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Ve zpravodaji na
konci loňského roku jsme informovali o
neúspěšném záměru vybudovat
chodník v dolní části obce. Ve snaze
najít jiné řešení jsme vyvolali nové
jednání se zástupcem policie, Správy
a údržby silnic a především zástupci
občanů z dolní části obce. Při tomto
bylo dohodnuto provedení terénních
úprav pro usnadnění pohybu osob v
okolí odbočky na Kuničky, osazení
nových
dopravních
značek
upozorňujících řidiče na zvýšený
pohyb osob v tomto prostoru a
osazení
radarových
ukazatelů
rychlosti
projíždějících
vozidel.
Dopravní značky jsou osazeny, radary
nainstalovány a úprava terénu bude
provedena v jarních měsících příštího
roku.
V příštích létech uvažujeme o úpravě
povrchu komunikací v horní části obce
včetně prostor kolem kulturního domu.
Je zpracováván projekt, který bude
řešit provedení úprav ve dvou
etapách. V první etapě bude opraven
Ing. Pavel Sadecký:

Zimní údržba místních
komunikací
Zimní údržbu
místních komunikací bude obecní
úřad zajišťovat obdobným způsobem
jako v minulých letech. Obec
Němčice, jako vlastník místních
komunikací, pověřil správou pro zimní
údržbu komunikací v sezóně 201 3/1 4
pana A.Vybíhala ze Žďáru. Na základě
uzavřené smlouvy je
dohodnuto
mechanické shrnování sněhu v ulicích
horní části obce a v dalších určených
místech přístupných pro průjezd
traktoru s radlicí. Dále bude
Mgr. Antonín Fidler:

uplynulým

povrch vozovek kolem kulturního
domu a přilehlých vozovek, ve druhé
etapě pak zbylé komunikace. Je
zřejmé, že nejdříve bude nutné ve
spolupráci
s
provozovatelem
vodovodů a kanalizací zajistit
nezbytné úpravy příslušných rozvodů.
O tom se dočtete v samostatném
článku.
Byla dokončena a bez závad
zkolaudována přístavba garáže SDH a
skladu u stávající hasičské zbrojnice.
Na uvedení této stavby do provozu se
významně podíleli někteří místní
hasiči, zejména Jiří Ondroušek a Josef
Polák ml. a firma pana Šebely, touto
cestou jim ještě jednou děkujeme.
Pracovník Vodárenské a.s. nám
oznámil vážnou havárii propustku na
cestě k vodárně na Skalce. Zde došlo
ke zborcení betonových trub pod
vozovkou a vytvoření rozsáhlé
kaverny, která ohrožovala dopravu na
zmíněné cestě. Závada byla
odstraněna.
V budově obecního úřadu byla
udržována cesta ke hřbitovu, cesta
kolem fotbalového hřiště k plynové
regulační stanici a v rámci možnosti i
cesta k vodní nádrži. Na hřbitově
nebude prováděno odhrnování sněhu
k jednotlivým hrobům, jen v případě
úmrtí obec zajistí odklizení sněhu v
úseku od brány k márnici. Obec zajistí
i shrnování sněhu ze zastávek a
chodníků kolem silnice. Časové limity
odklízecích prací však budou
omezeny výkonem jedné pracovní
síly. Proto je vítána pomoc ze strany
občanů bydlících u přilehlých k
chodníkům. V případě náledí bude
proveden plošný posyp komunikací,

rokem

2013

nainstalována
nová
rozhlasová
ústředna s možností bezdrátového
přenosu signálu. To znamená, že nové
potřebné reproduktory veřejného
rozhlasu, pokud budou instalovány v
místech bez stávajících rozvodů,
nebudou vyžadovat rozšiřování těchto
rozvodů.
Provedli jsme kontrolu stavu pronájmů
a využívání obecních zahrádek. Na
základě zjištěných skutečností jsme
následně
aktualizovali
nájemní
smlouvy se skutečnými pronajímateli.
Tak jako v minulém roce jsme i letos
využívali institutu veřejně prospěšných
prací. To je pro obec dvakrát užitečné.
Jednak je postaráno o pořádek v obci
a zároveň větší část souvisejících
mzdových nákladů proplácí úřad
práce.
Děkujeme všem občanům za
dosavadní vstřícnost a porozumění a
do příštího roku přejeme pohodu a
pevné zdraví.
který zabezpečí OÚ. Pro možnost
ručního posypu chodníků je k dispozici
inertní posypový materiál umístěný na
čtyřech místech: za bytovkou, za
obchodem COOP, u kostela a u
Stloukalovy hospody. Posypový
materiál je určen výhradně pro
možnost zmírnění kluzkosti cest a
chodníků
při
náledí.
Dále
upozorňujeme občany na nevhodnost
stálého parkování automobilů na
udržovaných
cestách,
neboť
znemožňují
průjezd
traktorům
odhrnující sníh.

Pozvání na Sousedský bál
Zastupitelstvo obce zve občany na Sousedský bál, který se uskuteční v sobotu 1 . února 201 4 v
prostorách KD. K tanci a poslechu bude hrát hudba ŽIVEL.
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Volby v roce 2013 Výměna
V lednu tohoto
roku se uskutečnily volby prezidenta
ČR. Poprvé v novodobé historii šlo o
přímou volbu prezidenta. 11 . a 1 2
ledna
proběhlo
první
kolo
prezidentských voleb, jehož se
zúčastnilo 9 kandidátů. Seřazeno
podle úspěšnosti výsledků v naší
obci: Miloš Zeman (31 %), Jiří
Diensbier (24 %), Jan Fischer (20 %),
Vladimír Franz (7,8 %), Karel
Schwarzenberg (7,4 %), Zuzana
Roithová (4,5 %), Taťana Fischerová
(2,5 %), Jana Bobošíková (2,0 %) a
Přemysl Sobotka (0,8 %). Zvoleným
kandidátem v ČR byl M.Zeman s 24,2
% a postupujícím kandidátem byl
Karel Schwarzenberg s 23,4 %
získaných hlasů. Ve druhém kole,
které se konalo 25. a 26. ledna 201 4,
získal M.Zeman v obci Němčice 78,2
% hlasů a K. Schwarzenberg 21 ,8 %.
Celostátně zvítězil Miloš Zeman s
54,8
%
hlasů
před
K.
Schwanzerbergem, který získla 45,2
%. Volební účast v našem volebním
okrsku byla: v prvním kole 68 % a ve
druhém kole asi 65 %.
Na podzim, ve dnech 25. a 26. října,
proběhly předčasné volby do
Poslanecké sněmovny PČR s
následujícím umístěním politických
stran a seskupení: KSČM (32,3 %),
ČSSD (25,0 %), KDU-ČSL (1 4,5 %),
Úsvit (6 %), ANO (6 %), Zemanovi
(4,8 %), TOP 09 (3,2 %), ODS (2,8
%), Čs.str.pirátská (1 ,6 %), Str.
svobodných Občanů (1 ,2 %), Strana
zelených (0,8 %), Suverenita (0,8 %),
Strana soukromníků (0,4) a Koruna
Česká (0,4 %). Kandidáti z ostatních
stran, kteří se voleb zúčastnili,
nezískali od našich občanů žádný
hlas. Volební účast byla v naší obci
69%.
Rozšíření sběru domácího
odpadu
Ing.
Pavel
Sadecký:
Firma
WTORPOL nabídla obci umístění
kontejneru
pro shromažďování
použitých textilií, bot a hraček. Tento
sběr je pak využíván pro distribuci do
rozvojových zemí, výrobu čisticích
prostředků a podobně. Svoz a úklid
kolem kontejneru provádí uvedená
firma zdarma. Kontejner má být
umístěn na parkovišti u kostela vedle
stávajících nádob na tříděný odpad.
Věříme, že v každé domácnosti se
občas při úklidu objeví věci
nepotřebné avšak nadále využitelné.
Toto je příležitost, jak současně
pomoci sobě i jiným.
Mgr. Antonín Fidler:

vodovodních

Při aktualizaci
střednědobého plánu investičních akcí
rozhodlo zastupitelstvo obce přistoupit
v době co možná nejbližší k opravě
povrchu místních komunikací v horní
části obce. Jedná se o prostor kolem
kulturního domu a navazujících
komunikací směrem k Ludíkovu.
Mají-li opravené vozovky dobře sloužit
a nemají-li být vynaložené peněžní
prostředky brzy znehodnocovány, pak
bude třeba nejdříve vyměnit staré
kovové přípojky vody za nové
plastové. Každoroční zkušenosti
napovídají, že původní kovové přípojky
mají v mnoha případech doslouženo a
ty zbylé to čeká v blízké době.
Vodárenská a.s. bude v rámci přípravy
na opravy cest vyměňovat staré
Ing. Pavel Sadecký:

přípojek

odbočky v průběhu roků 201 4 a 201 5
a nabízí při tom i výměnu přípojek. V
této souvislosti byl zmapován stav
přípojek vody ve zmíněné části obce.
Jednotliví majitelé nemovitostí se
starými přípojkami budou postupně
osloveni zastupiteli obce a vyzváni k
objednání výměny přípojek. Pokud
budou přípojky obnoveny při této
příležitosti, bude pro vás tato výměna
poměrně levná. Pokud by k poruše
došlo po dokončení povrchu vozovek,
bude náklad opravy obsahovat
veškeré související výkopy a po
výměně pak uvedení vozovky do
původního stavu. Věříme, že
pochopíte
výhodnost
nabízené
příležitosti a zajistíte si připojení vody v
plastovém provedení.

Jak dál s vodní nádrží nezávislý soud o určení vlastnictví.
Od roku 2008
vede obec se státem spor o vlastnictví
vodní nádrže. K velkému překvapení
se v tomto roce na úřadě objevil
zástupce
Zemědělské
vodohospodářské zprávy s tím, že
vodní nádrž je evidovaná jako majetek
státu a proto požadují odprodej
pozemku pod touto nádrží. Toto
sdělení bylo pro všechny zastupitele
nepřijatelné a bylo zahájeno jednání
směřující k jednoznačnému určení
vlastnictví pro Obec Němčice.
Shromáždili jsme mnoho důkazních
materiálů o historii vzniku a následné
údržbě vodní nádrže a tyto během
jednání předali protistraně sporu. Tito
sice naše argumenty přijali, nebyli
však schopni vlastnictví obce potvrdit.
Proto jsme rozhodli obrátit se na
Ing. Pavel Sadecký:

Mezitím
však
Zemědělská
vodohospodářská správa přešla do
likvidace a jejich zástupce se k soudu
nedostavoval. Při druhém přípravném
soudním jednání bylo soudem
navrženo smírné řešení s tím, že
Ministerstvo zemědělství naformuluje
dohodu o vlastnictví, ve které uzná
jako vlastníka Obec Němčice. Dohoda
byla ministerstvem naší obci předána,
za obec parafována v očekávání, že
následně dojde k podpisu ministra
zemědělství. Následoval však pád
vlády a s tím další komplikace.
V současné době je situace taková, že
smlouva je údajně ministrem
zemědělství podepsána a musí ji ještě
parafovat ministr financí. Věříme, že
se dočkáme. Tak to zkrátka v naší
státní správě chodí.

Nový územní plán obce

Na základě
ustanovení platného znění zákona č.
1 83/2006 Sb. – Stavební zákon,
rozhodlo zastupitelstvo obce Němčice
na svém zasedání konaném 1 3.3.201 2
o pořízení nového územního plánu.
S tímto rozhodnutím jste byli
seznámeni prostřednictvím dokumentu
vyvěšeného na listinné i elektronické
úřední desce v době od 20.8.201 2 do
1 9.9.201 2 a zároveň vyzvání k podání
písemných námětů a připomínek.
Žádné náměty a připomínky jsme
neobdržely.
Následně byl na základě požadavku
Obce Němčice vypracován Odborem
výstavby a územního plánování
Městského úřadu Boskovice „Návrh
zadání pro zpracování územního
Ing. Pavel Sadecký:
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plánu“. Tento návrh byl vyvěšen na
úřední desce po dobu 30 dnů a nebyly
k němu vzneseny žádné připomínky.
Zastupitelstvo obce na svém zasedání
dne 6.11 .201 2 uvedený návrh
schválilo.
V současné době byly zahájeny
projekční práce na pořízení nového
územního plánu v souladu se
schváleným zadáním.
Proto opět vyzíváme občany k podání
písemných návrhů a podnětů pro nový
územní plán Obce Němčice. Návrhy a
podněty předávejte na obecní úřad.
Zároveň upozorňujeme, že na podání
návrhů a podnětů není právní nárok,
přesto budou pro obec významným
podnětem k dalšímu rozhodování.

Informace ze Základní školy ve Sloupě

V pátek 1 7. ledna se
od 20:00 hodin koná v KD Sloup
tradiční školní ples. Hraje PROROCK,
bude připravena bohatá tombola a
občerstvení. Vstupenky s místenkami
v ceně 1 00 Kč budou (pouze v
předprodeji) k dostání na sekretariátu
školy a v prodejně paní Nečasové.
Nabízíme dva nové kroužky –
dramatický (informace Mgr. Monika
Gregorová) a modelářský (informace
Mgr. Petr Sehnal). Celkem si žáci ZŠ
Sloup mohou vybrat z 32 kroužků.
Od letošního školního roku se naši
prvňáci učí nové školní písmo s
názvem Comenia Script. Po čtyřech
měsících výuky můžeme předložit
veřejnosti první výsledky:
• Písmo je pro děti jednodušší a výuka
postupuje rychleji
Ředitel školy:

• Ušetřený čas jsme věnovali
prohloubení nácviku porozumění
textu, což je schopnost, ve které čeští
školáci v současnosti začínají
zaostávat za světem.
• Psaní se lépe daří i žákům, kteří mají
výukové obtíže.
• Děti nejsou stresovány neúspěchem,
na psaní se těší.
• Díky zjednodušení písma žáci také
lépe čtou.
• Školáci budou umět přečíst i klasické
vázané školní písmo a bez problémů
se podepíší.
• V době, kdy se při použití klasického
písma učí žáci vázat první slabiky,
naše děti píší celé věty a první dopisy.
V lednu bude ve škole zahájeno
budování WI-FI sítě na celém druhém
stupni, aby bylo možné nové tablety

Z činnosti Místní knihovny

Ze statistického
deníku knihovny vyplývají následující
údaje. Ke konci roku 201 3 bylo v
knihovně registrováno 79 aktivních
čtenářů. Z tohoto počtu je 39,7 %
čtenářů mladších 1 5-ti let. Počet
návštěvníků knihovny byl letos 407.
Vypůjčeno bylo celkem 841 titulů.
Velký zájem mezi dospělými i dětmi je
o naučnou literaturu, která činila 38 %
u dospělých a 28% u dětských
čtenářů. V roce 201 3 jsme celkem
nakoupili 28 nových knih a darem
dostali více jak 30 titulů. Z
regionálního oddělení v Blansku bylo
zapůjčeno přes 300 knih. Většina z
nich na konkrétní požadavek našich
Marta

Sadecká:

čtenářů.Z časového rozložení návštěv
vyplývá, že téměř všechny výpůjčky se
uskuteční do 1 8 hodin, po této době
už knihovna zeje prázdnotou. Na
základě této skutečnosti bude od roku
201 4 knihovna otevřena každý čtvrtek

plnohodnotně využívat ve výuce.
Bazén je již v pořádku. Po třiceti
letech si vyžádal rozsáhlou opravu.
Díky spolupráci se zřizovatelem a
dotaci Jihomoravského kraje jsme
provedli kompletní rekonstrukci sprch,
vyměnili posuvné dno, zařízení
strojovny. Navíc bylo nutné izolovat
bazénovou vanu, vyměnit trysky,
vyrovnávací nádrž. Děkujeme všem,
kteří se na akci podíleli.
Stali jsme se partnery projektů
Gymnázia Boskovice a SOŠ André
Citroëna Boskovice. Díky této
spolupráci budou mít naši žáci, které
baví přírodní vědy a technika,
výjimečné možnosti zdarma se
zúčastnit
odborných
seminářů,
kroužků, exkurzí a dalších aktivit,
které tyto dvě školy pořádají pro žáky
základních škol.
nacvičujeme vystoupení, které se
uskuteční na Štědrý den s názvem
„Betlémské koledování“. Věříme, že
vše dopadne dobře a že takto
společně s ostatními občany zahájíme
nejkrásnější svátky roku. Každé úterý
se také schází děti ve výtvarném a
modelářském kroužku při Místní
knihovně. Tentokrát jsme vsadili na
nejmenší děti a to se nám osvědčuje.
Snažíme se je přivést k pravidelné
četbě a tak jsem zařadila kromě
výtvarničení také čtení na pokračování
a různé zábavné aktivity. Děti to
oceňují a docházka do kroužku je
téměř 1 00%ní. Zkušení starší
modeláři se už čtvrtým rokem scházejí
pod vedením Michala Krátkého a
dělají skutečně velké pokroky. Jejich
modely budou ke shlédnutí počátkem
roku 201 4 při některé z chystaných
akcí. Na leden 201 4 už máme
neplánovanou výtvarnou dílnu pro
ženy a dívky s názvem Výrob si svůj
originální plesový šperk. Dále
chystáme pokračování besed nad
kronikou obce, která proběhne na
přelomu ledna a února. Během února
bude uspořádána také výše uvedená
burza knih. Chci tímto oslovit vás
všechny, kteří máte doma knihy, které
nepotřebujete a ještě by mohly
někomu udělat radost, že budete mít
možnost je osobně prodat na této
akci. Datum konání této burzy bude
včas zveřejněno na stránkách obce a
také na vývěsce u Jednoty.

od 1 4 do 1 8 hodin. Pro návštěvníky
veřejného internetu máme dobrou
zprávu, že od listopadu 201 3 jsou k
dispozici 2 PC pracoviště a tak už není
potřeba pořadník na tuto službu,
protože jsou uspokojeni všichni
zájemci. Také interiér knihovny doznal
změny a to pořízením nového
nábytku. Během letních prázdnin jsme
provedli revizi knihovního fondu. Došlo
k vyřazení některých starších titulů a
hlavně těch, které jsou v knihovně
zastoupeny vícekrát. Jedná se o
desítky knih, které chceme odprodat
za symbolickou cenu při chystané
burze knih. Z ostatních aktivit knihovny
chci zmínit ty, které se odehrály v
druhé polovině roku
201 3. Celkem jsme
uspořádali 2 výtvarné
dílny pro dospělé,
besedu o zelených
potravinách, malování
na chodníku pro děti,
představení
maňáskového divadla
pro mateřské školy.
Velký úspěch mělo
tradiční
Putování
čtoucích rodin, které se
tentokrát odehrálo 7.9.
a to v prostoru Lysické
zámecké obory a cíl byl v Drnovicích.
Děti nadchla návštěva farmy, kde
navštívily stáje a mohly se projet na
koni. Program celodenní akce byl Závěrem vám chci popřát hodně
pestrý a počasí nám také přálo. V zdraví a úspěšný rok 201 4.
době kdy píši tuto zprávu, pilně
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Zbytek roku z pohledu družstva žen SDH Němčice
Jiřina Vymazalová: Sezóna 201 3 Úspěchy jsme slavili i na postupových
byla pro ženské družstvo velmi soutěžích požárního sportu. Po
úspěšná, nutno však říct, že je stále získání nejlepších míst na okrskové i
co zlepšovat. Jak už jsme předesílali v okreskové soutěži jsme postoupili do
minulém zpravodaji, již na začátku léta krajského kola, které se konalo na
byly naše výkony vyrovnané a nebylo stadionu ASK v Blansku. Společně s
tomu jinak až dokonce. Na každé námi reprezentovalo blanenský okres
soutěži jsme, jak se říká, nějaký ten mužské družstvo z Okrouhlé, které
bodík urvali a ve finále nám body vybojovalo 4. místo. Nám se vedlo jen
vystačily na celkové 3. místo v seriálu o něco lépe. 5. místo jsme získali za
Velké
ceny
Blanenska. štafetu 4x 1 00 metrů a 4. místo za
Mezi úspěšné závody patřily soutěže v běhy na 1 00 metrů s překážkami.
Jabloňanech, v Paměticích, v Lysicích Nejvíce se nám však povedl požární
a v Sychotíně, kde jsme vybojovali útok. S časem 25.02 na nástřikové
čtvrtá místa s časy 1 9.1 4, 1 9.08, 1 9.76 terče jsme obsadili 1 . místo, které nám
a 1 8.62. Třetí místa nám patřila v velmi pomohlo k celkovému 3. místu.
Černovicích (1 8.31 ) a v Sudicích Věříme, že na letošní úspěchy
(1 9.50). Nejvíce se nám zadařilo v navážeme i v roce následujícím a
Šošůvce, kde jsme s časem 1 7.77 budeme se snažit je ještě vylepšit.
obsadili 1 . místo. Letošní rok se Touto cestou bychom také rádi
nejvíce podařil děvčatům ze poděkovali všem za veškerou pomoc
Sychotína, která zaslouženě získala a podporu.
prvenství v seriálu VC Blanenska a
velmi dobře se jim i dařilo na Extralize
SDH Němčice Vás zve na:
České republiky, kde získala krásné 4.
místo. Na druhém místě v celkovém
14. Hasičský ples
pořadí se umístily holky z Černovic.
dne 1 8.1 .201 4 v KD
Nejlepší mužská družstva letošní
k tanci a poslechu hraje
sezóny jsou Černovice A, Žernovník a
AKCENT
Hluboké.

Vánoce kouzla svá otvírají,
lidé se zase víc rádi mají…
Ivana
Novoseljuková:
Prosinec
přinesl dětem nejen hodně práce, ale i
starostí a hlavně radostí, napjaté
očekávání. Už od začátku měsíce se
pilně připravovaly na mikulášskou
besídku. Nacvičovaly tanečky, učily se
písničky a básničky. Zdobily školku
svými čertovskými a mikulášskými
výrobky. Když úspěšně překonaly
mikulášské období, pustily se do
přípravy Vánoc. Vyráběly přáníčka pro
své nejbližší, učily se koledy,
seznamovaly se s vánočními
tradicemi a zvyky- házely botou,
hledaly hvězdičku v jablíčku, nadšeně
sledovaly plovoucí lodičky z
ořechových skořápekJ
Odměnou, za jejich snažení, jim byla
spousta dárečků pod stromečkem.
Celé toto krásné a radostné období
zakončily „Vánoční pohádkou“. Starý
rok se s námi nenávratně loučí,brzy
přivítáme nový rok 201 4. Přeji vám
všem hodně štěstí, zdraví a lásky
J..pak svět bude místem, kde radost
je žít, když se v něm budeme víc rádi
mít.
Za kolektiv zaměstnanců MŠ Ivana
Novoseljuková

Činnost TJ Babylon Němčice v druhé polovině roku 2013
Pavel Krátký:
Oddíl stolního tenisu

namontovali. Od října bývají každý
čtvrtek od 1 7 h tréninky mládeže. Ve
volných termínech se mezi svátky
zúčastníme tradičních turnajů ve
Voděradech, Šosůvce a Vysočanech.
1 4.1 2.201 3 proběhl v V Blansku
okresní přebor můžů ve stolním
tenisu. Za účasti 35 hráčů Hebelka
Ladislav ml. obsadil vynikající 9.místo,
když o postup mezi nejlepších 8 hráčů
prohrál s vítězem celého turnaje
Alešem Přikrylem z Blanska, který
hraje 2.ligu. Před zmiňovaným
zápasem dokázal Hebelka Ladislav
ml. ještě vyřadit 2 hráče vyšších
soutěží. Společně s Ondřejem
Šustáčkem z Rudice obsadili 5.místo
ve čtyřhrách, vyřadilo je vítězné duo
bratří
Přikrylů
z
Blanska.
Dne 21 .1 2.201 3 jsme se zúčastnily
turnaje ve Voděradech, kde jsme
zaznamenali velký úspěch. Hebelka L.
ml se umístil na celkovém 2. místě,
Krátký P. na 4. místě a Sýkora J. na
patnáctém místě.

21 . září absolvovali Krátký Pavel,
Sedlák Vítězslav a Hebelka Radek
úspěšně doškolení rozhodčích ve
Zbraslavci.
Sezóna 201 3/201 4 začala 1 2. října a
hrají ji 2 týmy. Družstvo „A“ ve složení
Meluzín Rostislav (vyhrál 24 z 32
utkání), Sýkora Josef (nová posila ze
Žďárné 23 výher z 32 zápasů),
Hebelka Ladislav ml. (22 výher z 32
zápasů), Krátký Pavel hraje po
loňském postupu Regionální přebor
II.třídy a po 8. kole je na vynikajícím
2.místě (6 výher, 2 remízy, 0 proher,
skóre
99:45,
28
bodů).
Družstvo „B“ ve složení Filouš Martin,
Přikryl Jiří, Sedlák Vítězslav, Prokop
Ondřej, Hebelka Radek, Sýkora Josef
hraje regionální přebor IV.třídy a po 8.
Kole je na 8.místě (2 výhry, 2 remízy,
4 prohry, skóre 66:78, 1 6 bodů).
Obec kvůli lepší viditelnosti při
zápasech zakoupila do kulturního
domu nové reflektory, které ve Oddíl Šipek
spolupráce s Milanem Grulichem hráči V letošním roce hrají šipkovou ligu 2

týmy, které si před sezónou prohodili
hráče. Tým „A“ hraje ve složení Kouřil
Eduard, Šebela Lukáš, Čerhák Erik,
Přikryl Petr, Fišer Václav ml, Malý
Roman. Tým „A“ hraje II.ligu pro
zístkaní zkušeností. Snad se jim tato
soutěž podaří zachránít. Po 11 .kole
jsou na 1 3.místě (1 výhra, 0 remíz, 1 0
proher,
3
body).
Družstvo „B“ hraje ve složení Kaššai
Jan ml., Hebelka Roman, Fišer Václav
st., Dvořáček Martin, Pollák Libor,
Hebelka Leoš III.ligu a po 11 .kole jsou
na 4-místě (8 výher, 0 remíz, 1 prohra
po prodloužení, 2 prohry, 25 bodů).

Z dalších činností TJ Babylon –
pomáhali jsme 31 .srpna při rozloučení
s prázdninami a 28.září na
sousedském
posezení.
1 2.října
proběhla zábava se skupinou
Demonium.
Závěrem bych rád jménem TJ
Babylon
Němčice
popřál
spoluobčanům štastné a veselé prožití
Vánočních svátků a plno elánu v
Novém roce 201 4. SPORTU ZDAR!
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