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Slovo STaroSTy
Pololetí roku 2015 příprav je za námi, před námi je teď realizace
V druhém pololetí roku 2015 se obecní zastupitelstvo
zabývalo a dokončovalo projekty, které jsem už nastínil v článku v minulém zpravodaji. V tomto malém
článku shrnu již dokončené akce, ale také o průběhu
již zahájených nebo i nově plánovaných projektech.
V roce 2012 se obecní zastupitelstvo rozhodlo, že
nechá vypracovat nový územní plán. Všechny potřebné kroky k vypracování a schválení územního plánu
se dokončovaly v druhé polovině tohoto roku. Dne
3.9.2015 se na obecním úřadě uskutečnilo poslední
veřejné projednání územního plánu. Po vypořádání
všech námitek a připomínek k územnímu plánu byl na
mimořádném zasedání zastupitelstva obce Němčice
dne 27.11.2015 vydán Územní plán Němčice formou
opatření obecné povahy. Územní plán nabyl účinnosti dne 18.12.2015. Nahlížet do něj bude možné, po
zpracování Krajským úřadem, i prostřednictvím internetu na adrese http://up.kr-jihomoravsky.cz. O jeho
dostupnosti vás budeme informovat. Jinak je možné v
listinné podobě na územní plán nahlížet na obecním
úřadě.
V návaznosti na nový územní plán obecní zastupitelstvo plánuje připravit pro výstavbu nových rodinných
domů v lokalitě Z3 (pozemky za domy ve směru ke
mlýnu) územní studii pro výstavbu samostatně stojících
rodinných domů, která je nezbytnou podmínkou pro
budoucí výstavbu. V současné době již v obci nejsou
pozemky, které bychom mohli zájemcům o výstavbu
nabídnout, neboť prodej posledních dvou pozemků
byl schválen na zastupitelstvu dne 13.10.2015.
V měsíci listopadu byla rekultivována černá skládka
v prostoru za zahrádkami u „fabriky“. Lidé zde za
krátkou dobu navozili suť, hlínu, kamení a jiný odpad.
V návaznosti na tuto černou skládku, byla také
zrušena skládka železného šrotu, neboť docházelo k
jejímu neustálému vykrádání. Z tohoto důvodu byl za
obecní úřad pořízen nový kontejner na železný šrot.
Tento je zde možné odkládat spolu s velkoobjemovým
odpadem vždy v úterý a čtvrtek v době od 15:00 do
18:00 hodin, popřípadě po domluvě na obecním
úřadě i v jinou dobu. Vím, že tady v okolí obce vznikají další černé skládky, které nám hyzdí naše okolí.
Je to skládka u rybníka, kde lidé neustále vozí nějaký
odpad, skládka za zahrádkami, skládky u lesa a další

různá drobná místa. Obecní úřad bude osoby, které
skládky vytvářejí, postihovat pokutou. Pořádek v obci
je jeden ze základních cílů obecního zastupitelstva.
V prvním čtvrtletí roku 2016 by měla být, dle sdělení
zástupce společnosti E.ON, zahájena rekonstrukce
přípojek NN v horní části obce. V návaznosti na
tuto skutečnost bude probíhat současně výměna
veřejného osvětlení a místního rozhlasu v této části
obce. Rekonstrukce sítě nízkého napětí je nezbytnou
podmínkou pro zahájení rekonstrukce místních komunikací, které bychom chtěli začít v roce 2016, neboť
projektová dokumentace je hotova a finišuje také
stavební řízení, kde se ještě čeká na vyjádření několika
provozovatelů sítí.
V roce 2016 bude v naší obci z pohledu rekonstrukcí
sítí elektrického napětí probíhat poměrně mnoho akcí.
Ať je to již výše zmíněná rekonstrukce přípojek, tak také
dojde k rekonstrukci (výměně) elektrického vedení pro
objekt vodárny a toto se občanů dotkne odstávkami
elektřiny několika domů ve spodní části obce. Dále
bude nově vybudována kiosková trafostanice pro objekt zemědělského družstva, která bude stát na místě
bývalé váhy v areálu ZD. Tyto i mnohé jiné plánované
stavby budou vyžadovat odstávky elektřiny.
Po upozornění občanů na vyústění kanalizace za
domy č.p. 175 a č.p. 173, které je ve špatném stavu,
jsou tam vzniklé laguny, místo je nebezpečné a silně
zapáchá, bylo na obecním zastupitelstvu rozhodnuto
o prodloužení vyústění o 30-40 m dále. Tuto akci bude
financovat Svazek vodovodů a kanalizací z plusovosti
obce. Bude se jednat o betonovou skruž s vyústěním se
šikmým čelem. Stavba bude realizována na pozemku
parc. č. 1656, který je ve vlastnictví obce. Její realizace
by měla být
provedena do konce roku 2016. V současné době je
již připraven na připomínkování projekt. Náklady na
tuto stavbu by se měli pohybovat do 0,2 mil. Kč.
I nadále v druhé polovině roku 2015 probíhalo
narovnávání vlastnických vztahů mezi obcí a majiteli
pozemků a staveb. Prioritou pro obec je narovnání
vztahů především v oblasti obecních chodníků, které
v některých částech nejsou na pozemcích obce
Němčice. I z těchto důvodů jsou občané, co se jich to
týká, oslovováni za účelem narovnání. Obec Němčice

nemůže vynakládat finanční prostředky na chodník,
neboť není na pozemku vlastněném obcí. V budoucnu,
myslím, že to není vzdálená budoucnost, bude nutné
chodník opravit a pokud je na cizím pozemku mohli by
vzniknout s jeho financováním problémy. Proto se odkupem či směnou dotčených pozemků snažíme těmto
problémům předejít. Občanům, kteří nám vyšli vstříc,
děkuji za shovívavost a ochotu. I v roce následujícím
se budeme snažit napravit pozemkové uspořádání
tak, aby bylo k vaší i naší spokojenosti.
Ke konci roku, konkrétně k datu celorepublikové
změně jízdních řádů dne 13.12.2015, jste zaznamenali,
že dlouholetý název zastávky „Němčice, Lidokov“ je
přejmenován na zastávku „Němčice, Dendera“. Na
základě žádosti na změnu názvu zastávky podanou
majitelem společnosti Dendera, a.s. bylo usnesením
zastupitelstva obce Němčice č. 4/2015 rozhodnuto
o její změně. Hlavním důvodem přejmenování bylo
to, že tento areál vlastní a provozuje v něm výrobu
společnost Dendera.
Jistě jste v médiích zaznamenali kauzu se zprostředkovatelem elektrické energie obecně prospěšnou
společností Energie pod kontrolou. I v naší obci tato

společnost zprostředkovává dodávky elektrické energie a plynu na odběrná místa vlastněná obcí Němčice.
Tato nemilá skutečnost se odehrála v prosinci tohoto
roku a je těžké se v ní především orientovat. Podotýkám,
že tento problém se týká více než 900 obcí, které mají
uzavřenu smlouvu s Energie pod kontrolou, a.s. Na zasedání zastupitelstva dne 22.12.2015 jsme se usnesli, že
nebudeme měnit poskytovatele energií, neboť by to
bylo porušení platné smlouvy a také plnění sankcí z ní
vyplývající, které nejsou zrovna malé. Z naší strany jsou
zálohy placeny v řádném termínu, a pokud je mezi
dodavatelem energie a zprostředkovatelem energie
nějaký obchodní spor, nechť si jej vyřeší mezi sebou
u soudu. Společností Energií pod kontrolou a novým
dodavatelem jsme byly ubezpečeni, že po konci roku
2015 nedojde k žádnému ohrožení dodávek elektrické
energie na odběrná místa vlastněná obcí.
V závěru mého krátkého shrnutí mě dovolte, abych
Vám všem popřál jménem svým i jménem zastupitelstva obce v novém roce hodně štěstí zdraví a spokojenosti.
Ing. Lukáš Šebela – starosta obce

ˇ MŠ
50. výroCí
Sobota 28. listopadu byla pro naši MŠ významným
dnem, uplynulo neuvěřitelných 50 let od jejího otevření.
K tomuto kulatému jubileu jsme společně se zastupiteli
obce připravili slavnostní program.
V dopoledních hodinách proběhl „Den otevřených
dveří“. Počáteční obavy, že o naši MŠ nebude zájem, se brzy rozplynuly. Školu navštívilo na padesát
návštěvníků, kteří nešetřili chválou nad její proměnou,
někteří si posteskli, že by se rádi do ní vrátili.
Odpoledne nás navštívily bývalé zaměstnankyně,
které na škole během půl století působily. Po slav-

nostním přivítání zástupci obce, jsme zavzpomínali
na uplynulá léta, na veselé historky i závažnější
problémy, se kterými jsme se museli potýkat. Slavnostní náladu nám podtrhlo vystoupení dětí z MŠ a veselý
program „Tetin“.
V příjemné atmosféře čas rychle plynul a než jsme
se nadáli, nastal čas loučení. Společně jsme naší MŠ
popřáli dalších 50 úspěšných let plných šťastných dětí.
Za kolektiv MŠ Ivana Novoseljuková

ˇˇ
TJ Babylon NEMCICE
Oddíl stolního tenisu
Sezóna 2015/2016 začala 10. října a hrají ji 2 týmy.
Družstvo „A“ ve složení Meluzín Rostislav - tahoun týmu,
Pernica Josef (hraje po 10 letech) - měl by nahradit
Sýkory Josefa, který se vrátil do Žďárné, Krátký Pavel,
Přikryl Jiří a Ondroušek Alois hraje - regionální přebor
II. Třídy (RP II) a po loňském sestupu z RP I je po 7. kole
zatím na posledním 12. místě (0 výher, 1 remíza, 6
proher 44:82, 8 bodů) a bude to tuhý boj o pouhou
záchranu v soutěži, když v zápasech boduje hlavně
Meluzín Rostislav (3 až 4 body na zápas ze 4 možných,
prohrál pouze 6 z 28 zápasů). Zbytek týmu hraje za
očekáváním (nedaří se koncovky zápasů). Pernica
Josef odehrál jen něco (obnovilo se mu zranění loktu).
Družstvo „B“ hraje RP IV ve složení Filouš Martin, Sedlák
Vítězslav, Prokop Ondřej a Hebelka Radek a po 7.
kole je na slušném 6. místě (313, 53:73, 17 bodů). Na
postup to nebude, ale se záchranou nebude problém
(v druhé půlce by mohli hrát ve skupině o 1. - 6. místo).
Od listopadu bývají každé úterý od 17:30 tréninky žáků.

Oddíl šipek
V letošním roce hrají šipkovou soutěž opět tři týmy.
Tým „A“ hraje extraligu a tvoří jej hráči z Benešova
(Nárožný, Doušek, Bašný a Přikryl) a po 10 kolech jsou
na slušném 7. místě se 14 body.
Tým „B“ hraje ve složení Kouřil Eduard, Šebela Lukáš,
Fišer Václav ml., Dvořáček Martin 2. ligu „C“ a po 11
kolech jsou na 12. místě s 12 body.

Tým „C“ hraje taktéž 2. ligu „C“ ve složení Kaššai Jan
ml., Hebelka Roman, Malý Roman, Fišer Václav st. A
po 11. kole je 9. s 13 body.
12. září se uskutečnil turnaj dvojic v kriketu v kulturním
domě. Při účasti 20 dvojic se na krásném 3. místě
umístila dvojice Přikryl „A“, Hebelka Roman „C“.

Z další činnosti TJ Babylon
Členové TJ Babylon Němčice
9. 8. pomáhali prodávat na hasičské soutěži u rybníka,
29. 8. společně se SPOZ pořádali rozloučení s prázdninami,
26. 9. pomohli obci při „sousedském posezení“,
10. 10. pomáhali obci organizovat střelbu ze vzduchovky (5 ran vleže, 5 ran ve stoje) za obecním úřadem,
21. 11. uspořádali taneční zábavu, na které účinkovala kapela Demonium.
V novém roce budeme 30. 1. pořádat šipkový
turnaj, 20. 2. již 43. ročník turnaje ve stolním tenisu „O štít Němčic“, 26. 3. turnaj neregistrovaných ve
stolním tenisu.
Závěrem chci poděkovat jménem TJ Babylon všem,
kteří pomáhali při organizaci akcí a popřát všem
spoluobčanům příjemné prožití svátků a šťastný a
veselý nový rok 2016.
Sportu zdar a za TJ Babylon Pavel Krátký.

ˇˇ
knihovna Nemcice
Místní knihovna je otevřena pro občany každý čtvrtek
od 14 ti do 18-ti hodin.
Úvodem přidám trochu statistiky. Zestatistického výkazu k 30. listopadu 2015 vyplývá, že k nám do knihovny
přišlo v tomto období 428 návštěvníků. Počet čtenářů,
kteří byli registrováni ve sledovaném obdobíje 67.
Počet výpůjček dosáhl 785 titulů. Věkové rozložení
našich čtenářů je následující: děti do 15 let 27%, mladí
do 19 let 21% , střední generace do 49 let 37 % a starší
50 let 15%. Na internetových pracovištích se vystřídá
průměrně 6-8 občanů každý čtvrtek. Tolik ze statistiky.
Výtvarný kroužek, zahájil činnost od října 2015. Letos
jsme zaznamenali rekordní zájem dětí. Protož již nestačí
kapacita klubovny, rozhodli jsme se rozdělit děti do
dvou kroužků. První, kam docházejí děti předškolního
věku, obětavě řídí maminky Šárka Marková a Petra
Veselá. Obě mají zkušenosti s výtvarnou činností a
nepřeberné množství nápadů na zajímavé výrobky.
Je radost pozorovat ty nejmenší výtvarníky s jakým
zápalem tvoří. Ve druhém kroužku pracuje s dětmi
mladšího školního věku, už zkušená mamka Šárka
Kašpárková za vydatné pomoci paní Jitky Dostálová.
Také jejich tvoření je hodně kreativní a zajímavé pro
děti, které se na kroužek scházejí už dlouho před
začátkem a evidentně si ho užívají. Pravidelným se
stalo také předčítání z knížek pro děti. Často se stává,
že si samy už knihy vybírají a odnášejí domů ke čtení.

Z dalších činností knihovny za uplynulý půlrok zmíním
tradiční Malování na asfaltu koncem srpna. Začátkem
září jsme měli celodenní výlet s programem organizovaný Zemskou knihovnou v Brně. Je to oblíbená
každoroční akce, na kterou se děcka už dlouho
dopředu těší. Začátkem října jsme navštívili představení
bratří. Čapků „Ze života hmyzu“ v brněnském divadle
Husa na provázku. Stihli jsme také zorganizovat dvě
velmi zajímavé přednášky. První, věnovanou historii
s názvem Příběh dvou světů a druhou, tzv. vzdělávací,
která se týkala tréninku paměti. O adventu jsme se
vrátili k tradici výtvarné dílny a nejšikovnější z nás si
vyrobili neobvyklé vánoční dekorace. Tradičně jsme
rok zakončili vánoční besedou s malým stromečkem
a pohoštěním. Nechyběly tam ani dárky pro čtenáře
knihovny.
Také letos jsme pilně nacvičovali oblíbené pásmo koled
s názvem Zpívání u betléma. Nácviku se účastnilo 14
dětí ve věku 5 – 12 let. Tradičně jsme je předvedli 24.
prosince v Kulturním domě. Letos jsme přijali pozvání
do chrámu ve Sloupu, abychom tam s pásmem také
vystoupili. Úspěch byl veliký, sklidili jsme dlouhý potlesk
s vyvoláním na scénu.
Závěrem chci popřát všem našim občanům hodně
štěstí, zdraví a pohody v roce 2016.
Marta Sadecká - knihovnice

ˇˇ
SDH Nemcice
Družstvo žen rok 2015
Rok 2015 se již chýlí ke konci a všichni už se těšíme na
rok další, který bude pro němčické hasiče zvlášť významný. V roce 2016 oslaví Sbor dobrovolných hasičů
Němčice 130 let od založení. Ale teď už zase zpět.
Sezóna 2015 v hasičském sportu přinesla zajímavé
výsledky.
Velká cena Blanenska začala datem 24. května
v Žernovníku. Na travnaté rychlé trati jsme nezačali
dle svých představ a skončili jsme na bramborovém
umístění s časem 19,33. Třetí příčku nečekaně obsadil
mladý tým ze Senetářova, stříbrná medaile putovala
do Šošůvky a prvním místem se mohl chlubit Sychotín.
Druhé kolo VCB se odehrálo v Jabloňanech a to 31.
května. Dá se říci, že způsob, kterým jsme vybojovali
čas 17,96, byl dech beroucí, ale přece jen úsměvný,
nejen pro diváky, ale také pro náš celý tým (viz video
na youtube.cz - VCB Jabloňany 31.5.2015 Němčice
ženy). A tak jsme si doběhli pro medaile s číslem 3.
Zlaté placky se blyštěly na krku holkám ze Sychotína a
stříbrné holkám ze Šošůvky. V Bořitově se dne 7. června konalo kolo 3. Zde se nám zadařilo zase o něco
lépe a mohli jsme převzít ceny z druhého nejvyššího
stupínku. 15 bodu za vítězství si přičetl Sychotín a 9
bodu za třetí příčku si zapsaly holky z Ostrova u Macochy. Hasiči ze Senetářova posloužili novou travnatou
tratí pro 4. kolo VCB. Na této soutěži jsme nebyli
v kompletní sestavě a možná to byla i jedna z příčin
nízkého bodování a času 18,96. Název SDH Němčice
taky byl vepsán do řádku s číslem 7. Stupně vítězů
se to konečně trochu pozměnily. Nejrychlejší byl tým
z Černé hory, stříbrné byly holky ze Žernovníku a bronzový byl Senetářov. Kolo 5. pořádalo SDH Ostrov u Macochy. Časomíra, kterou ostrovští měřili, se při našem
útoku zastavila s několika sekundovým zpožděním.
Bohužel pro nás, jsme to zjistili až pozdějším změřením
videa se stopkami. Mohlo by to být lepší umístění, ale
i tak jsme byly rádi za 4. místo. Stupně vítězů obsadil
nejrychlejší Sychotín, Žernovník a Senetářov.12. 7. byl
den šestého kola VCB. Odehrával se v sousedícím
Žďáru. Na této těžké asfaltové trati se k nám buď
přikloní štěstí anebo se nám na paty nalepí smůla.
Pro tentokrát to byla ta druhá varianta, kdy pravé
proudařce, Sabči, vyklouzla pod proudem vody
proudnice a bylo z toho nepopulární 9. místo a čas
24,11. Nejrychleji tuto trať zvládl tým holek z Šošůvky.
Velkým a zároveň i milým překvapením bylo obsazení
2. místa týmem z Těchova. A třetí byla Malá Lhota.
Na další soutěž jsme si jeli zaběhat do Pamětic. Pro
nás smolná trať . Dokonce tak smolná, že zde náš tým
postrádal hned dvě členky družstva. Tuto překážku
jsme naštěstí vyřešili zapůjčením bývalé proudařky

z Olší. Tak do tabulky bylo zapsánoalespoň pár bodů
za 8. místo. Na 1. stupínku stal tým Sychotína, po
pravici tým ze Šošůvky a zleva stál tým z Černovic. Pro
2. místo v 8. kole VCB si holky (bez mé účasti) zajely
do Černovic. Terče zastavily v čase 18,10 a získaly tak
cenných 12 bodů. Rychlejší už byla jen Šošůvka. Třetí
skončili domácí. Deváté kolo probíhalo na domácí
trati 9.8. Bohužel i přes velkou podporu němčických
fanoušků se opakovala podobná situace, jako na
ždárské trati, avšak na levém proudu. Časomíra se
zastavila v čase ten den nejpomalejším (24,85). Nejhodnotnější ceny jsme předali týmu ze Sychotína,
ceny pro druhé místo převzal Senetářov a třetí příčku
si vychutnaly holky z Ostrova u Macochy. Kolo desáté
proběhlo 15. 8. v Rudici. Pro tento den nám bylo
předurčeno místo 4. s nejlepším časem sezóny 17,66.
Vítězkami rudické trati byly závodnice ze Šošůvky,
druhý se umístil Sychotín a třetí Černovice. A čekalo
nás předposlední kolo Velké ceny. Tentokrát jsme jeli
do Sychotína. Bylo jasné, že se tu takřka rozhodne
o celkových vítězkách. Na všech bylo vidět napětí.
My jsme zachovali chladnou hlavu a vystoupili jsme
tak na druhý oceněný stupínek s časem 17,91. O
vytoužené 1. místo nás připravily holky z Šošůvky a o
nějakou tu vteřinu jsme zase my předběhli hasičky ze
Senetářova, které nám celou druhou polovinu sezóny
dýchaly na záda. V září jsme se už zase všichni těšili na
závěrečnou soutěž v tradičních Sudicích. Čas 17,75
nám zajistil krásné 2. místo a 12 bodu do celkové
tabulky. Své prvenství obhájila Šošůvka a Senetářov
získal bronz.
Uteklo to jako voda a v sobotu 7. listopadu jsme se
vypravili do Černovic na očekávanou událost Vyhlášení Velké ceny Blanenska pro rok 2015. Sestříhaná
a upravená videa mělo možnost vidět 6 nejlepších
ženským týmů a 10 mužských týmů. Největší pohár
putoval do rukou Šošůvského týmu a musím dodat,
že se to letos holkám opravdu povedlo. Stříbrnou
medaili si zasloužily holky ze Sychotína. A my jsme
mohli slavit krásnou bronzovou příčku. Jako čtvrtý na
pódium předstoupil Senetářov, páté skončily holky ze
Žernovníku a šesté místo šťastně vybojovaly hasičky
z Těchova.
K Novému roku bychom chtěli zlepšit celkové umístění
ve Velké ceně Blanenska a Vám přejeme hodně
zdaru, pohody a příjemných chvil.
Proudařka Zuzana Slováková

SDH Němčice v druhé polovině roku 2015
Druhou polovinu roku jsme zahájili 15. ročníkem
soutěže O putovní pohár starosty obce Němčice.
Soutěže se zúčastnilo 33 družstev mužů a 19 družstev
žen. Naše družstvo mužů se umístilo na 21. místě a
družstvo žen na místě 15.
V celkovém hodnocení seriálu VC Blanenska se naše
ženy umístily na krásném třetím místě.
Naše jednotka PO se již tradičně účastnila školení
konané v kulturním domě ve Žďáře, kde jako školitel
byl Ing. nprap. Pavel Ruml z PS Blansko.
Díky své připravenosti se naše jednotka účastnila
třech výjezdů. První byla technická pomoc při kácení
nebezpečně nakloněného stromu nad silnicí mezi
Němčicemi a Kuničkami. Druhý výjezd byl k dopravní
nehodě mezi Němčicemi a Ludíkovem, kde se
střetly dvě osobní auta. Poslední výjezd byl na požár
komínového tělesa rodinného domu č.p. 118 v obci

Němčice – kde nebylo zjištěno škod. Naštěstí nebyl
nikdo vážně zraněn.
2.1.2016 od 15:00 se v zasedací místnosti kulturního
domu uskuteční valná hromada, kam bych srdečně
chtěl pozvat všechny členy sboru. 23.1.2016 se
uskuteční tradiční hasičský ples k tanci a poslechu
bude hrát skupina NONUS.
3.7.2016 se bude konat oslava 130 let založení našeho
sboru. O přesném programu Vás budeme včas informovat přes obecní media. Závěrem bych Vám
chtěl popřát do nového roku mnoho štěstí, zdraví
a spokojenosti. Za sbor dobrovolných hasičů
Tomáš Grulich – velitel SDH Němčice

ˇˇ
Spoz Nemcice
Z činnosti SPOZ Němčice
V druhé polovině roku 2015 členky SPOZ pořádaly či
se podílely na organizaci těchto akcí:
V srpnu jsme pomohly našim hasičům s občerstvením
při Velké ceně Blanenska. Na konci srpna jsme uspořádaly akci Loučení s prázdninami. Pro děti byla
připravena opičí dráha, kde děti zdolávaly různé
překážky. Pak se společně vydaly hledat poklad.
Dostaly mapu tajuplného hradu a nádvoří. Postupně
dostávaly pokyny pro cestu k pokladu a musely plnit
různé úkoly, především odpovídat na hádanky. Nakonec pod břízami našly poklad plný penízků. Paní
Sadecká uspořádala výstavu fotek z akce Malujeme
na asfalt a děti za své kresby byly odměněny. Tradičně
si děti zaskákaly na trampolíně. O občerstvení se
postarali členové TJ Babylon, za což jim děkujeme.
V měsíci září jsme pomohly s přípravou 5. oslav Dne
české státnosti. Na konci listopadu jsme uspořádaly
Adventní posezení. O krásný program se postaraly
děti z MŠ, které nám v převlečení za čertice a čertíky
zarecitovaly a zatancovaly. S Tetinami Matyldou a

Klotyldou děti pekly vánoční cukroví, ale najednou
se jim začalo z trouby hrozně kouřit a vylezli z ní dva
čerti. Děti se trošku polekaly, ale naštěstí za chviličku
přišel Mikuláš, který je odehnal a řekl, že v Němčicích
zlobivé děti nejsou. Děti dostaly od Mikuláše adventní
kalendář a mohly se s ním vyfotit. Na dobrovolném
příspěvku bylo vybráno 1455 Kč a tato částka byla
darována Centru denních služeb Emanuel Boskovice,
kteří se starají o lidi s mentálním a kombinovaným
postižením. Během roku jsme navštívily naše starší
spoluobčany u příležitosti jejich životních jubileí a
ke konci roku jsme jim přišly popřát krásné svátky s
vánočním balíčkem.
31. ledna 2016 plánujeme dětský karneval, na který
všechny malé ale i dospělé už nyní srdečně zveme.
Na závěr přejeme všem šťastný a klidný rok 2016.
Za SPOZ Ing. Šárka Marková

Informujeme
Změny v evidenci obyvatel v r. 2015
narození
Sofie Otáhal-Měchura
Daniel Vlach
Nikola Vražbová
úmrtí
Jung Josef 62 let
Kunc Zdeněk - 59 let
Vlach František - 81 let
Živný Vladimír - 74 let
Bláha Zdeněk - 59 let
Hádlerová Jarmila - 68 let
Hejč Jaroslav - 90 let
přistěhovaní
Boudník Ladislav, Němčice 85
Daňo Martin, Daňo Veronika, Němčice 53
Freibergová Dana, Němčice 85
Jarný Ondřej, Jarná Věra, Němčice 121
Kocman Milán, Kocmanová Mari, Němčice 160

Kyzlink Jakub, Kyzlink Karel, Kyzlinková Hana, Němčice
73
Láníková Marcela, Němčice 26
Otáhal-Měchra Aleš, Němčice 104
Sojka Dominik, Sojka Jakub, Němčice 97
Vražba Petr, Vražbová Šárka, Němčice 83
Živná Natalie, Živný Zdeněk
Odstěhovaní
Blažková Kateřina
Fidlerová Silvie
Fidlerová Sylva
Fidlerová Viktorie
Kolář Antonín
Martinek Jan, Martinková Erika, Martinek Jan, Martinek Matěj
Sedlák Antonín, Sedláková Jana

Odpady budou svážet nově sudý týden

Informace o odstávkách el. energie
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změna, která se vás dotkne, i nadále bude odpad svážen 1 x za 14dní. Pro začátek uvedu na půl roku
termíny svozu odpadů.

termíny svozu odpadů.
Termíny svozu odpadů v 1 polovině roku 2016:
Termíny svozu odpadů v 1 polovině roku 2016:
11.1.2016
25.1.2016
8.2.2016
22.2.2016
7.3.2016
21.3.2016
4.4.2016
18.4.2016
2.5.2016
16.5.2016
30.5.2016
13.6.2016
27.6.2016
Informace o odstávkách el. energie

Termíny plesů:

V prvním čtvrtletí roku 2016 budou časté odstávky elektrické energie, Budou dotčeny všechny

23.1.2016
– ples
SDH, hraje
Nonus
domácnosti.
Informace
budou
zveřejňovány na úřední desce, v místním rozhlase a na webových

stránkách obce www.nemcice.eu, kde je nove zřízena sekce Odstávky el. energie. Děkujeme za
pochopení.

6.2. 2016 – Sousedský bál, hraje Styl

