VCB). Musím podotknout, ţe muţům se po
změně sestavy nevede příliš dobře, ale doufáme, ţe se
povede natrénovat a předvedeme kvalitní výkony. Pravý
opak tomu je druţstvo ţen, které hned na prvním kole
VCB dosáhlo na stupně vítězů, kdyţ obsadili v silné
konkurenci 2. místo. V současné době proběhlo jiţ 3.
kolo konané v Šošůvce v neděli 3.7.2011. Zúčastnila se
ho 2 druţstva muţů („A“ - 13. místo, „B“ 22. místo) a 1
druţstvo ţen (5. místo).

Celkové hodnocení VCB po 3. kolech
ženy
6.
muži
20.
32. - 43.

Němčice

25

Němčice „A“
Němčice „B“

16
0

Na I. kole poţárním sportu konaném v Petrovicích
7.5.2011 od ranních hodin se za Němčice zúčastnilo
druţstvo muţů a druţstvo ţen. Muţi skončily na
celkovém 4. místě po nevydařené štafetě 4x100m. Ţeny
vyhrály svoji disciplínu a reprezentovali Němčice na
okresním II. kole poţárního sportu konaném v Blansku
dne 2.7.2011. Celkově se holky po třech disciplínách
(běh 100m s překáţkami, poţární útok, štafeta 4x100m)
umístily na krásném 2. místě. K úspěchu jim
samozřejmě pomohlo vítězství v královské disciplíně
poţárním útoku, a také vyrovnané výkony v běhu 100m
s překáţkami, kde naše závodnice Z. Slováková dosáhla
4. nejrychlejšího času.
V neděli 14.8.2011 se od 12.00 hodin uskuteční 11.
ročník soutěţe o putovní pohár starosty obce Němčice,
zvu proto všechny občany na tuto kulturní akci, aby
přišly povzbudit naše druţstva v poţárním útoku.
Ing. Lukáš Šebela, člen výboru SDH
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