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Ohlédnutí za uplynulým rokem
V minulém zpravodaji jsem informoval o záměru
vybudovat v dolní části obce chodník. Zadali jsme
zpracování projektu. Při jednáních o technických
podmínkách umístění a provedení chodníku v
konkrétních lokalitách jsme docházeli k mnoha
problémům dotýkajících se zejména nemožnosti dodržet
ustanovení příslušných technických norem a tím i
podstatných ustanovení pro bezpečnost provozování.
Projektovou činnost jsme proto na základě doporučení
Odboru dopravy Městského úřadu v Boskovicích
přerušili a zadali zpracování studie proveditelnosti této
akce. Po místním šetření za účasti zástupců Dopravní
policie ČR, Správy a údržby silnic Jm kraje, projektanta
a naší obce byla tato studie vypracována se závěrem, že
chodník by vzhledem k místním podmínkám nezvyšoval
bezpečnost chodců, spíše naopak a to i při zvážení více
možných alternativ. Nelze proto akci realizovat a práce
na přípravě projektu jsou na základě těchto podkladů
zastaveny. Zastupitelé zvažovali jiné možnosti zvýšení
bezpečnosti pohybu chodců a odsouhlasili instalaci
signalizace rychlosti přijíždějících vozidel.
Byla provedena likvidace starých a výsadba nových
dřevin na místním hřbitově. Původní přerostlé a lámající
se byly nahrazeny za nové. Na základě doporučení
odborné zahradnické firmy za vhodnější z pohledu
budoucí údržby a úpravy vzrůstu.
Během léta vzniklo na výletišti dětské hřiště. Následně
pak kolemjdoucí viděli, že bylo ze strany dětí i rodičů
přijato s nadšením, po celé léto i počátek podzimu zde
bylo veselo. V souvislosti s tím byla opravena druhá

polovina zdi v průčelí výletiště a instalována nová
vstupní brána.
Zajistili jsme prořez stromové aleje k rybníku jako
prevenci proti každoročně se opakujícímu lámání větví
při zimních námrazách.
Jsou připraveny základy pro novou garáž a sklad SDH,
vlastní stavba bude dokončena do pololetí příštího roku.
V průběhu minulého roku byla odsouhlasena a
schválena digitalizace katastrálního operátu v intravilánu
naší obce. S touto akcí byli občané seznámeni a měli
možnost uplatnit případné námitky. Schválením je
operát platný a hranice jednotlivých pozemků jsou tím
definovány s daleko větší přesností, než tomu bylo na
dřívější katastrální mapě.
Protože v roce 2015 končí platnost současného
územního plánu obce a bez územního plánu je stavební
rozvoj obce prakticky nemožný, byly zahájeny práce na
zpracování nového. O průběhu těchto prací jste a budete
postupně informováni, tato problematika si zcela jistě
zaslouží vaši pozornost.
V září jsme se opět po roce sešli na Svatováclavském
sousedském
posezení
spojeném
s
výstavou
zahrádkářských výpěstků a produktů. Troufám si tvrdit,
že jsme se opět dobře pobavili. Za uspořádání děkuji
všem složkám obce, zejména zahrádkářům.
A na závěr mi dovolte popřát vám do příštího roku
zdraví, štěstí a dobrou náladu.
Ing. Pavel Sadecký - starosta

Obrazová kronika
Obec dlouhodobě zaznamená důležité události formou
pravidelných zápisů do kroniky obce. Vedle písemných
záznamů však existují také fotografické či audiovizuální
záznamy, které s odstupem času budou pro naše
potomky mít velký význam.
Obec pořídila vysokokapacitní digitální paměťové
médium pro ukládání výše zmíněných záznamů. Mimo
jiné jsme pomocí snímací techniky převedli do digitální

podoby všechny historické fotografie, které se na
obecním úřadě v průběhu minulých let shromáždily.
Vyzíváme v této souvislosti všechny majitele fotografií,
které nějakým způsobem zobrazují historii obce, aby
nám je zapůjčili k digitalizaci a archivování.
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Ing. Pavel Sadecký - starosta

Z činnosti SPOZ Němčice
Dovolte mi, abych krátce shrnula naši
činnost za druhou polovinu roku 2012.
V srpnu jsme pomohly našim hasičům
při VC Blanenska. Na začátku září
jsme na kiosku připravily akci
Rozloučení s prázdninami. Pro děti
byly připraveny různé soutěže, za které
byly odměněny sladkostmi. Velkou
radost dětem udělala trampolína a také
se hodně vyřádily na herních prvcích
nového dětského hřiště. O občerstvení
se postarali členové TJ Babylon, za
což jim děkujeme. V měsíci září jsme
pomohly s přípravou 2. oslav Dne
české státnosti. V prosinci jsme
uspořádaly
vánoční
jarmark.
Děkujeme paní M. Sadecké za velkou
výpomoc při pořádání této akce. Velmi
nás potěšila hojná účast. Návštěvníci si
mohli zakoupit perníčky, bižuterii,
hračky, drobnou keramiku, svíčky,
vonné oleje, knížky, adventní vazby a další. Také
představily své výrobky děti z kroužku šikovných rukou
při místní knihovně. Velkou okrasou tohoto jarmarku
byl ručně vyřezávaný betlém. O krásný program se
postaraly tradičně děti z MŠ. Také přišel Mikuláš s
čertem a andělem. Během jarmarku proběhla sbírka pro
handicapované z centra denních služeb Emanuel
Boskovice. Bylo vybráno 3 647 Kč. Děkujeme všem

občanům a obecním složkám za příspěvek. 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.
Na závěr přejeme všem šťastný a klidný rok 2013.
Za SPOZ Ing. Šárka Marková

Novinky z MŠ
V září MŠ přivítala 24 dětí, mezi kterými byli jen dva
nováčci. Už loni jsme se potýkali s problémem, když z
důvodu naplnění kapacity jsme nemohli přijmout
všechny přihlášené děti. Loni to byly tři děti, letos čtyři.
Máme obavy, že situace nebude lepší ani v příštím
školním roce, přestože odejde 10 předškoláčků, zájem
bude pravděpodobně vyšší.
Po prázdninách na děti čekala třída,
vybavená novým, veselým a hlavně praktickým
nábytkem, který je přizpůsoben potřebám předškolních
dětí. Děti tak mají hračky a stavebnice přehledně
uložené a snadno dostupné, častěji je využívají ke
konstruktivním hrám a tím tak mohou rozvíjet svoji
představivost, trpělivost, fantazii a motoriku.
Děti vzděláváme podle ŠVP s motivačním
názvem „Hrajeme si celý rok“, který je zpracován v
souladu s RVP pro předškolní vzdělávání. Jeho cílem je
dovést dítě na konci jeho předškolního období k tomu,
aby v rozsahu svých možností získalo věku přiměřenou

fyzickou, psychickou i sociální samostatnost, základy
kompetencí potřebných pro jeho další rozvoj, připravit
je pro vstup do dalšího života. ŠVP doplňuje kroužek
„Předškoláček“ zajišťující aktivity k předcházení
neúspěchů dětí v základním vzdělávání a kroužek
„Hravé pískání na flétnu“. MŠ integruje jedno dítě se
speciálními vzdělávacími potřebami.
Všechny organizace podléhají kontrolám, v
naší MŠ byly letos na podzim vykonány kontroly hned
tři- VZP, KHS a ve školách nejobávanější- ČŠI. S
potěšením můžeme konstatovat, že všechny kontroly
dopadly dobře, nebyly shledány žádné přestupky,
porušení vyhlášek, či zákonů. Ba naopak, škola byla za
svoji činnost pochválena, dostalo se jí velmi pěkného
hodnocení.
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pokračování na další straně….

Citace ze závěrů ČŠI:
Mateřská škola poskytuje vzdělávání v souladu
se zařazením do rejstříku škol a školských zařízení. Pro
vzdělávání dětí a jejich zdravý vývoj vytváří podnětné,
klidné a bezpečné prostředí. Vzdělávací výsledky dětí
měly celkově dobrou úroveň. Pozitivně je ovlivňoval
vstřícný přístup učitelek. Děti dosahovaly velmi dobrých
výsledků při vytváření základů komunikativních a
sociálních kompetencí a v rozvoji předmatematické a
přírodovědní gramotnosti. Při činnostech děti
prokazovaly úroveň poznatků a dovedností, která
odpovídala jejich věku, byly samostatné v
sebeobslužných
dovednostech,
měly
upevněné
hygienické a zdvořilostní návyky. Mezi sebou
komunikovaly bez zábran, spolupracovaly a chovaly se
přirozeně. Při činnostech přijímaly různé role, uměly se
dohodnout na postupu. Pozitivní hodnocení zvyšovalo
jejich sebedůvěru.
Od inspekční činnosti v roce 2002 si MŠ udržela
v jednotlivých hodnocených oblastech velmi dobrou

úroveň. K pozitivním posunům došlo zejména v kvalitě
jejího řízení a systému hodnocení výsledků. Integrací
dítěte se speciálními vzdělávacími potřebami zlepšila
podmínky pro rovný přístup dětí ke vzdělávání.
MŠ má mimořádně dobré vztahy se
zřizovatelem, což dokladuje jeho velký zájem o dění v
MŠ, ochota vedení obce zajišťovat její potřeby.
Každého potěší, když jeho úsilí je kladně
ohodnoceno, má velkou motivaci pro další pracovní
nasazení. Věříme, že i v příštích létech si MŠ udrží
přízeň veřejnosti a dobrou pověst a budou ji
navštěvovat spokojené děti a spokojení rodiče.
Končí rok 2012 a začíná rok nový .Chceme
popřát všem hodně štěstí, zdraví, radosti a spokojenosti
v roce 2013.
Za zaměstnance MŠ Ivana Novoseljuková –ředitelka

Činnost TJ Babylon Němčice
Oddíl stolního tenisu
Sezóna 2012/2013 začala 13. října a hrají ji 2 týmy.
Družstvo „A“ ve složení Meluzín Rostislav (tradičně
nejlepší hráč), Krátký Pavel, Hebelka Ladislav L.ml.,
Ondroušek Alois hraje regionální přebor III. třídy. Po 7.
kole je na 1 místě a očekává se, že bude bojovat o
postup do regionálního přeboru
II. třídy.
Družstvo „B“ ve složení Filouš Martin, Sedlák Vítězslav
(tahouni týmu), Přikryl Jiří, Hebelka Radek hraje
regionální přebor IV. třídy a po loňském postupu se po
7.kole nachází na 3. místě což je úspěch.

Od řijna bývají ve čtvrtek od 17h tréninky mládeže.
Účast je lepší než loni.
Dne 8. prosince se v Rájci konal Okresní přebor stolního
tenisu dospělých. V konkurenci 48 hráčů skončil
Hebelka Ladislav ml. na skvělém 11. místě. Ve volných
termínech mezi svátky se tradičně zúčastníme turnajů ve
Voděradech, Šošůvce a Vysočanech. 23. února 2013 se
uskuteční v Němčicích již 40. ročník turnaje „ O ŠTÍT
NĚMČIC“.

Tabulky stolního tenisu po 7 kole:

Regionální přebor III. třídy
Poř.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

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

Z
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7

V
6
5
5
4
3
3
3
2
2
1
1
1

R
1
2
0
2
1
1
0
2
1
1
1
0

P
0
0
2
1
3
3
4
3
4
5
5
6

Regionální přebor IV.třídy
Skóre
92:34
86:40
70:56
75:51
64:62
63:63
67:59
61:65
55:71
41:85
47:79
35:91

B
26
24
22
21
17
17
16
15
14
11
11
10

Poř.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Vysvětlivky: Z=zápasů; V=výher; R=remíz; P=proher; B=bod
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Tým
Petrovice B
Šošůvka C
Němčice B
Veselice B
Okrouhlá A
Kuničky A
Vysočany C
Křetín D
Zbraslavec D
Vanovice B
Rájec C
Rohozec C

Z
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7

V
7
5
5
4
4
3
3
2
2
2
1
1

R
0
1
0
1
0
1
0
1
0
0
1
1

P
0
1
2
2
3
3
4
4
5
5
5
5

Skóre
97:29
75:51
71:55
71:55
72:54
58:68
62:64
50:76
54:72
51:75
54:72
41:85

B
28
23
22
20
19
17
16
14
13
13
11
11

Oddíl šipek
V letošním roce hrají šipkovou ligu 2 týmy. Tým „A“
hraje ve složení Kaššai Jan ml., Hebelka Roman
(nejlepší hráč), Fišer Václav st., Malý Roman, Dvořáček
Martin, Hebelka Leoš. Loni „A“ postoupilo do II. ligy a
po 9. kole drží skvělou 4. příčku.

Poř.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Družstvo „B“ hraje ve složení Kouřil Eduard (nejlepší
hráč), Šebela Lukáš, Přikryl Petr, FIdler Vítězslav, Fišer
Václav ml., Sedlák Miroslav. „B“ hraje III. ligu a po 9
odehraných kolech je na 9. místě.

Průběžná tabulka II. ligy šipek 2012/2013
Družstvo
Kol V VP R PP P K
Skóre
Expres Sokolovna Boskovice
9
8 0 0 0 1 0 113 : 49
DC Terasa VO Tečku Knínice 9
6 2 0 0 1 0 100 : 64
DC Milénium Bystřice n P.
8
6 0 0 0 2 0 85 : 59
TJ Babylon Němčice A
9
5 0 0 2 2 0 95 : 69
DC Nadoraz Jevíčko
9
5 0 0 0 4 0 83 : 79
DC Aligators Horní Štěpánov
9
4 1 0 0 4 0 78 : 85
DC Na Středy
9
4 0 0 1 4 0 77 : 86
DC Exekrutors Letovice
8
4 0 0 0 4 0 70 : 74
DC Zrcadlo A
9
2 2 0 1 4 0 75 : 90
DC Mário Boskovice A
9
2 2 0 1 4 0 74 : 91
DC Phoenix Kuřim
9
3 0 0 1 5 0 86 : 77
ALK Brumov
9
2 1 0 1 5 0 73 : 91
DC Vandals Těchov
9
1 1 0 1 6 0 58 : 106
DC SILT Letovice B
9
1 0 0 1 7 0 58 : 105

Legy
Body
249 : 128 24
228 : 172 22
198 : 159 18
216 : 183 17
209 : 195 15
193 : 207 14
186 : 199 13
168 : 180 12
187 : 215 11
196 : 212 11
203 : 192 10
186 : 214
9
150 : 240
6
160 : 233
4

Průběžná tabulka III. ligy šipek 2012/2013
Poř. Družstvo

Kol

V

VP R PP P K

Skóre

Legy

Body

1.

Popelka Team

9

6

3

0

0

0 0 75 : 36 156 :

93

24

2.

ŠK BISTRO Stvolová A

9

8

0

0

0

1 0 72 : 36 162 :

92

24

3.

Bulldog Javorek

9

7

0

0

0

2 0 68 : 40 150 : 101

21

4.

DC Triple X Letovice

9

4

1

0

3

1 0 63 : 49 143 : 113

17

5.

ŠK Bistro Stvolová B

9

4

2

0

1

2 0 62 : 49 144 : 123

17

6.

DC Haluzáři Cetkovice

9

3

1

0

3

2 0 60 : 52 135 : 125

14

7.

DC Mário Boskovice B

9

4

1

0

0

4 0 56 : 53 125 : 133

14

8.

DC Poškoláci Valchov

9

3

2

0

1

3 0 52 : 59 125 : 132

14

9.

TJ Babylon Němčice B

9

4

0

0

1

4 0 57 : 52 137 : 127

13

10. Hoteliéři Usobrno

9

3

1

0

0

5 0 47 : 62 120 : 144

11

11. Holba team Knínice

9

2

0

0

2

5 0 49 : 61 120 : 144

8

12. DC Lakeři Lysice

9

1

1

0

0

7 0 29 : 80

81

: 173

5

13. Surikaty Těchov

9

1

0

0

1

7 0 35 : 74

99

: 161

4

14. Popelka Team B

9

1

0

0

0

8 0 43 : 65 111 : 147

3

Vysvětlivky: V - výhra; VP - výhra v prodloužení; R - remíza; P - prohra; K -kontumačně
V další činnosti jsme pomáhali při „Rozloučení s
prázdninami“ a na „Sousedském posezení“. 22.6.2012
se v Němčicích u Litomyšle uskuteční 6. ročník
Němčické Olympiády.

Závěrem za TJ Babylon Němčice přejeme všem
spoluobčanům šťastné a veselé prožití Vánočních svátků
a vše nejlepší v Novém roce 2013. SPORTU ZDAR.
Krátký Pavel
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Volné pobíhání psů
Často se ze sdělovacích prostředků dozvídáme o
závažných napadeních osob psy pobíhajícími bez dozoru
majitele. Zvláště alarmující jsou případy napadení dětí.
Ani naše obec není výjimkou. Dochází občas ke střetu
psů navzájem ale i ke kontaktu s osobami. V nedávné
době došlo k napadení chlapce psem bojového plemena,
naštěstí bez vážných následků. Případ vyšetřovala
policie a od nich pak vyšlo doporučení ošetřit
problematiku volného pobíhání psů obecně závaznou
vyhláškou obce se stanovením sankcí za její porušování.

Tato vyhláška bude do konce roku schválena a nabude
účinnosti od 1.1.2013.
Vyhláška nebude dělat problém většině odpovědných
chovatelů. Obracíme se i na ty, kteří dosud nedokázali
spolehlivě usměrnit pohyb svého psa, aby účinným
opatřením zabránili jejich volnému nekontrolovanému
pobíhání po obci. Vyhnou se tak případným citelným
peněžním postihům.
Ing. Pavel Sadecký - starosta

Místní knihovna
V současné době máme zaregistrováno 78 aktivních
čtenářů. Téměř polovina z uvedeného počtu je mladší
15 let. Vzhledem k tomu, že na registrované členy si
půjčují často i další členové rodiny vychází nám, že v
obci je včetně kojenců každý šestý občan čtenářem.
Počet výpůjček v letošním roce je zatím 892 a počet
návštěv 468. Do tohoto čísla nezahrnujeme návštěvníky,
kteří chodí na internet a těch je každý čtvrtek více jak 7.
Z uvedených čísel vychází, že průměrný počet
návštěvníků knihovny je kolem 20 osob týdně.

Knihovna pořádá také akce, které přímo s půjčováním
knih nesouvisí. Pravidelně o nich informujeme 2x ročně
ve Zpravodaji. Letos po velkých prázdninách jsme
zahájili 15. 9. akcí, organizovanou pro neprofesionální
knihovny na Blanensku, a to putováním za regionální
osobností. Tentokrát jsme putovali ze Sloupu do Němčic
a připomněli si osobnosti Mudr.Wankela a prof.
Absolona. „Putování“ jsme započali v jeskyni Kůlna,
dále jsme pokračovali sloupským údolím a po žluté
turistické značce vedla naše cesta krásným lesem

Moravského krasu až do Němčic. Cestou jsme se
nenudili, poznali jsme několik pověstí spojených s
Krasem, dále jsme se něco dozvěděli o zdejší fauně a
floře a také jsme si trochu zasportovali. Plnili jsme
úkoly a to nás bavilo. V Němčicích na výletišti na nás
čekalo občerstvení, nové hřiště a oblíbená trampolína.
Překvapila nás beseda se spisovatelem Vladimírem
Klepáčem o jeho nové knize Král lesa. Také jsme si
ověřili naše znalosti v rozeznávání hlasů lesní zvěře.
Následovalo vyhlášení výsledků soutěží a pak jsme už
rozkrojili obrovský dort ve tvaru knihy.
Každý z účastníků si odnesl malý dárek.
Poděkování za zdařilou akci patří
regionálnímu odděleni blanenské Městské
knihovny, která byla spoluorganizátorem
akce, a také němčickým Sokolům, kteří
nám připravili posezení a postavili
trampolínu. Zúčastnilo se více jak 40 dětí z
okolních knihoven a také knihovníci a
přátelé knihy.
V sobotu 27.10. jsme se sešly při letošní
druhé výtvarné dílně, která byla věnována
pletení košíků z „pediku“. Sešlo se 13
šikovných slečen a paní, které dokázaly za
necelé tři hodinky vykouzlit vkusné a
zdařilé košíčky různých tvarů podle své
potřeby. Venku byl ošklivý podzimní den,
který se během naší akce proměnil v zimní
s náledím a sněhem. Strávily jsme příjemné
odpoledne a domluvily si další akci na
10.listopadu
Opět v sobotu, tentokrát 3.11.2012 se v Místní knihovně
a také v Kulturním domě konalo regionální setkání
knihovníků. Toto setkání se uskutečňuje každým rokem
a pořádá je pokaždé jiná knihovna. Tentokrát se konalo
v Němčicích. Na setkání přijelo 12 knihovnic z regionu
a také vedoucí regionálního oddělení MK Blansko paní
Helena Jalová. Tato akce má tradičně přátelskou
atmosféru při které, se nejen školíme v nových
postupech při práci s knihovním fondem , předáváme si
zkušenosti s organizací práce v knihovnách, ale také se
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naučíme nějakou novou dovednost pro
naši práci s dětmi. Tentokrát jsme si
vyzkoušely, jak si vlastnoručně svázat
malou knížku, nebo deník.
Už týden na to, v sobotu 10.11. proběhla
naše třetí letošní výtvarná dílna. Tentokrát
jsme vyráběly vánoční ozdoby z korálků.
Hvězdičky nám zpočátku daly dost práce
a neposedné korálky jsme často hledaly
pod stolem. S každou další ozdobou jsme
nabývaly na zručnosti a když jsme si na
závěr prohlížely všechny naše výrobky,
tak jsme se musely pochválit. Jako vždy
to bylo příjemně veselé odpoledne pro
všech 12 zúčastněných a již se těšíme na
další vyrábění.
Od 17.11. do 19.11. 20012
Místní
knihovna zorganizována nevšední výstavu
s názvem "Proměny". Autorka paní Bc.
Marcela Poláková připravila instalace ze svých
fotografií, oděvních modelů a šperků. Výstava všechny
návštěvníky zaujala nejen svými exponáty, ale také
sváteční atmosférou způsobenou nápaditou choreografií.
Lidé, kteří přišli na výstavu se také podělili o své
dojmy v knize návštěv a většinou nešetřili chválou. Tato
akce patřila k nejhezčím z těch, které jsme dosud
pořádali.
8.12. pořádal SPOZ při OÚ v Němčicích "Předvánoční
jarmark" Naše knihovna se také zapojila do organizace a
nejen to, také jsme otevřeli svůj stánek s vánočními
dekoracemi. Tyto dekorace jsme tvořili v kroužku
šikovných rukou a 20% z výtěžku prodeje jsme věnovali
na charitu pro postižené děti. Předvedli jsme také výrobu
vánočních dekorací a naučili je naše kamarády, kteří do
kroužku nechodí.

18.12. jsme se sešli u tradičního vánočního punče a
vlastnoručně připravených perníčků. Poslechli jsme si
biblické příběhy „První Vánoce“ a „Tři králové“.
Prohlédli jsme si nové knihy, které každoročně pod
vánoční stromek naděluje naše paní knihovnice,
zasoutěžili jsme si a už tradičně vyráběli vánoční
dekorace, kterými zdobíme svůj domov. Na závěr jsme
si ještě poslechli a zazpívali vánoční koledy a popřáli si
k Vánocům.
Krátce k činnosti kroužků. Kluků se letos schází sedm a
děvčata jsou čtyři. Kluci pokračují v modelařině pod
vedením Michala Krátkého a dívky se trénují zručnost v
práci s různými materiály. Vzorně se jim věnuje Eliška
Hádlerová. Vzhledem k menšímu počtu dívek se
věnujeme náročnějším technikám.
Marta Sadecká - knihovnice

Jak je to s vodní nádrží
Často jsem dotazován, jak se vyvíjí spor obce o
vlastnictví vodní nádrže, ke které má většina našich
občanů citový vztah odvozený od přímé účasti na jejím
budování.
Od roku 2008 vede obec spor se Zemědělskou
vodohospodářskou správou (nyní v likvidaci) o
vlastnictví vodní nádrže Němčice. Přes jednoznačné a
průkazné argumenty byl postoj protistrany neústupný,
proto obec přikročila k soudní žalobě o určení
vlastnictví. Při dvou předběžných soudních jednáních již
jako protistrana vystupoval zástupce Ministerstva
zemědělství. Soudkyně doporučila řešení dohodou s tím,
že protistraně budou vyměřeny dosavadní náklady za
údržbu a provoz. To zřejmě vedlo k návrhu dohody ze
strany MZ o bezplatném a jednoznačném určení

vlastníka
–
Obec
Němčice. Dohoda je obcí
podepsána a v současné
době
předložena
ministrovi zemědělství k
podpisu. Věřme, že tím
bude v nejbližší době
spor uzavřen v náš
prospěch.
Ing. Pavel Sadecký starosta
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Nabídka finančního poradenství
Míra zadluženosti občanů našeho státu dosáhla
alarmující úrovně a svědčí to o jejich velmi malé
finanční gramotnosti. Proto zastupitelé obce rozhodli
přistoupit na spolupráci s odbornou finanční
poradenskou organizací a umožnit občanů službu

diskrétního individuálního finančního poradenství.
Informace o této službě naleznete na webové stránce
obce a také na obecním úřadu.
Ing. Pavel Sadecký - starosta

Vážení občané Němčic
určitě vám nesdělím žádnou novinu, když uvedu, že
příjmení Novotný(á) bylo v Němčicích v minulosti
jedním z nejrozšířenějších. Jedním členem z tohoto rodu
byl můj praděd Josef Novotný, který se do Veselice
dostal poté co se 18.5.1890 oženil, tehdy ještě v
Němčicích, s Josefou, dcerou Karla Ondrouška z
Veselice. Potomci této větve dosud žijí ve Veselici, ale
také např. také v Krnově, Praze a dokonce i v Bratislavě.
Historie mě vždycky zajímala a především potom
historie mého bydliště, tedy Veselice, ale nejen to.
Postupem času jsem začal bádat i po svých předcích.
Nejprve jsem se začal o svých předcích z otcové strany
dozvídat především od mých prarodičů, poté jsem začal
dojíždět na brněnské pracoviště Moravského zemského
archivu a přibližně od roku 2008 využívám k bádání
internetu. Na webu Moravského zemského archivu je
totiž dnes již umístěna v elektronické podobě většina
starých matrik z našeho regionu. Díky internetu jsem se
seznámil i s jednou paní, potomkem z rodu Štoudků z
Doubravice nad Svitavou, která poskytla velice cenné
informace o Novotných především z konce 17. století.
Díky všem těmto zdrojům se postupem času začaly v
pomyslné mozaice rodu Novotných zaplňovat dosud
prázdná políčka. Přesto, že jsem informací o Novotných

shromáždil celkem dost, tak bych se rád dozvěděl ještě
mnohem víc. Jde totiž o to, že vedle informací, jež jsou
zaznamenané v matrikách, kronikách či jiných
publikacích, jsou velice cenné i informace „zapsané“ i v
paměti lidí. A ty, jejich odchodem z tohoto světa,
nenávratně mizí. Proto bych vám rád předal své
poznatky z bádání po historii rodu Novotných z Němčic,
ale současně bych byl vděčný za další informace od Vás.
Zájem mám i o různé dokumenty jako fotografie osob a
domů, rodné listy či domovní listy apod. Ty bych si rád
zapůjčil a po jejich oskenovaní je samozřejmě vrátím.
Věřte, že bádání je to velice zajímavé, ale také časově
velice náročné. Přesto jsem se při bádání po předcích
rodu Novotných dostal až do období kolem roku 1650.
Možná Vás také bude zajímat to, že přijmení Novotný se
do Němčic dostalo z nedalekého Vavřince. Příležitost si
předat navzájem informace o Novotných budeme mít na
setkání organizovaném místní knihovnou Němčice,
které se uskuteční ve středu 23.ledna 2013.
Těším se na setkání s Vámi.
Miloslav Novotný z Veselice

Pozvání na besedu nad kronikami obce
Na středu 23.ledna 2013 připravuje místní knihovna
spolu s kronikářem besedu nad kronikami obce.
Tématem besedy bude dávná historie obce, nejstarší
rody, přízviska, starobylé zvyky, pověsti a jiné
zajímavosti. Hostem besedy bude pan Miroslav
Novotný, starosta obce Vavřinec, jehož rod je jedním z

nejstarších v Němčicích. Beseda se uskuteční v zasedací
místnosti kulturního domu v 17.30 hodin. Srdečně
zveme všechny občany, kteří mají zájem o historii obce.
Miroslav Kutil, kronikář

SDH Němčice v druhém pololetí roku 2012
Hasiči začali pololetí dne 12.8.2012 organizováním
soutěže v požárním útoku „O pohár starosty obce
Němčice“. Letošním roce se uskutečnil již 12. ročník
této soutěže. I letos byla soutěž zařazena do Velké ceny
Blanenska. Na soutěž přijelo celkem 29 družstev mužů a
15 družstev žen. Družstvo mužů po nepovedeném
výkonu s časem 22,52s skončilo na 24. místě. Vítězství
si odvezli kluci z Žernovníku za čas 17,38s. Za to
družstvo žen s časem 19,24s skončilo v polovině tabulky

a to na 8. místě. Z vítězství v ženské kategorii se
radovali ženy z Šošůvky za čas 18,12s.
V celkovém hodnocení Velké ceny Blanenska se
družstvo mužů umístilo na 25. místě. Jejich špatné a
nevyrovnané výkony jen potvrzovali to, že bez mladých
to půjde jen ztěží. Za to Družstvo žen obsadilo celkové
6. místo, i když do posledního závodu sahali po umístění
na bedně.
I v letošním roce se zásahové družstvo naší obce
účastnilo školení spojené se vzděláváním jejich členů.

Strana č. 7

Dne 5.1.2013 se v zasedací místnosti KD uskuteční
Výroční valná hromada. Všichni členové jsou na tuto
valnou hromadu srdečně zváni.
V sobotu 2.3.2013 náš sbor uspořádá 13. ročník
hasičského plesu. Všechny bych Vás chtěl tímto na
hasičský ples pozvat a těším, že se budete bavil. K tanci
a poslechu bude hrát skupina AKCENT. Začátek bude
ve 20:00 hodin.

Na závěr mi dovolte Vám všem popřát Veselé Vánoce a
do nového roku hodně zdraví, životních úspěchů a
především štěstí.
Za SDH Němčice Ing. Lukáš Šebela

Informace o zubní pohotovosti v okrese Blansko mezi svátky

22.12.
23.12.
24.12.
25.12.
26.12.
29.12.
30.12.

MUDr. Kovandová Poliklinika Blansko, Sadová 33
516 488 450
MUDr. Kulhánková Křtiny, Zdrav. středisko
516 439 190
MUDr. Kupková Poliklinika Blansko, Sadová 33
516 488 457
MUDr. Láníková Poliklinika Blansko, Sadová 33
516 488 456
MUDr. Levová
Adamov, Smetanovo nám. 327
516 447 606
MUDr. Nečasová Blansko, ZŠ TGM, Rodkovského 2 515 157 112
MUDr. Paulíčková Černá Hora, Zdrav. středisko
725 415 615

1.1.2013 MUDr. Řehořek

Poliklinika Blansko, Sadová 33

Fotografie z naší obce

516 488 453

zdroj:www.naseknihovna.cz/nemcice
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