Ročník 2010 | Číslo 2

Ohlédnutí za uplynulým rokem
Nepochybně pro obec nejvýznamnější událostí
minulého roku byly podzimní volby do zastupitelstva
obce. Chci touto cestou ještě jednou poděkovat všem
občanů, kteří se voleb zúčastnili a projevili tak zájem o
veřejné dění a rozvoj obce. Zároveň chci poděkovat za
projevenou důvěru, která mne pro další volební období
zavazuje k odpovědné práci pro obec.
V rekapitulaci prováděných akcí je bezesporu na
prvním místě úprava veřejných prostranství obce. Jde o
stavbu významného rozsahu, prováděnou současně na
třech místech obce. Kolem obecního úřadu, kolem
kulturního domu a v těsné blízkosti kostela. S obsahem
projektu jsme veřejnost jiţ několikrát seznamovali,
přesto opět nabízíme moţnost podrobnějšího seznámení
s projektovými podklady, jsou k dispozici na obecním
úřadě. Úpravy budou dokončeny v červenci roku 2011.
Věříme, ţe výsledkem bude zlepšení vzhledu
významných částí obce, které bude příjemné obyvatelům
a důleţité pro pozvednutí kreditu naší obce.
Byla provedena výměna oken a dveří obecního úřadu
se záměrem zlepšení tepelné pohody v uţívaných
prostorách obecního úřadu, knihovny a klubovny.
Nepochybně dojde následně k úsporám energie potřebné
k vytápění objektu.
Obec vyuţila výhodné moţnosti nabídnuté Úřadem
práce a zaměstnala v jarních a letních měsících místního
občana vedeného tímto úřadem jako nezaměstnaný. Pro
obec vykonával potřebné práce zejména při údrţbě
veřejných ploch, přičemţ mzda za tuto práci byla
hrazena Úřadem práce.
V součinnosti s obcí provedla společnost E.ON
výměnu sloupů elektrického vedení podél hlavní silnice,
při které byl stávající drátový rozvod NN nahrazen
bezpečnějším a provozně spolehlivějším kabelovým.

Současně s tím byla realizována částečná rekonstrukce
veřejného osvětlení a místního rozhlasu.
Byly dokončeny pozemkové úpravy, které se dotkly
všech vlastníků pozemků v katastru naší obce. Z pozice
obce musíme zúčastněným poděkovat za věcnost a
porozumění, se kterými k navrhovaným řešením
přistupovali a přispěli ke zdárnému ukončení projektu.
Výsledkem bude přesné a jednoznačné vymezení
vlastnických práv k pozemkům a také vyuţívání všech
výhod plynoucích z katastrálních záznamů uloţených
v digitální podobě.
Byl zpracován nový pasport místních komunikací
spolu s pasportem dopravního značení. Tyto dokumenty
jsou po schválení Dopravním inspektorátem a Odborem
dopravy Boskovice pro obec závazné a budeme proto
povinni je v roce 2011 uvést do praxe. V systému
nového dopravního značení tak vznikne v horní části
obce zóna s omezením rychlosti a v dalších místech
budou instalovány značky na základě oprávněných
poţadavků občanů.
V sousedství nových komunikací poblíţe budovy
obecního úřadu byly vyčleněny tři stavební parcely pro
výstavbu rodinných domů. Informace o nabízeném
prodeji těchto pozemků byla zveřejněna vyhlášením
veřejným rozhlasem a vyvěšením na úřední desce obce
v listinné i elektronické podobě. V době, kdy tvořím
tento článek, byl jiţ o dvě nabízené parcely projeven
zájem podáním ţádosti předepsaným způsobem.
Na závěr mi dovolte popřát Vám v tomto roce
zdraví, klid, pohodu a usměvavé sousedy.
Ing. Pavel Sadecký - starosta

Odkaz na oficiální webové stránky naší obce:

www.nemcice.eu
Na webových stránkách je také moţnost k nahlédnutí do obecních kronik. V současné době je volně přístupná
Historická kronika obce (od r. 1856) a Školní kronika. Nabídka bude nadále rozšiřována o zbývající kroniky.
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K úklidu sněhu
Letošní zima je a moţná nadále bude
štědrá na sníh. Proto je v našem
společném zájmu zajišťovat včasné a
účinné odklízení sněhu. Obec pravidelně
zajišťuje
odpovídající
mobilní
mechanizmy schopné v potřebném
rozsahu sníh v ulicích rozhrnovat. Tyto
činnosti
jsou
však
významně
omezovány automobily parkujícími
v ulicích. Mnozí občané si na tuto
skutečnost stěţují, a proto o ní jednalo
zastupitelstvo obce a z jeho pověření se
na dotčené občany obracím s prosbou.
Pokud bude úklid sněhu předvídatelný a
zejména v případě, ţe úklid bude
předem vyhlášen veřejným rozhlasem,
zaparkujte svá auta na místa, kde
nebudou úklidu překáţet. Nabízí se
parkoviště u kulturního domu, nebo jiné
vhodné místo v jeho okolí. Děkuji za
porozumění.
Ing. Pavel Sadecký – starosta

Ustavující zasedání
Ustavující zasedání (UZ) proběhlo 5.
listopadu 2010 v obřadní místnosti
kulturního domu Němčice. Zasedání se
zúčastnilo všech sedm nově zvolených
zastupitelů a dalších 12 občanů naší
obce. Po zahájení ustavujícího zasedání
přistoupili zastupitelé ke sloţení slibu.
Důleţitým bodem jednání UZ byla
volba vedoucích představitelů obce. Na
post starosty obce byl navrţen jediný
kandidát - Ing. Pavel Sadecký, který byl
v tajné volbě zvolen jednomyslně. Do
funkce místostarosty obce byl ziskem
pěti hlasů zvolen Mgr. Antonín Fidler.
Členové nově zvoleného zastupitelstva
dále rozhodli zřídit dva výbory finanční a kontrolní a do jejich čela byli
zvoleni: Ing. Šárka Marková, jako
předsedkyně finančního výboru a
zastupitel Josef Kameník, jako předseda
kontrolního výboru. Tato volba jiţ
proběhla veřejným hlasováním.
Po
krátké diskusi, v níţ vystoupil nově
zvolený starosta a místostarosta, bylo
ustavující zasedání ukončeno.
Mgr. A. Fidler - místostarosta

Volby v roce 2010
Rok 2010 byl označen za supervolební, neboť se konaly troje volby.
1. Volby do Poslanecké sněmovny ČR
se uskutečnily 28. a 29. května. Výsledky těchto voleb byly
zveřejněny jiţ ve „Zpravodaji obce Němčice č.1/2010“.
2. Volby do Senátu ČR
V pátek 15. a v sobotu 16. října proběhlo první kolo voleb do Senátu
ČR. Z 10 kandidátů volebního obvodu Blansko, postoupili do druhého
kola dva, a to kandidát ČSSD Jozef Regec (30,62 %) a jako druhý
kandidát KDU-ČSL PaedDr. Zdeněk Peša (21,22 %). V naší obci získal
nejvíce hlasů kandidát strany VV Ing. Josef Mikulášek (55 hlasů – 27,8
%), druhý v pořadí Stanislav Navrkal za KSČM (54 hlasy – 27,3 %) a
třetí Jozef Regec (53 hlasy – 26,8 %). Zdeněk Peša se umístil v našem
volebním okrsku jako pátý v pořadí se ziskem 10 hlasů (5%). Volební
účast v prvním kole senátních voleb byla v naší obci 58,9 %.
Druhé kolo voleb do senátu se konalo o týden později, tj. ve dnech
22. a 23. května. Vítězem se stal Jozef Regec, kterému bylo v našem
volebním okrsku odevzdáno 72 hlasů (71,3 %) a ve volebním obvodu
Blansko získal 54,3 %. Zdeněk Peša obdrţel ve druhém kole v obci
Němčice 29 hlasů (28,7 %) a ve volebním obvodu Blansko dosáhl
45,7% úspěšnost. Místo senátora tedy obsadí na dalších šest roků za
blanenský region kandidát ČSSD Josef Regec. Volební účast ve druhém
kole byla pouze 28,6 %, ve volebním obvodu Blansko 30,3 % a
v celostátním měřítku 24,6 %.
3. Komunální volby
Volby do zastupitelstev obcí proběhly souběţně s prvním kolem
voleb do senátu, tedy 15. a 16. října 2010. V naší obci byly registrovány
dvě kandidátní listiny – kandidátka KDU-ČSL a kandidátka KSČM.
V Němčicích se volilo sedmičlenné zastupitelstvo a na obou listinách
bylo také zapsáno po sedmi kandidátech. Ve volebním seznamu naší
obce bylo evidováno 353 voličů. K volební urně se dostavilo 218 voličů,
coţ představuje celkovou účast 61,8 %. Ze 1398 platných hlasů získala
vítězná strana KDU-ČSL 732 hlasů, tj. 52,36 % a pro kandidáty KSČM
bylo odevzdáno 666 hlasů, tj. 47,63 %. Na základě těchto výsledků byly
přiděleny straně KDU-ČSL čtyři mandáty do zastupitelstva obce a straně
KSČM tři mandáty. Zastupitelstvo obce Němčice bude v následujícím
volebním období pracovat ve sloţení: Ing. Pavel Sadecký, Josef
Ondroušek, Ing. Lukáš Šebela a Ing. Šárka Marková zvoleni za volební
stranu KDU-ČSL a Josef Kameník, Mgr. Antonín Fidler a Miroslav
Novotný zvoleni za stranu KSČM.
Mgr. A. Fidler - místostarosta
Obecní zastupitelstvo spolu s ostatními sloţkami v obci Vás zve na:

XV. Sousedský bál
který se koná v sobotu 15. ledna 2011 od 20 hodin
K tanci a poslechu bude hrát hudba KUJÁVA.
V předtančení vystoupí Lidová škola umění Blansko.
Vstupné 50,- Kč | Bohatá tombola | Občerstvení zajištěno
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Od září do prosince
Jen co se děti v červnu rozloučily se svými velkými
kamarády školáky, uţ se v září vítaly s novými. Pro
školní rok 2010/2011 se zapsalo 7 nových dětí a MŠ tak
znovu plně zaplnila kapacitu 24 dětmi. 10 dětí dojíţdí ze
sousední obce Ludíkova, 14 dětí je z Němčic. 20 dětí s
pravidelnou celodenní docházkou a 4 děti, které mohou
navštěvovat MŠ jen 5 dní v měsíci do té doby, neţ
dovrší 3 let věku.
Po přivítání v novém školním roce jsme se pustili s
chutí do práce a za 4 měsíce se děti naučily spoustu
znalostí a dovedností, potřebných pro další ţivot. Učily
a učí se především ţít v kolektivu – ve skupině svých
vrstevníků, hrát si spolu, navzájem si naslouchat a
domluvit se, pomáhat si, neubliţovat, neničit, chovat se
ohleduplně k ostatním, váţit si práce druhých, osvojují
si pravidla společenského chování….
O tom, ţe děti v MŠ nezahálí, se můţe přesvědčit
kaţdý, kdo naši školku navštíví. Svědčí o tom výrobky
dětí, které zdobí interiér budovy. Většina dětí pracuje s
chutí a ráda. Veškerá činnost je vedena hravou formou.
Hra je nejdůleţitější náplň jejich mladého ţivota, je to
jejich práce, která je naplňuje, uspokojuje jejich potřeby,
rozvíjí, a je důleţitá pro jejich harmonický rozvoj. Pro
zpestření a k jejich velké radosti, dostaly děti nový
počítač, který vyuţívají hlavně starší děti, ale rády s ním
pracují i ti nejmenší. Roste nám nová generace, která
vymoţenosti moderní doby ke svému rozvoji potřebuje.

Pobyt v MŠ dětem zpříjemňují mimoškolní aktivity,
kulturní záţitky. V tomto školním roce děti navštívily
divadlo Radost, divadelní představení v Blansku. Pěkný
záţitek jim připravily děti z MŠ Ţďár, které jim zahrály
pohádku O drakovi, který měl rád buchty. Společně s
rodiči jsme proţili pěkné podzimní odpoledne spojené s
pouštěním draků a opékáním párků na školní zahradě. S
rodiči si děti také vyzkoušely své tvořivé dovednosti na
vánoční dílně.
Závěr roku jim připravil nemalé radosti, ale také
starosti. Obavy ovládly dětské dušičky v mikulášském
období, ale tentokrát měly štěstí, protoţe je navštívil jen
Mikuláš a ten je nejen spravedlivý, ale především
dobrotivý a všechny děti potěšil dárečkem.
Velká radost zavládla v MŠ při vánoční nadílce,
kaţdé z dětí našlo pod stromečkem oblíbenou hračku,
pochutnalo si na výborném cukroví, které nám darovala
jedna maminka. U stromečku jsme si zazpívali koledy a
popřáli jsme si krásné Vánoce.
Rok 2010 pomalu končí, děti čeká ještě mnoho práce
a záţitků, popřejme jim, ať vše proţijí v pohodě, klidu,
ve zdraví a v přátelství, obklopeny láskou všech svých
nejbliţších.
Dovolte, abych Vám všem popřála krásné Vánoce,
hodně šťastných chvil se svými nejdraţšími, pevné
zdraví a hodně úspěchů v roce 2011.
Za kolektiv MŠ Ivana Novoseljuková

Z činnosti SPOZ Němčice
Blíţí se konec roku, pro někoho byl úspěšný pro
někoho méně. Dovolte mi krátké zhodnocení práce
SPOZ při Obecním úřadu Němčice.
SPOZ se podílí na kulturním dění v obci, má 7 členů
a dlouholetého spolupracovníka pana Kutila, který
připravuje smuteční a vzpomínkové relace v obecním
rozhlase. Jeho spolupráce si moc váţíme a děkujeme.
Připravujeme akce nejen pro děti, ale i pro dospělé.
Navštěvujeme naše spoluobčany, kteří oslavili
významné ţivotní jubileu, roznášíme vánoční balíčky. K
naší práci patří nejen radost, ale také účast na smutečním
rozloučení s našimi zemřelými spoluobčany.
Dovolte mi připomenout některé naše akce. V tomto
roce se mohly děti vydovádět na pyţamovém párty, kde
jim hrála kapela Kaštánci, bylo to moc pěkné odpoledne.
I tento rok byl připraven den matek, dárečky nám
pomohl vyrobit krouţek šikovných rukou při místní
knihovně. Maminky potěšily děti z MŠ, stepaři, místní
děti se svým pásmem.
Společně s hasiči bylo pro děti připraveno sportovní
odpoledne s překvapením. Děti soutěţily v netradičních
disciplínách, kde musely prokázat hlavně šikovnost,

rychlost a vytrvalost. Mohly si také vyzkoušet poţární
zásahovou techniku. Za své výkony byly odměněny
malými dárky. Překvapení pro děti byl skákací hrad.
Myslím si, ţe děti i rodiče proţili pěkné odpoledne.
V měsíci říjnu byl připraven zájezd do Brna do divadla
na muzikál“ Hello Dolly. Byl to krásný kulturní záţitek.
Také v příštím roce chceme připravit podobný zájezd.
V prosinci jsme připravili adventní posezení. Zahrála
nám Holóbkova mozeka z Protivanova, děti z MŠ
přispěly pásmem básniček a písniček. Nakonec nás
navštívil Mikuláš, anděl a čert, ale protoţe všechny děti
byly hodné tak dostaly od Mikuláše adventní kalendáře.
Nezapomínáme také na naše hendikepované
spoluobčany, pro které jsme uspořádali sbírku. Bylo
vybráno 2840,-Kč, částka bude předána do Betany
Boskovice, kde bude pouţita na zakoupení ochranných
pomůcek pro epileptické pacienty.
Na závěr bych vám chtěla popřát klidné proţití
svátků vánočních, hodně štěstí a zdraví v Novém roce
2011.
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Za SPOZ Šebelová Magda

Činnost TJ Babylon Němčice

Pavel Krátký

Oddíl stolního tenisu
Nová sezóna stolního tenisu odstartovala 16. října a z
naší obce se jí účastní 3 týmy, které doposud odehrály 7
soutěţních kol. Druţstvo „A“ ve sloţení Meluzín
Rostislav, Krátký Pavel, Ondroušek Alois a Hebelka
Ladislav ml. hraje okresní přebor II. třídy, do kterého
postoupilo kuriózně aţ ze 4. místa díky postupu
Boskovic do krajského přeboru a nepřihlášení týmu
Blansko „E“ do Okresního přeboru I. třídy. Toto
způsobilo, ţe místo 2 týmů postupovaly 4 týmy. Stalo se
tak poprvé v historii stolního tenisu na Blanensku.
Průběţně se druţstvo „A“ nachází na 11. místě.
Nejlepším hráčem je Rostislav Meluzín.
Před letošní sezónou druţstvo „B“ opustil Pavel
Prokop a tak nyní hraje ve sloţení Filouš Martin, Sedlák
Vítězslav, Přikryl Jiří a Hebelka Radek, Okresní přebor
IV. třídy a je zatím na posledním 12. místě. Dobře hraje
Filouš Martin a Sedlák Vítězslav.
Druţstvo „C“ ve sloţení Vítězslav Sedlák, Hebelka
Leoš, Kaššai Jan ml., Dvořáček Martin a Přikryl Jiří
hraje Okresní soutěţ I. a prozatím je na 9. místě.
Tahounem týmu je Vítězslav Sedlák, který odehrál
všechny zápasy za „B“ i „C“ tým se slušnými výsledky.

Do dalších fází sezóny půjdou naše týmy s jediným
úkolem, a to zachránit se v soutěţích, které hrají.
Dne 25. září 2010 se konalo školení rozhodčích ve
Zbraslavci. Zkoušky úspěšně sloţili Pavel Krátký,
Radek Hebelka, Vítězslav Sedlák a získali tak licenci
rozhodčího typu C. Od 5. října 2010 začaly tréninky pro
mládeţ. Letos kaţdé úterý od 17 do 18:30 hod. účast a
zájem místní mládeţe je slabá. Případní další zájemci o
hraní stolního tenisu jsou vítaní.
Dne 15. listopadu 2010 se v místním Kulturním
domě uskutečnila mimořádná konference stolního tenisu
(RSST Blansko), za účastí 2 členů výkonného výboru
JM KSST, 2 zástupců ČAST, 16 zástupců oddílů
registrované soutěţe a 9 hostů.
Dne 4. prosince 2010 se ve Ţďárné konal Okresní
přebor stolního tenisu. V konkurenci 41 hráčů si naší
hráči vedli dobře a umístili se na solidních příčkách. V
dvouhrách 16. Krátký Pavel, 18. Hebelka Ladislav ml.,
20. Ondroušek Alois. Ve čtyřhrách na 6. místě Krátký
Pavel, Ondroušek Alois. Ve volných termínech se naší
hráči zúčastní tradičních turnajů v Šošůvce, Voděradech
a Vysočanech.

Tabulky jednotlivých soutěží
OP II

OP IV

OS I

Tým

Z

V

R

P

B

Tým

Z

V

R

P

B

1

Olešnice A

7

6

1

0

20

1

Okrouhlá A

7

6

1

0

20

17

2

Svitávka B

7

4

2

1

17

2

Lh. Rap. A

7

5

2

0

19

2

17

3

Vanovice B

7

4

2

1

17

3

Bořitov B

7

5

1

1

18

1

2

16

4

Šošůvka C

7

4

2

2

15

5

Petrovice C

7

4

1

2

16

4

Vysočany D

7

5

1

1

18

0

3

15

5

Kuničky A

7

5

0

2

17

3

2

2

15

6

Rájec B

7

3

2

2

15

6

Vanovice C

7

4

0

3

15

7

2

3

2

14

7

Letovice B

7

3

1

3

14

7

Voděrady C

7

3

0

4

13

Vanovice A

7

3

0

4

13

8

Kunštát B

7

3

0

4

13

8

Velenov A

7

3

0

4

13

9

Ţďárná B

7

2

2

3

13

9

Rohozec C

7

3

0

4

13

9

Němčice C

7

2

0

5

11

10

Zbraslavec C

7

2

0

5

11

10

Křetín D

7

1

1

5

10

10

Petrovice D

7

1

0

6

9

11

Němčice A

7

2

0

5

11

11

Zbraslavec D

7

1

0

6

9

11

Ţďárná C

7

0

1

6

8

12

Jestřebí B

7

0

0

7

7

12

Němčice B

7

1

0

6

9

12

Bořitov C

7

0

0

7

7

Tým

Z

V

R

P

B

1

Veselice A

7

6

0

1

19

2

Kunštát A

7

5

0

2

3

Rudice A

7

5

0

4

Voděrady B

7

4

5

Bořitov A

7

3

6

Adamov A

7

7

Šošůvka B

8

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

Oddíl šachů
Šachisté hrají základní soutěţ pod vedením Dostála Petra a Kouřila
Eduarda. Soutěţ začala 4. listopadu 2010. Před sezónou tým posílil
Stloukal Jaroslav (Vavřinec) a Závodník Ladislav (Ţďár), dále hrají
Kouřil Eduard, Kala Libor, Dostál Petr, Hebelka Leoš, Fidler Vítězslav,
Přikryl Jiří, Marek Jaromír, Malý Roman, Prokop Pavel. Po 2 odehraných
kolech je naše druţstvo na 4. místě ze 6 týmů. Na kontě má 2 remízy
2,5 : 2,5 (2 body). Stloukal zvítězil v obou zápasech.
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Družstvo
Z V R P
B
1.
Kunštát
2
1 1 0 6,5
2.
Lipůvka
2
1 1 0 6,5
3.
Lipovec F
2
1 1 0 6,5
4.
Němčice
2
0 2 0 5
5.
Vanovice
2
0 1 1 3,5
6.
Rovečné B
2
0 0 2 2
Vysvětlivky: Z - počet zápasů; V – vítězství;
R– remízy; P – prohry; B – počet bodů;

Oddíl šipek
Pod vedením Romana Malého se
začala hrát 3. liga šipek. Sezóna začala
3. 10. 2010. Naši hráči sehrají celkem
22 utkání a po 7. odehraných kolech se
nacházejí na výborném 6. místě. Tým
tvoří Malý Roman, Hebelka Roman,
Dvořáček Martin, Kaššai Jan ml.,
Kaššaiová Lenka, Fišer Václav,
Hebelka Radek, Pollák Libor a Kouřil
Eduard. Tréninky mívají kaţdou středu
a utkání se hrají kaţdou neděli v 15
hod systémem doma-venku. Naši hráči
se rovněţ účastní turnajů na
Blanensku.

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

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Z V VP R PP P B
8 8 0 0 0 0 24
8 5 2 0 0 1 19
8 6 0 0 0 2 18
8 4 2 0 1 1 17
7 5 0 0 0 2 15
8 4 0 0 1 3 13
8 3 1 0 0 4 11
7 2 2 0 0 3 10
8 1 0 0 2 5 5
7 1 0 0 1 5 4
7 0 0 0 2 5 2
8 0 0 0 0 8 0

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

Další činnosti organizace
Dne 21. sprna 2010 se konala na kiosku akce pro
členy i nečleny TJ, kteří organizovali a pomáhali při
pouťových a sportovních akcích.
Dne 28. sprna 2010 se na místním fotbalovém hřišti
uskutečnil turnaj v malé kopané za účasti 5 místních
týmů. Zvítězil Hospoda Team o skóre před
Kawabungou. Turnaj se uskutečnil i přes nepříznivé

počasí a tím pádem zvítězili vlastně všichni, kteří se
zúčastnili.
Uspořádali jsme dvě taneční zábavy 9. října
Demonium a 23. října Arcus.
Za TJ Babylon přeji všem spoluobčanům příjemné
proţití Vánočních svátků, hodně štěstí, pevné zdraví,
lásku a pohodu v Novém roce 2011.
Pavel Krátký

Rok 2010 z pohledu dobrovolných hasičů
Dlouhé roky je poslání dobrovolných hasičů
nezměněno, chránit majetek a zdraví spoluobčanů.
Jelikoţ se hasiči zapojují do různých akcí probíhajících
v obci, je také úloha společenské zábavy velice důleţitá.
SDH Němčice má v současné době 68 členů z toho
17 ţen. Na valné hromadě na začátku roku, konané jako
jiţ několikrát v zasedací místnosti v KD, byl volen nový
Členský výbor. Z původních 9-ti členů, byl výbor
rozšířen na 11-členný, především byl omlazen. Sloţení
pro další volební období, tj. 5 roků, byli zvoleni tito
zástupci:
Josef Polák st. – starosta SDH, Jiří Ondroušek –
velitel SDH, Josef Dvořáček nml. – hospodář, Jan
Slovák – referent ţen, Miroslav Sedlák st. – referent
mládeţe, Jaromír Fiala – jednatel, Josef Polák ml. –
revizní komise, Jiří Sedlák, Lukáš Šebela, Tomáš
Grulich, Milan Mynařík;
Výroční valná hromada se bude konat dne 8.1.2011 v
zasedací místnosti KD od 15 hodiny. Všichni členové
jsou srdečně zváni.
V tomto roce, jako i v letech předešlých, probíhalo
školení JPO. Školení probíhalo opět v Petrovicích za
účasti členů jednotek okrsku Sloup. Jednotky sborů
dobrovolných hasičů se v posledních letech stali
neodmyslitelnou součástí integrovaného záchranného

systému (IZS) kraje. Proto jsou součástí jejich
vzdělávání nejenom teoretické, ale také praktické
zkušenosti. Jako jednou z moţných forem praxe je
povaţován poţární sport. Jiţ je tomu více neţ 10 let co
se věnujeme aktivně tomuto „sportu“.

V letošním roce jezdili na závody Velké ceny Blanenska
(dále jen VCB), dvě druţstva muţů, a po letech bylo
obnoveno druţstvo ţen. Výsledky druţstva muţů „A“
byly po celou sezonu vyrovnané, díky tomu jsme se
umístily v celkovém hodnocení na 5. místě s celkovým
počtem 162 bodů se ztrátou 5 bodů na druhé místo. Je
důleţité však říci, ţe jsme si velkou část sezony půjčili
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na postu proudaře, závodníka z jiného druţstva. Kluci z
druţstva „B“ se celou sezonu potýkali s velmi
nevyrovnanými výkony, coţ jim v celkovém hodnocení
stačilo pouze na 30. místo s celkovým počtem 28 bodů.
Druţstvo ţen vstupovalo do sezony s nejistým
výsledkem. Nové druţstvo sloţené z mladých holek
však na prvních závodech ukázalo, co umí. Na okrskové
soutěţi konané v Petrovicích skončily na prvním místě,
kdyţ dokázali porazit i zkušené druţstvo ţen ze Ţďáru,
nebyla pochybnost o tom, ţe holky jsou dobře
připraveny Josefem Polákem ml. Díky vítězství se
zúčastnili okresní soutěţe konané v Blansku, kde
obsadily celkové třetí místo. Na závodech VCB jen
ukazovali svoji silnou stránku, kdyţ dokázali poráţet i
zkušená druţstva. Byla jen škoda, ţe se jim na okruhu
závodů VCB nepodařilo umístit na stupních vítězů a ve
velké většině závodů si odváţet bramborové medaile. V
celkovém hodnocení se umístily na krásném 6. místě s
celkovým počtem 80 bodů. Na vyhlášení výsledků v
Černovicích jim byl udělen titul objev roku.
Na činnost sportovních druţstev je potřeba spousta
finančních prostředků, ať se to týká na techniku i
dopravu závodníků. Proto jsme v tomto roce uspořádali

několik tanečních zábav a tradiční hasičský ples. Ples se,
jako jiţ kaţdým rokem těšil vysoké návštěvnosti. I v
letošním roce budeme pořádat ples, který se bude konat
dne 22.1. 2011 od 20:00 hodin v Kulturním domě.
Tradiční hasičské závody, které se staly v obci
velkou kulturní události, jsme uspořádali druhý víkend v
srpnu a to 8.8.2010. Na tyto závody, zařazené do seriálu
závodů VCB, přijelo velké zastoupení druţstev, nejvíce
ze všech závodů VCB a to 38 druţstev muţů a 19
druţstev ţen. V této silné konkurenci se druţstvo muţů
„A“ umístilo na 3. místě s časem 18:44s, holky se
umístily na 4. místě s časem 19:21s. Další ročník konaný
v roce 2011 bude dne 14.8. Touto cestou bych chtěl
poděkovat všem co na soutěţi pomáhali s jejím
průběhem i přípravou, ať byli členi nebo nečleni, všem
obecním sloţkám a Obecnímu úřadu.
Na závěr mi dovolte popřát za nově zvolený výbor
SDH Němčice Všem členům i Všem našim
spoluobčanům hodně zdraví, spokojenosti bez ohně a
štěstí v novém roce.
Lukáš Šebela

Zajímavosti z historie obce
V minulém zpravodaji jsme oznámili zveřejnění
nejstarší části obecní kroniky. S velkým zájmem jsem
tento dokument přečetl, vřele to doporučuji i vám.
Zjistíte, ţe obec procházela zajímavým, někdy aţ
bouřlivým společenským a politickým vývojem.
Při této příleţitosti si dovoluji nabídnout několik
údajů a čísel obsaţených v této části kroniky.
Na počátku 17. století bylo v Němčicích 17 domů,
po válce třicetileté 9 z nich pustých.
V r. 1804 byla v Němčicích zaloţena škola. Budova,
původně dřevěná, slouţila zároveň jako pastouška a
pazderna.
V r. 1844 byla ke kostelu přistavěna západní strana
s oltářem.
V r. 1846 bylo v Němčicích 67 domů s 483
obyvateli.
V r. 1880 bydlelo v naší obci 653 obyvatel v 88
domech.
V r. 1890 byla rodákem Vincencem Hebelkou
zaloţena továrna galanterního zámečnictví a poloţen
základní kámen budovy nové školy a v září téhoţ roku
byla stavba ukončena.

V r. 1898 byly v obci vysázeny lípy a akáty.
V r. 1900 bylo v Němčicích 101 domů s 650
obyvateli.
V r. 1901 byla provedena vnitřní malba kostela
akademickým malířem Brosíkem z Vídně a pořízen do
kostela krásný velký kříţ v nákladu manţelů
Hýskových.
V r. 1902 byla postavena silnice II. třídy z Němčic
do Rájce.
V r. 1910 bylo při sčítání lidu v říši v obci
napočítáno 717 obyvatel přítomných, 3 dočasně
nepřítomní a 18 nepřítomných (děvčata a hoši ve
sluţbě). Ve dvoutřídní škole bylo v tomto roce 156
ţáků.
V r. 1919 je zákonným nařízením zaloţena obecní
knihovna. Základ knihovny tvořilo 16 svazků
zakoupených z výtěţku divadelních ochotnických
představení.
Zvony v kostele pocházejí z r. 1519 a 1551.
Koncem 18. století a v 1. polovině 19. století je
v okolí Němčic dobývána ţelezná ruda.
Ing. Pavel Sadecký - starosta

Jak se naši předkové oblékali
Lidové místní kroje znamenají se ke konci 19. století.
Široký klobouk plstěný, po způsobu kardinálském, černá
stuha se střapečky na zad splývající; košile z bílého

domácího plátna, vesta různobarevná, aţ ke krku upnutá,
kabát černý, vzadu vysoko rozstřiţený a těsně upnutý,
ţluté koţenice a vysoké boty. Ţeny nosily květovaný
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lipský šátek, kazajky různých barev na ramenou tzv.
baňky, sukně skládané ze 6 půlek (t. j. 5 metrů na jednu
sukni), střevíce nazývané „lastinky“. Na slavnosti nosily
ještě zvláštní půlový šátek lipský, krajky zdobený a
zlatem protkávaný.

Tak chodilo se ve svátek, ale jinak se velice šetřilo;
ve všední dny se oblékali lidé ponejvíce do domácího
barevného plátna (viz plátenice).
Ale uţ v létech 80-tých 19. století tento kroj pomalu
mizel a lid se oblékal po způsobu městském.
Miroslav Kutil - kronikář

Nejstarší rody Němčic a jejich usedlosti
Čísl. 3 – čtvrtlán, v drţení více jak sto let rod
ŠEVČÍKŮ, dům sám má jméno u „KALŮ“.
Čísl. 4 – čtvrtlán nese jméno „U Budichů“, aţ do r. 1868
v drţení starého rodu PROKOPA. Poslední z rodu
František, který neměl dětí a vzal si za schovance
Vilema TUTOVIČE, syna sestry své manţelky,
z Boskovic, kterému svou usedlost r. 1868 postoupil.
Čísl. 5 – podsedek, nese samo jméno „U Fialů“ starého
rozvětveného rodu Fialů. Poslední majitel Josef neměl
synů, jen dvě dcery, z nichţ starší se provdala do
Sloupu. Vnučce z toho manţelství podsedek odkázal,
tato se provdala za učitele Hýska, čímţ usedlost přešla
do rodu Hýsků.
Čísl. 6 – „U Bartošů“ bylo v drţení starého rodu
Matuška. Poslední Jakub Matuška maje četné dítky a
dům zadluţený, prodal ho r. 1863 rodu HLAVÁČEK.
Čísl. 7 – „U Fraňťóšků“ příjmení není uvedeno, protoţe
neměli syna, dcera se provdala za Tomáše Hlaváčka
z Vavřince, majetek v r. 1845 přišel do rodu
HLAVÁČEK.
Čísl. 8 – bez příjmení byl více jak sto let v drţení rodu
VAŠÍČEK, poslední z rodu František byl lehkomyslný,
nechal dům zpustnouti a pak ho prodal Františku
Kučerovi ze Sloupa.
Čísl. 11 – „U Vávrů“ od nepaměti v drţení rodu
PROKOP.
Čísl. 12 – „U Prokopů“ od nepaměti v drţení rodu
PROKOP – nejstarší rod.
Čísl. 13 – „U Šamalů“ od nepaměti rod Šamalík.
Čísl. 15 – „U Vondrů“ od nepaměti rod Kala – nejstarší
rod.

Čísl. 18 – „U Fabiánů“ rod MATUŠKA vymřel po
muţských potomcích a asi okolo roku 1840 přiţenil se
tam rod NOVOTNÝ.
Čísl. 28 – „U Václavů“ od nepaměti drţení rodu
NOVOTNÝ.
Čísl. 29 – „U Hlaváčků“ od nepaměti rod KAŠPÁREK.
Čísl. 30 – „U Havlů“ od nepaměti rod NOVOTNÝ.
Čísl. 31 – „U Uhlířů“ byl rod NOVOTNÝ, poslední
provdal dceru za Šrajbra a majetek přešel na rod
KLÍMA.
Čísl. 32 – „U Kréčiřů“ od nepaměti rod HEBELKA.
Čísl. 33 – „U Matóšů“ od nepaměti rod HEBELKA.
Čísl. 34 – hospoda „U Šenkýřů“ od nepaměti rod
BLAHA.
Čísl. 35 – „U Krestiánů“ od nepaměti rod NOVOTNÝ.
Čísl. 36 – od nemapěti rod KUČERA.
Čísl. 37 – od začátku století rod ŠVÉDA.
Čísl. 56 – „U Krnků“ byl v drţení rodu KAŠPÁREK,
vdova po posledním Kašpárkovi se provdala okolo
r.1854 a tak přišel ze Šošůvky do Němčic rod SEDLÁK.
Čísl. 57 – „U Jamků“ od nepaměti rod NOVOTNÝ.
Čísl. 58 – „U Havlů“ od nepaměti rod NOVOTNÝ.
Čísl. 59 – rod HEBELKA v roce 1860 koupí přišel na
rod ZOUHAR ze Šošůvky.
Čísl. 39 – „U Hrazdírů“ původně rod SCHENK, pak se
přiţenil rod ŠEVČÍK.
„O přízviskách jsou různé pověsti, kterým víry nemůţe
se dáti. Z usedlých v č. 4 kovář PROKOP a č. 35 kovář
NOVOTNÝ, kteří první v okolí začali dělat pluhy.“
Miroslav Kutil - kronikář

Co se dělo v Místní knihovně ve druhém pololetí 2010
Katalog knihovny on-line na našich webových
stránkách byl spuštěn 1. června a od té doby zaznamenal
328 návštěv, coţ je pěkné číslo vzhledem k tomu, ţe se
ho teprve učíme pouţívat. Můţeme si tak pěkně z tepla
domova vybrat z více neţ 4.000 knih, které jsou
dispozici.
Revizi knihovního fondu jsme provedli koncem
prázdnin a zjistili, ţe máme na regálech aktuálně 3.764
svazků a tímto počtem se řadíme k nejobsáhlejším
knihovnám v regionu. Toto číslo představuje náš
základní fond. K tomu máme stále cca 300 knih z

výpůjčního fondu Městské knihovny Blansko, takţe náš
čtenář si můţe vybírat z více jak 4.000 titulů.
Vesele s knihou za sladkou odměnou byl název
zábavného odpoledne 25.9.2010. Děti soutěţily celkem
v 10 veselých disciplínách, kde spojily čtenářské
dovednosti se sportem. Všichni si závodění uţili děti i
dospělí dobrovolníci, kteří se zúčastnili jako rozhodčí.
Překvapením na závěr byla obří perníková chaloupka,
kterou jsme společné demontovali a snědli. Díky
sponzorům: TJ Babylon, hasičskému sboru, p. Jitce
Krátké, p. Romanu Hebelkovi a p. starostovi
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Sadeckému, byly všichni soutěţící odměněni krásnými
cenami.

Hallo Dolly – je název světoznámého muzikálu, jehoţ
návštěvu jsme zorganizovali společně s SPOZ.
Představení se uskutečnilo v Městském divadle v Brně v
neděli 10.10.2010 a všem se nám moc líbilo.
Soutěž o nejlepší obecní zpravodaj regionu
Moravský kras a Černohorsko byla zahájena v naší
knihovně v sobotu 20.11. Jedná se o putovní výstavku
obecních zpravodajů. Organizátorkou této akce je
Knihovna Veselice. Slavnostního zahájení se zúčastnili
kromě našich občanů také starosta obce Vavřinec s paní
Hájkovou, knihovnicí z Veselice, dále zástupkyně
Městské knihovny Blansko p. Jalová, p.Blaţek
knihovník z Jedovnic a mediální partneři z televize RTA
a týdeníku Zrcadlo. Obě média o nás informovala a TV
Prima ve zpravodajství přinesla reportáţ z této akce.
Výstavka dále putuje do MK Ráječko, MK Černá Hora,
MK Kotvrdovice, MK Vilémovice . Slavnostní
vyhlášení soutěţe se uskuteční 3.6.2011 v nové
knihovně ve Veselici.
Vánoční turnaj ve hře „Člověče nezlob se“ se
uskutečnil 27.12. v prostorách knihovny a klubovny.
Soutěţilo se na 5 stolech a kaţdý hráč absolvoval 3 kola.
Věk hráčů se pohyboval v rozmezí 6 aţ 66 roků, ale to
nehrálo ţádnou roli, protoţe všichni hráli ostošest. Do
finále ti starší nechali postoupit 6 nejlepších juniorů.

Byla to strhující bitva plná zvratů, která trvala celou
hodinu. Hlavní trofej velký gymball si odnesl Petr
Dostál. Nakonec si všechny děti odnesly nějakou
odměnu a my dospělí pohodu a dobrý pocit z vesele
proţitého odpoledne.
Čína, říše středu byl název cestovatelské besedy s
promítáním, která proběhla v kulturním domě ve středu
29.12. Mladý cestovatel Martin Hájek nám pěknými
snímky a povídáním přiblíţil historii a současnost
jednoho z největších a nejuzavřenějších států dnešní
doby.
Přednášku navštívilo 34 občanů a jedinou vadou bylo
slabší ozvučení, tuto chybu příště napravíme. Děkujeme
za slušnou účast a v případě zájmu budeme opět
„cestovat“ do nějaké exotické země.
Při této příleţitosti chci uvést, ţe 7.dubna 2011
přivítáme v Němčicích cestovatele,
spisovatele a záhadologa pana Arnošta Vašíčka. Ještě
máme v paměti jeho přednášku z října roku 2009 o
záhadách naší planety, které vzbudila u všech zájem a
obdiv.
Uvědomujeme si, že výše popsané akce jdou nad
rámec běžné knihovní praxe, a protože se této
činnosti věnujeme pravidelně již několik let, chceme
se připojit k projektu „Knihovna, ta nás baví“ za
podpory Ministerstva kultury ČR a získat na tuto
činnost nějaký finanční příspěvek.
Ještě trochu statistiky počet pravidelných čtenářů se
za letošní rok zvýšil o 12 a tak jsme dosáhli kulaté
šedesátky pravidelných čtenářů. Letos si vypůjčili 780
knih z toho dospělí 342 a děti 438. Myslím si, ţe v době
počítačů a internetu je to pěkné číslo.
Děti do 15 let u nás tvoří 62% čtenářů a hlavní je, ţe
chodí pravidelně a pilně čtou, čímţ se mohou Němčice
určitě chlubit v rámci celostátní statistiky.
Veřejný internet je umístěn v knihovně a je o něj tak
velký zájem, ţe jsme omezili dobu pro jednoho uţivatele
na pouhou půlhodinku týdně.
Hodně zdraví, pohody a štěstí v roce 2011 a také
příjemné chvíle strávené ve společnosti krásných
knih vám všem přeje Marta Sadecká

Klubovní činnost ve druhém pololetí 2010
V letošním roce jsme se rozhodli, ţe naši
„krouţkovou „ činnost rozdělíme na část modelářskou a
na tzv. výtvarné dílny, které budou cca jedenkrát
měsíčně a budou celé odpoledne. Do modelářského
krouţku se přihlásilo 12 dětí a na výtvarné dílny ještě o
6 více. Činnost modelářského krouţku začala 14.10.
Děti tvořily dekorace pro výzdobu schodiště ke
knihovně.
Následující týden dorazily objednané modely a děti se
rozdělily na dvě skupiny. Mladší se pustily do
barevných modelů dinosaurů a starší, šikovnější, do

sloţitého modelu zámku Rájec nad Svitavou. Kluci byli
s dinosaury brzy hotovi a vytvořili z nich celý dinopark.
V současné době lepí modely aut a skládají z nich velký
autobazar. Starší dívky dokončují zámek a uţ se těší na
Karlův most, který na ně čeká.
V sobotu 23.10. jsme se sešli na 1.výtvarné dílně.
Tvořili jsme krásné obrázky na stěnu s motivy zvířat,
květin a loutek. Kaţdý „umělec“ si odnesl 3 – 4
obrázky. Bylo to příjemné odpoledne, které jsme si
navíc zpestřili drobným občerstvením.
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2. výtvarná dílna 27.11. uţ byla zaměřena na zvyky
spojené s koncem roku. Námětem bylo zdobení
mikulášských perníků, které pro nás napekla paní
Krátká. Šikovná instruktorka Denisa nám trpělivě
vysvětlila a ukázala, jak je pěkně nazdobit. Kaţdý si
nazdobil a odnesl Mikuláše, čerta a perníkový němčický
kostelík. Byli i takoví, kteří neodolali a část díla
zkonzumovali ještě na místě.

V pořadí 3.výtvarná dílna se sešla 16.12. Začali jsme
výrobou vánočních dekorací, tentokrát to byl vánoční
stromek s hvězdami a krásný anděl z papírového tácku.
Ve druhé, slavnostnější části odpoledne nás navštívil
jeţíšek a nadělil nám 24 nových kníţek do knihovny.
Potom se uţ slavil příchod vánoc s tradičním punčem,
perníčky a jednohubkami. Na rozloučenou jsme si
zazpívali vánoční písně a koledy. Bylo tak veselo, ţe nás
nezasvěcení podezřívali, zda ten punč nebyl „říznutý“
rumem.
Všechny uvedené akce máme zdokumentované na
fotografiích, které si můţete prohlédnout v naší
fotogalerii na www.naseknihovna.cz/nemcice
Chtěla bych toto cestou poděkovat všem, kteří nám
pomáhají s organizací akcí a především těm, kteří

pravidelně pracují s dětmi v krouţcích a dílnách jsou to
p. Maruška Skotáková, p.Michal Krátký a sl.Eliška
Hádlerová.

Ještě jednu naši činnost bych na tomto místě chtěla
zmínit. Uţ třetím rokem se pravidelně kaţdý týden
scházíme při cvičení jógy, a protoţe nás neubývá, je
zřejmé, ţe nám cvičení prospívá. Také děláme znatelné
pokroky a to nás baví.
Dovolte mi jeden osobní postřeh. V pečlivě vedené
kronice naší obce jsem za minulý rok napočítala 42 akcí.
Podílely se na nich svorně: TJ Babylon, hasičský sbor,
SPOZ a MLK.
Jsem přesvědčena, ţe v letošním roce těch akcí bude
přinejmenším stejný počet. Přes tento fakt se čas od času
objevují „mudrlanti“, kterým se to nezdá dostatečné a
mudrují, nejčastěji nad půllitrem piva, ţe se tady nic
neděje.
Věřím, ţe všechny výše uvedené sloţky rády uvítají
pomocnou ruku, která přijde s novou iniciativou nebo
nápadem jak rozšířit a zlepšit společenský ţivot v obci
ke spokojenosti všech.
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Marta Sadecká

