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Ohlédnutí za uplynulým pololetím roku 2013
ING. PAVEL SADECKÝ: Začátkem

roku jsme se opět tradičně pobavili
na sousedském bále, který byl
okořeněn netradičním, avšak hezkým
a působivým vystoupením – módní
přehlídkou.
Nejvýznamnější
investiční
akcí prvního pololetí je stavba garáže
a skladu SDH. O potřebnosti této
stavby jsme se zmínili dost obšírně v
minulém zpravodaji. I přes počáteční
nepříznivé počasí je postup stavby v
souladu s předpokládaným termínem
dokončení, garáž tedy bude v
nejbližší době předána k užívání.
Byl aktualizován a schválen
střednědobý plán rozvoje obce, kde
hlavní pozornost pro příští roky je
věnována úpravám povrchu místních
komunikací v horní části obce. V
současné době je připravován
prováděcí projekt oprav. Vzhledem k
rozsahu a finanční náročnosti nepůjde
o jednorázovou akci. Bude rozdělena
do etap a realizována postupně. Ve
spolupráci
s
provozovateli
inženýrských sítí vedoucích pod
vozovkami je současně třeba zajistit
předchozí opravy a rekonstrukce sítí
tak, aby následně po opravách
komunikací nedocházelo k jejich
narušování. Jde zejména o rozvody
vody a kanalizace.
Zákonem č. 183/2006 Sb. o
územním plánování a stavebním řádu
v platném znění je dáno, že
dosavadní územní plány obcí jsou
platné jen do roku 2015. Pokud chce
obec zajistit i v následujícím období
možnost jakékoliv výstavby na
pozemcích dosud nezastavěných,

musí zpracovat nový územní plán.
Proto jsme ve spolupráci se
stavebním odborem Městského úřadu
Boskovice připravili a schválili
„Zadání pro zpracování územního
plánu“ a následně uzavřeli smlouvu
na zpracování územního plánu.
Sledujte
proto
zprávy
obce
zveřejňované na úřední desce, zde se
dozvíte
kdy a kde se k
rozpracovanému
plánu můžete
vyjadřovat.
Pro letní období se nám
podařilo
zajistit
provádění
údržbových a úklidových prací
prostřednictvím institutu „Veřejně
prospěšných prací“. Jde o řádný
zaměstnanecký poměr sjednaný se
souhlasem
úřadu
práce
se
zaměstnancem,
který
byl
v
předchozím
období
dlouhodobě
nezaměstnán. Velkým přínosem pro
obec je skutečnost, že podstatnou část
mzdy tohoto pracovníka proplácí
úřad práce.
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Třídíme odpad
PAVEL SADECKÝ: Díky
provozu systému tříděného sběru a
recyklace
využitelných
složek
komunálních odpadů jsme jako obec
ve spolupráci se společností Ekokom
přispěli ke zlepšení životního
prostředí a dosáhli během roku 2012
úspory 5,797 tun emisí CO2 , které
díky tomu neunikly do ovzduší a
uspořili jsme 124 797 MJ energie.
Čísla přesvědčivě ilustrují jak
významné
je
třídit
odpad.
Je tu však ještě jeden aspekt spojený
s tříděním odpadu, o kterém málokdo
ví. Společnost EKOKOM vyplácí
obcím finanční částku odpovídající
množství
obalových
materiálů
nacházejících se v tříděném odpadu.
V roce 2012 tak obec obdržela
11142, Kč. Také díky tomu můžeme
prozatím ponechat i pro letošní rok
poplatek za odpady na původní výši.
ING.

Rozloučení se školním rokem Opět připravujeme
Ivana Novoseljuková: Děti se
v MŠ hodně naučily, získaly Když jsme s dětmi uspořádali anketu na
spoustu znalostí a dovedností, téma: Co se ti líbilo v MŠ, na co budeš
odnášejí si mnoho zážitků, které rád(a) vzpomínat, většina odpovědí se
obohatily jejich život. Vždyť shodovala:
navštívily
jedenáctkrát  líbily se mi hry s kamarády
divadelní představení, jednou je  rád jsem pracoval a pomáhal paní
navštívil kouzelník, potěšilo je učitelce
hudební představení, poučily  měl jsem rád vycházky do lesa
dvě besedy. Absolvovaly tři  já jsem si ráda hrála na zahradě
výlety za poznáním. Společně s  líbila se mi divadla
rodiči si vyzkoušely svoji  rád jsem poslouchal pohádky
zručnost na drakiádě, z vánoční  líbily se mi výlety
a jarní dílny si odnesly krásné  chutnalo mi jídlo, proto jsem si přidával
výrobky.
Vystoupením
v  ráda jsem kreslila…….
kulturním
domě
potěšily
vědomosti a za krásnou hru na
širokou veřejnost.
flétničku. Vždyť při poslední
Poslední páteční odpoledne písničce“ Loučím se školičko.“, se v
jsme pozvali do naší MŠ rodiče, nejednom oku zaleskla slza. Děti
abychom se společně rozloučili se obdaroval
malým
dárečkem,
školním rokem a hlavně s dětmi, pochválil příjemnou atmosféru v MŠ,
které po prázdninách nastoupí do 1. popřál všem pěkné prázdniny a
třídy ZŠ. Po krátkém programu pak hodně úspěchů ve škole. Příjemné
všech 9 předškoláčků předvedlo své odpoledne jsme završili opékáním
znalosti a prokázalo, že jsou párků na školní zahradě.
připravení na vstup do další etapy
Po celoroční práci přejeme i
života.
Byli odměněni knížkou, my dětem zasloužené prázdniny,
památečními diplomy a sladkostmi. hodně sluníčka a pohody. A nejen
Potěšilo nás, že k nám zavítala milá dětem, ale všem, kteří se o MŠ
návštěva pan starosta, který děti zajímají a sdílejí s námi každodenní
pochválil za pěkné vystoupení, za starosti i radosti

sousedské posezení
ING. PAVEL SADECKÝ: Na základě

jednomyslného rozhodnutí všech
zastupitelů připravuje obec ve
spolupráci se všemi společenskými
organizacemi oslavu Dne státnosti.
Oslava se bude opět konat dne 28.
září v místním kulturním domě a její
součástí bude, jak je již tradicí,
soutěžní výstava zahrádkářských
výpěstků a produktů. Bude připraven
bohatý program, jehož vyvrcholením
bude vystoupení známého hudebníka
a humoristy pana Libora Pantůčka.
Nebude chybět ani ohňostroj.
Zmíněné datum oslavy připadá letos
na sobotu, předpokládáme tedy, že se
společná zábava poněkud protáhne
při hudbě a tanci, podle chuti i zpěvu.

.

Hospodaření obce za rok 2012 a Závěrečný účet
Mgr. Antonín Fidler: Závěrečný
účet obce přestavuje závěrečný a
souhrnný dokument, který hodnotí
celkové
hospodaření
obce
za
uplynulý kalendářní rok. Jde o
materiál, který je veřejně přístupný,
neboť v plném znění bývá
zveřejňován na úřední desce OÚ v
písemné i elektronické podobě.
Rozložení finančních prostředků je
dáno Rozpočtem obce. Na rok 2012
byl rozpočet koncipován jako
přebytkový, předpokládal příjmy
obce ve výši 6 029,5 mil. Kč a výdaje
4 247,6 mil. Kč. Skutečné příjmy za
rok 2012 činily 6 460,6 mil. Kč, což
představuje jejich naplnění na 107 %.
Celkové
rozpočtové
výdaje
představovaly částku 3 175,1 mil. Kč
a byly čerpány vzhledem ke

schválenému rozpočtu na 74,8 %.
Nižší čerpání výdajů bylo způsobeno
částečným financováním výstavby
dětského hřiště z dotace a časovým
posunutím
plánované
výstavby
garáže SDH do roku 2013.
Hlavní investiční akcí v roce 2012
bylo vybudování dětského hřiště na
výletišti u kulturního domu a
umístění herních prvků v parčíku u
kostela ve výši nákladů cca 380 tis.
Kč. Obnova dřevin na hřbitově byla
financována částkou 89,3 tis. Kč. Z
běžných výdajů byly nejvýznamnější
položky vynaloženy: na provoz a
údržbu veřejného osvětlení 63,5 tis.
Kč, na péči o vzhled obce a veřejnou
zeleň 52 tis. Kč. Provoz MŠ byl
dotován 325 tis. Kč a obci Sloup byl
poskytnut
příspěvek
na
krytí
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provozních nákladů ZŠ Sloup ve výši
208,8 tis. Kč. Na běžnou údržbu a
provoz kulturního domu bylo
vynaloženo 158 tis. Kč, náklady na
opravu techniky a zabezpečení
akceschopnosti SDH činily 97,6 tis.
Kč. Činnost Sboru pro občanské
záležitosti byla dotována částkou 52
tis. Kč. V odpadovém hospodářství
byly uhrazeny výdaje ve výši 247,3
tis. Kč, přičemž od občanů bylo
vybráno za odvoz a likvidaci
domovního odpadu 190,4 tis. Kč.
Sedmdesáti devíti tisíci Kč obec v
roce 2012 naposledy přispěla na
stočné.
Činnost zastupitelstva a chod místní
správy byl financován ve výši 899 tis.
Kč.

Místní
knihovna
leden – červen 2013
Marta Sadecká: Ze statistického
deníku knihovny vyplývá, že v tomto
období nás navštívilo 216 čtenářů,
kteří si půjčili 462 knih. Z tohoto
počtu knih byla 65 % beletrie a 35%
naučná literatura. Počet výpůjček na
jednoho registrovaného čtenáře činil
21,05. Snížil se počet výpůjček dětem
do 15 let a to na 90 z celkem
vypůjčených knih. Na webových
stránkách jsme za toto období
registrovali 1752 přístupů.
Další aktivity knihovny jsme zahájili
23. 1. 2013 v pořadí už druhým
posezením nad kronikou obce. Téma
bylo:
“Historie
nejstarších
němčických rodů.“ Kronikář obce
pan Miroslav Kutil připomněl rodiny,
které zde žijí již po řadu generací, a
uvedl zajímavosti z jejich života. Pan
Miloš Novotný z Vavřince, jehož
předkové pocházejí z Němčic, nám
předvedl, jak se prakticky sestavuje
rodokmen. Oživením bylo promítání
historických
fotografií,
které
archivuje a digitalizuje starosta Pavel
Sadecký. Příjemné setkání se protáhlo
dlouho přes plánovaný čas. Příští
posezení
nad
kronikou
bude
věnováno válečným událostem a
pohromám v obci
V průběhu února a března se
konaly tři Výtvarné dílny. První dvě
byly věnovány práci s modelovací
hmotou FIMO. Pod vedením lektorky
p. Matuškové jsme si vyrobily drobné
ozdoby a také celé soupravy
bižuterie. Třetí dílna byla věnována
prastarému umění drátování. Naučily
jsme jak ozdobně odrátovat láhve,
hrnky a sklenice. Také jsme si
všechny vyrobily drátovanou kraslici.
Ve středu 13. 3. jsme se sešli s
mladými čtenáři při „Čtení s
kamarády“ Každý si přinesl svoji
oblíbenou knihu, aby s ní seznámil
kamarády a kousek přečetl. Také jsme
si povídali o tom, co nám pravidelné
čtení přináší do života. Nechyběly
oblíbené doplňovačky a detektivní
příběhy s hádankami. Při veselém
povídání, čaji a zákuscích jsme si
takto připomněli probíhající Měsíc

čtenářů.
Po úspěchu loňské výstavy starých
hraček jsme letos navázali další, s
názvem „Kdo si hraje nezlobí 2“.
Tentokrát jsme se zaměřili na tzv.
volnočasové aktivity. Sešly se sbírky
známek, odznaků i medailí, modely z
papíru i plastu, keramika a obrazy,
malované
kamínky,
vyšívané,
háčkované a pletené doplňky i
originální ozdoby z kostí. Úspěch
měly vánoční a velikonoční dekorace
vyráběné různými technikami a ručně
vyrobené šperky. Zúčastnilo se
celkem 23 vystavovatelů a přišlo na
stovku diváků.
5. 4. 2013 se konala celostátní akce
knihoven „Noc s Andersenem“ ke
které jsme se připojili naší kratší
variantou
„Ponocování
s
Andersenem“.
Zpočátku jsme se
věnovali „seriózní“ práci, tentokrát
jsme četli a rozebírali „Malou
mořskou vílu“ a život slavného
pohádkáře. Po té následovaly
vědomostní kvízy. Byly celkem tři a
poměrně těžké. Paní knihovnice byla
překvapena našimi znalostmi a
odměnila nás. Potom následovala
strašidelná hostina. Hlavní chod byly
krvavé prsty usekané zlodějům, dále
žabí oči na sladko a to jsme prosím
zapíjeli dračí krví. Všichni jsme to
přežili. Po jídle následovala zkouška
odvahy. Měli jsme za úkol přinést ze
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sklepazáhrobí kámen z rakve umrlce
a vajíčko sůviček. To ale nebylo
všechno, u východu čekal vampýr s
úkolem pro každého, a teprve pak
jsme dostali od něj propustku. Není
divu, že jsme si po tomto zážitku na
odlehčení pustili film s Mr. Beanem.
V neděli 14. 4. pořádala knihovna
zájezd do brněnského Mahenova
divadla na představení tragédie
Williama Shakespeara „ Král Richard
III“. Představení dostálo své pověsti,
jednoho z nejlepších nastudování této
tragédie. Nádherná výprava, skvělá
hudba a výkony herců nás potěšily, a
tak představení trvající tři hodiny
nám uběhlo rychle.
V úterý 18. 6. se sešli na divadle
naší
nejmenší
občánkové.
Z
Prostějova k nám přijelo maňáskové
divadlo “ Sluníčko“ se třemi
známými pohádkami. Představení se
konalo v Kulturním domě v 9 hodin a
kromě němčických předškoláků se
zúčastnily ještě děti z MŠ Valchova a
Vavřince. Přišlo také pár maminek s
těmi nejmenšími, které ještě do
školky nechodí.
Upozorňujeme čtenáře, že v době
od 25. 7. do 18. 8. 2013 bude
knihovna uzavřena.
Přeji všem krásné prožití prázdnin a
dovolené.

Vyhláška o volném pobíhání psů Výzva občanům
Ing. Pavel Sadecký: Počátkem
letošního roku obec vydala obecně
závaznou vyhlášku, kterou se stanoví
pravidla pro volný pohyb psů na
veřejných
prostranstvích
obce.
Namítnete možná proč nyní, když
jsme se dosud bez takové vyhlášky
obešli. Impulzem pro vydání byla
situace k níž došlo v minulém roce.
V obci se objevil neznámý pes
bojového plemene, který přišel do
kontaktu s dětmi. Incident byl
nahlášen starostovi a ten se obrátil na
policii s žádostí o izolaci zmíněného

psa a vyšetření okolností. Následně
byl pes zajištěn a předán majiteli. V
této souvislosti jsme dostali od
policie
naléhavé
doporučení
příslušnou
vyhlášku
vydat
a
zveřejnit, aby majitelé psů si byli
prokazatelně vědomi odpovědnosti,
kterou za své psy mají.
Dosavadní zkušenost prokazuje, že
naprostá většina chovatelů psů v naší
obci se chová zcela odpovědně a za
to jim chceme poděkovat.

Sezona z pohledu němčických hasiček
Družstvo žen: Sezóna 2013 začala 4.
května v Petrovicích, kde se konalo I.
kolo požárního sportu okrsku Sloup.
Soutěže se zúčastnilo celkem 29
družstev žáků, žen i mužů z obcí
okrsku. Naši muži se umístili na 2.
místě a ženy získaly 1. místo a tím
postoupily společně s muži ze Žďáru,
kteří vybojovali vítězství v kategorii
mužů, na okres do Blanska. Okresní
kolo se konalo 29. června. Družstvo
žen získalo 1. místo v požárním útoku
s časem 25,76, 1. místo za běh na 100
metrů s překážkami, 3. místo za
štafetu 4 x 100 metrů a v celkovém
pořadí tak obsadily 1. místo. Na 2.
místě se umístilo družstvo žen z
Velkých Opatovic a 3. místo
vybojovalo družstvo z Borotína. Naše
ženy budou tedy s družstvem mužů z
Okrouhlé
reprezentovat
okres
Blansko na krajském kole požárního
sportu, která se budu konat 3. srpna v
areálu ASK Blansko, kam jste
srdečně zváni a budeme rádi za Vaši
podporu. Muži tento rok bohužel
nesestavili ani jedno družstvo a
seriálu závodů Velké ceny Blanenska
se účastní pouze družstvo žen. Seriál
odstartoval soutěží na Žernovníku 26.
5. 2013, kde získaly 6. místo s
dosaženým časem 20,12 a 5 bodů do
celkového hodnocení. Na 3. místě se
umístily Sebranice (18,84), na 2.
místě skončily Černovice (18,38) a
zvítězila děvčata z Krokočína s časem
17,87. 2. 6. 2013 se konalo kolo
druhé a to na trati v Jabloňanech.

Naše družstvo žen obsadilo 4. místo s
časem 19,14 a získalo tak 7 bodů do
celkového hodnocení VCB. Na 3.
místě se umístily ženy ze Sebranic
(19,06), na 2. místě skončil
Žernovník (18,09) a vyhrál Sychotín
(17,77). V sobotu 8. června zavítalo
družstvo žen na noční soutěž mimo
VCB do Senetářova, kde získaly 6.
místo s časem 21,78. Nejlepší výkon
předvedly děvčata z Chrášťan s
časem 17,59. Víkend 15. – 16.6 patřil
soutěžím v Horním Poříčí a v
Bořitově. Na obou soutěžích ženy
vybojovaly 7. místo a dohromady
tedy 8 bodů. V Horním Poříčí to bylo
za čas 20,68 a nejlepší výkony
předvedli Šošůvka (19,08), Černovice
(18,83) a Žernovník (17,69). V
Bořitově naše holky předvedly čas
19,66. Nejlepších výsledků dosáhl
Žďár (18,30), Černovice (18,02) a
Žernovník s časem 17,51. 5. kolo
VCB se konalo v Paměticích 23. 6.
2013. Ženám se povedl útok s časem
19,08, který jim zaručil 4. místo a 7
bodů do celkové hodnocení VCB. Na
3. místě skončila děvčata ze Sebranic
(19,02), 2. místo vybojovaly holky ze
Sychotína (18,96) a zvítězilo družstvo
žen ze Žďáru s časem 18,75. V neděli
7. 7. 2013 se koná další kolo VCB na
trati v Šošůvce. Dále pokračují
soutěže ve Žďáru (21. 7.) a
Černovicích (28. 7.). V neděli 11. 8.
se uskuteční další kolo seriálu VCB u
nás v Němčicích, dále pak v Lysicích
(1. 9), v Sychotíně (8. 9) a Velkou

4

Němčičtí zahrádkáři: Již potřetí se
28.9.2013 uskuteční v KD oslava Dne
české státnosti. Součástí bohatého
programu
bude
výstava
zahrádkářských výpěstků a produktů
z nich vyrobených, kterou organizuje
Svaz
zahrádkářů
Němčice.
Předcházející výstavy se těšily
velkému zájmu nejen vystavovatelů,
ale také Vás spoluobčanů, kteří jste si
ji prohlídli. Organizátoři této výstavy
žádají občany, nejen zahrádkáře, aby
přispěli svými výpěstky. Jedná se o
zeleninu, ovoce, květiny a produkty
ze zpracované zeleniny či ovoce.
Zároveň chceme ukázat, jakými
způsoby se dají plody konzervovat,
takže
proběhne
i
výstavka
konzervované zeleniny a ovoce
včetně ochutnávky. Nejlepší exponáty
jak vypěstované, tak i konzervované,
budou Vámi vyhodnoceny a také
organizátory oceněni. Výpěstky,
produkty, květiny a rarity (obrovské
dýně a pod.) je možno přinést do KD
v pátek 27.9.2013 v 18:00 hodin, kdy
bude výstava instalována. Dodatečně
pak v sobotu 28.9.2013 ve 14:00
hodin, kdy bude výstava otevřena.
Věřímě, že výstava bude obsazena
exponáty přinejmenším tak, jak vloni.
Němčičtí se mají čím pochlubit, proto
neváhejte a přineste svoje výpěstky a
produkty. Těšíme se a předem
děkujeme.

cenu Blanenska nám ukončí závod v
Sudicích, který se koná v sobotu 14.
9. Na všechny soutěže jste srdečně
zváni. V celkovém pořadí Velké ceny
Blanenska je družstvo našich žen na
místě šestém s dosaženými 27 body.
5. místo zatím patří Žďáru (30 bodů),
4. místo Sychotínu (31 bodů), na 3.
místě jsou děvčata ze Sebranic (35
bodů), na 2. místě ženy z Černovic
(36 bodů) a největší počet bodů získal
prozatím Žernovník (40 bodů). V
kategorii mužů vede Stražisko s
dosaženými 93 body, na 2. místě je
Hluboké (78 bodů) a 3. místo
prozatím patří mužům Černovic se 76
body.

SPOZ Němčice
Ing. Šárka Marková: Dovolte mi
jen krátce shrnout činnost SPOZ za
první pololetí letošního roku. V
měsíci lednu jsme pomohly s
přípravou Obecního bálu. Společně
se členy TJ Babylon jsme uspořádaly
na kiosku tradiční pálení čarodějnic.
Děti si opekly párky, zaskákaly na
trampolíně a vydováděly se na
dětském hřišti. Přišlo i pár malých
čarodějnic, které za svůj krásný
kostým dostaly sladkou odměnu.
Škoda však, že jich nebylo více.
Dospělí poseděli u piva a myslím, že
se celkově akce vydařila. V květnu
proběhla oslava Dne matek, kde jako
již tradičně vystoupily děti z
mateřské školy se svým pásmem
básniček, tanečním vystoupením a 4
předškoláci nádherně zahráli na
flétničky. Za toto krásné vystoupení
patří velký dík paní ředitelce
Novoseljukové a paní učitelce Hrdé.
Program zpestřila taneční skupina
Carola z Brna. Představila moderní a
country tance. Na závěr přejeme
všem krásné prožití léta a dětem
pěkné prázdniny.

Činnost

TJ

Babylon

Pavel Krátký:
ŠACHY
Dne 25. 5. 2013 se uskutečnil 5.
ročník
turnaje
„PIEROVA
PLICHTA“, kterého se zúčastnilo 38
šachistů. Zvítězil Handl Martin před

SDH Němčice v první polovině roku 2013
Ing. Lukáš Šebela: Činnost sboru
dobrovolných
hasičů
začíná
každoročně
Výroční
valnou
hromadou. Letošní se konala dne
5.1.2013 opět v zasedací místnosti
KD. Valné hromady se zůčastnilo
celkem 34 členů a hosté. Starosta
sboru J. Polák spolu s velitelem JPO
J. Ondrouškem zhodnotili uplynulý
rok a připoměli činnosti, které nás
čekají v roce letošním. Hned první
velkou akcí byl již 13. ročník
hasičského plesu, na kterém byla
bohatá tombola a k tanci zahrála
skupina AKCENT.
Další akcí, která je zatím ve fázi
příprav, bude dne 11.8.2013 13.
ročník soutěže O putovní pohár
starosty obce Němčice. Zahájení
soutěže bude ve 12. hodin u vodní
nádrže. Všechny spoluobčany bych
touto cestou rád pozval na tuto hojně
navštěvovanou akci. I letos je soutěž
zařazena do seriálu Velké ceny

Blanenska  to znamená, že budete
mít možnost vidět kvalitní útoky.
Co se činnosti JPO týká, je
každoročně školena na sezení
konaném ve Žďáře se zástupcem
HZS JmK stanice Blansko, která se
zaměřuje na zdolávání mimořádných
událostí. Letos se tato přednáška
uskutečnila 16.3.2013. Nezbytnou
součástí připravenosti jednotky je
také provozuschopná technika, o
kterou se členové jednotky starají a
udržují věcné prostředky v nejlepší
kondici. Ne vždy je to práce snadná
neboť
starší technika vyžaduje
neustálou péči.
Na závěr prosíme spoluobčany o
obezřetnost při grilování a dělání
ohňů.
Prevencí
lze
předejít
nepříjemným situacím. Základem
grilování nebo táboráků je vždy
výběr vhodného místa a připravený
mít dostatek prostředků (voda, písek)
pro uhašení ohně.
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Masákem Pavlem (oba Adamov), 3.
Boháček Milan (Boskovice), z našich
28. Roman Malý (3,5bodu z 9)
ŠIPKY
Soutěže hrají 2 týmy, Družstvo „A“
po postupu do II.ligy skončilo hned v
první sezóně na vynikajícím 4. místě
při horším vzájemném zápase s 3.
týmem tabulky a se ztrátou pouhý 1
bod na místo 2. Tahounem týmu byl
Kaššai Jan ml., ale i ostatní hráči
přispěli dobrými výkony. Družstvo
„B“ hrálo 3.ligu a skončilo na
slušném
7.místě
při
horším
vzájemném zápase s 6. týmem.
Tahounem týmu byl Kouřil Eduard,
ale pochvalu si zaslouží i zbytek
týmu.
Dne 2. 2. 2013 proběhl v místním
kulturním době šipkový turnaj za
účasti 35 hráčů. Zvítězil Krejčí Radim
z Blanska, před Kaššaiem Janem ml.
z Němčic (vynikají výsledek v těžké
konkurenci). Na 3. místě skončil
Kolínek Tomáš (Stvolová), 4. Přikryl
Petr (Němčice), 7 Hebelka Roman
(Němčice),
8.
Kouřil
Eduard
(Němčice).
(pokračování na straně č. 6)

(pokračování ze strany č. 5)
ODDÍL STOLNÍHO TENISU
V sezóně 2012/2013 jsmě měli v
okresních soutěžích 2 družstva.
Družstvo „A“ hrálo regionální přebor
III. třídy a skončilo na 1.místě a
postoupilo tak do regionálního
přeboru II.třídy. Nejlepším hráčem
tradičně Meluzín Rostislav (53 výher
z 64 zápasů), zbytek týmu hrál
obstojně. V příští sezóně se bude tým
snažit o udržení vyšší soutěže. Přispět
k tomu, by měla i čerstvá posila Josef
Sýkora, který k nám přestoupil ze
Ždárné.
Družstvo „B“ hrálo hrálo regionální
přebor IV.třídy a skončilo po loňském
postupu na pěkném 5.místě. Tým
táhli Filouš Martin (45 z 64 bodů) a
Sedlák Vítězslav (42 z 64 bodů).
Poř.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Přebor III. třídy
Tým
Němčice A
Brumov A
Letovice A
Rájec B
Křetín C
Vanovice A
Petrovice A
Vysočany B
Borotín A
Rohozec B
Svitávka B
Kunštát B

54
52
46
44
43
36
42
37
34
29
26
23

Poř.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Přebor IV. třídy
Tým
Petrovice B
Okrouhlá A
Šošůvka C
Vysočany C
Němčice B
Veselice B
Kuničky A
Vanovice B
Rájec C
Zbraslavec D
Křetín D
Rohozec C

54
50
45
45
41
35
41
37
35
34
32
23

B

B

Novou sezónu budou hrát opět 2
týmy.
Tradičně jsme zúčastnili turnajů s
následujícími výsledky:
9.12.2013 OP Rájec – 11) Hebelka
Ladislav ml.

22.12.2013 Voděrady – 4) Ondroušek
Alois,
9)
Hebelka
Ladislav,
10)Krátký Pavel
26.12.2013 Šosůvka – 3) Hebelka
Ladislav ml., Vodák
2.2.2013 – Kunštát – 12) Krátký
Pavel, 14) Hebelka Ladislav ml.
Dne 23.2.2013 se u nás konal
jubilejní 40. ročník turnaje „O Štít
Němčic“, zúčastnilo se ho 35 hráčů z
12 oddílů. Turnaj vyhrál obhájce
loňského vítězství Kos Jiří z Velkého
Meziříčí před velkým překvapením
turnaje Koudelkem Petrem z Křetína.
Na 3.místě skončil Obalil Jiří ze
Šošůvky. Z našich hráčů se nejlépe
umístil na 10.místě Ondroušek Alois.
Ve čtyřhrách zvítězila dvojice Kos,
Korda (Velké Meziříčí). Na druhém
místě Koudelka P., Koudelka L.ml.
(Křetín), třetí skončili Procházka
Ondřej, Kutil Šimon (ČKD Blansko).
Z našich hráčů 6) Sedlák, Hrouzová
(ČKD). Turnaj byl otevřený a je
škoda, že se ho nemohli zúčastnit
hráči vyšších soutěží (hráli utkání),
kteří byli pozváni.
UMÍSTĚNÍ NAŠICH HRÁČŮ NA
ŽEBŘÍČKU SEZÓNY 2012/2013
69) Meluzín Rostislav
82) Hebelka Ladislav ml.
84) Krátký Pavel
110) Sýkora Josef
113) Ondroušek Alois
119) Filouš Martin
130) Sedlák Vítězslav
173) Přikryl Jiří
267) Hebelka Radek
30.3.2013
proběhl
turnaj
neregistrovaných hráčů, kterého se
zúčastnilo 36 hráčů. Turnaj ovládl
Roman Dejmek z Boskovic, na
2.místě Luděk Řehoř (Boskovice),
3.Hebelka Roman, 4.Ondřej Prokop,
5.Hebelka Ladislav st.. Čtyřhru
vyhráli Dejmek, Henek (Boskovice),
2.Štrajt, Hebelka L. st., 3.Hebelka
Roman, Hrouza Milan. V ženách
zvítězila
Šustrová
Andrea
(Boskovice), 2. Svobodová Tereza
(Petrovice), 3.Hrouzová Alena (Velké

Opatovice). V mládeži zvítězil Buš
Patrik (Boskovice), 2. Kouřil Marek,
3. Dostál Petr ml. Chtěl bych
poděkovat všem sponzorům a
prodávajícím na turnajích.
Další činnosti organizace:
Dne 9 .2. 2013 se uskutečnil
ostatkový průvod obcí.
13.4.2013 taneční zábava Arcus,
11.5.2013 Taneční zábava Prorock
31.5. – 3.6.2013 proběhla pouť s
otevřením kiosku „Občerstvení pod
Břízami a tradiční pouťovou zábavou
Arcus.
22.6.2013 se uskutečnil zájezd na již
6. ročník Němčické Olympiády
(Němčice u Litomyšle). Zájezdu se
zúčastnilo 42 lidí (sportovci +
fanoušci). Ze 7 olympijských výprav
jsme skončili na krásném 2. místě s
10 bodovou ztrátou na domácí
družstvo. V šipkách zvítězil Kouřil
Eduard, 2. Šebela Lukáš – oba tak
jasně potvrdili výbornou formu z
letošní sézony. V petanque skončili
na 2. místě Vítězslav Fidler a Pollák
Libor, 3. místo obsadili Hebelka
Radek a Šebelová Ivana. Turnaj ve
stolním tenisu zakončil nejlepe z
našich Ondroušek Alois a družstvo na
3.místě. Turnaj v mariáši zakončili na
2. místě Kaššai Jan st., Štrajt Josef a
Hebelka L.st.. O něco hůře nám šla
malá kopaná, kde jsme skončili na
předposledním místě a také nohejbal,
kde skončil náš tým poslední. V obou
disciplínách byla velice silná
konkurence.
Program byl obohacen o recesní
soutěže (jízda na trakaři, pivní
štafeta, přetahování na laně). Večer
zde byla taneční zábava, u které se
utužilo přátelství mezi „němčičáky“.
Akce se vydařila a za 2 roky se koná
další
olympiáda,
tentokrát
v
Němčicích u Holešova.
Na závěr děkuji všem, kteří se
nějakým způsobem podíleli na chodu
této organizace.
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