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Ohlédnutí za uplynulým pololetím
Rok jsme zahájili tradičně sousedským
bálem a mám za to, ţe velmi vydařeným. Zdá
se, ţe jej navštěvují ti, kteří se chtějí a umějí
bavit a je to vidět.
V centru pozornosti zastupitelstva byla
v tomto pololetí snaha získat finanční dotaci
na připravovanou stavbu dětského hřiště na
výletišti. Očekávání se naplnilo, obec získala
na tuto akci dotaci z Programu Ministerstva
pro místní rozvoj ve výši 203 tis. Kč.
Výstavba bude zahájena nejpozději začátkem
července a dokončena během srpna letošního
roku.
Druhou významnou investiční akcí je
výstavba garáţe a skladu SDH. Stavba je
vynucena potřebou garáţování nového
minibusu a také potřebou uvolnění prostor
obecního skladu. Minibus CITROEN Jumper
byl obcí zakoupen pro přepravu zásahové
jednotky při zásahovém výjezdu a při
přepravě na akce odborné přípravy. Také je
vyuţíván pro přepravu druţstev hasičského
sportu na soutěţe a při zajišťování akcí
všech organizací a spolků v obci. Obec v
rámci dotačního programu úprav veřejných
prostranství zakoupila traktorovou sekačku
trávy s přívěsným vozíkem a příslušenstvím
pro úklid sněhu z obecních komunikací a tím
vznikla nová potřeba vyuţití skladovacích

prostor. Stavba bude realizována v příštím
roce a i v tomto případě jsme poţádali o
poskytnutí
dotace
ze
zdrojů
EÚ
prostřednictvím Místní akční skupiny
Moravský Kras. Dotace nám byla
rozhodnutím výběrové komise přidělena ve
výši 359 tis. Kč.
Havarijní stav přerostlých dřevin na
místním hřbitově přiměl zastupitele po
konzultaci s odbornou firmou k rozhodnutí o
likvidaci stávajících dřevin a výsadbě nových,
pro údrţbu vhodnějších. Následně byla
odbornou firmou opravena hřbitovní pumpa.
Obci byla předána petice třinácti
obyvatel dolní části obce podél výjezdu ve
směru na Sloup, ve které ţádají vybudování
chodníku pro zvýšení bezpečnosti pohybu
osob. Zastupitelstvo potvrdilo oprávněnost
poţadavku a oslovilo odbornou projekční
firmu k předloţení návrhu řešení. V
současnosti je zpracováváno geodetické
zaměření umístění chodníků a následně pak
bude projednán konkrétní způsob provedení
před jednotlivými domy. Po odsouhlasení
způsobu řešení bude zadáno zpracování
projektu a následně jeho realizace.
Ing. Pavel Sadecký - starosta

www.nemcice.eu
na těchto stránkách naleznete spoustu informací o naší obci
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Hospodaření obce v roce 2011 a Závěrečný účet
Zastupitelstvo obce Němčice schválilo
pro rok 2011 vyrovnaný rozpočet s příjmy a
výdaji ve výši 5 429 tis. Kč. Skutečné příjmy
za rok 2011, včetně získaných dotací, činily 6
048 tis. Kč a byly tak naplněny na 111,5 %.
Rozpočtové výdaje dosáhly výše 5 664,2 tis.
Kč, coţ představuje 105,3 % ze schváleného
rozpočtu.
Hlavní investiční akcí v roce 2011 bylo
dokončení projektu Úprava veřejných
prostranství, která byla financována za období
dvou roků 2010 a 2011 v hodnotě díla 3 511,5
tis. Kč. Na tuto akci obce získala dotaci v
částce 2 614 tis. Kč. V této souvislosti byl
zakoupen traktorek na sečení trávy za 197,5
tis. Kč a dále umělecké dílo (znak obce)
umístěné v parčíku u kostela za 32 tis. Kč.
Z běţných výdajů byly nejvýznamnější
poloţky vynaloţeny: na výměnu vstupních
dveří budovy kulturního domu 159 tis. Kč
(podpořeno dotací 56 tis. Kč z PRV JmK), na
provoz a údrţbu veřejného osvětlení 67 tis.
Kč. Provoz MŠ byl dotován 290 tis. Kč a obci
Sloup byl poskytnut příspěvek na krytí
provozních nákladů ZŠ Sloup ve výši 277 tis.
Kč. Na běţnou údrţbu a provoz kulturního
domu bylo vynaloţeno 128 tis. Kč, náklady na

nákup techniky a zabezpečení akceschopnosti
SDH činily 92 tis. Kč. V odpadovém
hospodářství byly uhrazeny výdaje ve výši 243
tis. Kč, přičemţ od občanů bylo vybráno za
odvoz domovního odpadu jen 162 tis. Kč.
Činnost zastupitelstva a chod místní správy
bylo financováno v částce 933 tis. Kč. V roce
2011 obec ještě dotovala stočné za občany ve
výši 88 tis. Kč.
Přehled hospodaření obce za uplynulý
rok je zpracován v tzv. Závěrečném účtu
obce za rok 2011, který byl zveřejněn v
písemné podobě na úřední desce OÚ u
obchodu Jednota a v elektronické podobě na
internetových stránkách www.nemcice.eu.
Součástí Závěrečného účtu je i Zpráva o
výsledku přezkoumání hospodaření obce, v
jejímţ závěru se konstatuje: „Při přezkoumání
hospodaření obce Němčice za rok 2011
nebyla zjištěna závaţná rizika, která by mohla
mít negativní dopad na hospodaření
územního celku v budoucnosti.“ Audit
provedli pracovníci odboru kontroly KÚ
JmK.
Mgr. Antonín Fidler - místostarosta

Obec připravuje sousedské posezení
Tak jako v loňském roce připravují
společenské organizace obce oslavu Dne
státnosti. Oslavu konanou dne 28. září v
místním kulturním domě budeme opět
pojímat jako „Sousedské posezení“ a věříme,
ţe bude stejně úspěšné a pohodové jako to
minulé. Bude připraven bohatý program,
jehoţ vyvrcholením bude vystoupení
známého a oblíbeného imitátora pana Václava
Faltuse. Nebude chybět ani ohňostroj.

Protoţe se oslava bude konat v pátek,
předpokládáme, ţe se společná zábava
poněkud protáhne při hudbě a tanci, podle
chuti i zpěvu.
Součástí oslav bude i výstava zahrádkářských
produktů a o té se dozvíte více v následujícím
článku.
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Ing. Pavel Sadecký - starosta

Z činnosti SPOZ Němčice
Dovolte mi, abych krátce shrnula práci SPOZ
za první pololetí letošního roku. V měsíci
lednu jsme pomohly s přípravou Obecního
bálu. V březnu nás navštívil klaun, s kterým si
děti zatancovaly a tvarovaly balónky. K naší
radosti přišlo hodně dětí v masce, a tak jsme
všichni
mohli
obdivovat
kouzelníka,
princeznu, kostlivce a další roztomilé postavy.
V tombole na děti čekaly drobné, ale zajímavé
výhry. V dubnu jsme přivítaly 5 občánků do
ţivota. Ještě jednou jim přejeme hlavně zdraví
a rodičům, aby jim děti dělaly jen samou
radost. Doufáme, ţe tu bude dětí přibývat. O
krásný program se postaraly místní děti
přednesem básní, které s nimi nacvičila paní
Lenka
Dvořáčková.
Zazpívala
Klára
Šindelková v doprovodu Vítězslava Fidlera na
elektrické varhany. Společně se členy TJ
Babylon proběhlo na kiosku pálení čarodějnic.

Počasí krásně vyšlo a potěšila nás hojná účast.
Děti si opekly párky a zasoutěţily si, dospělí
poseděli u piva a klobásy. V květnu proběhla
oslava Dne matek. Maminky, babičky i tetičky
dostaly malý dáreček, který vytvořily děti z
krouţku šikovných rukou při místní
knihovně. Jako jiţ tradičně vystoupily děti z
mateřské školky se svým pásmem, za coţ patří
dík paní ředitelce Novoseljukové a paní
učitelce Hrdé. Zazpíval zpěvák Jan Fanta student konzervatoře a sestavu aerobiku
předvedly děvčata z Relax Clubu RájecJestřebí. V nejbliţší době se můţete těšit na
akci Loučení s prázdninami. Na závěr přejeme
všem krásné proţití léta a dětem pěkné
prázdniny
Za SPOZ Němčice Ing. Šárka Marková

Máme právo na trochu klidu?

Zahrádkáři připravují

K dávné tradici vzájemného
souţití v naší obci a samozřejmě nejen v
ní, platilo, ţe neděle se slavila jako den
odpočinku a tedy i klidu, který k tomu
nezbytně patří. Většina občanů tuto
tradici ctí a dodrţuje. Najdou se však i
výjimky, pro které právě v neděli je
vhodná doba pro řezání dřeva, kosení
trávy motorovou sekačkou a podobné
hlučné práce. K tomuto článku mě
přiměly stíţnosti několika spoluobčanů a
koneckonců i vlastní zkušenost.
Obracím se proto na spoluobčany s
prosbou, aby se navrátili k tradici a ctili
právo ostatních na klid v jednom dni
týdne.
Ing. Pavel Sadecký - starosta

Němčičtí zahrádkáři připravují u příleţitosti
Dne české státnosti – 28. září 2012 v rámci
celoobecní
oslavy
II.
ročník
výstavy
zahrádkářských výpěstků, ovoce, zeleniny,
produktů z nich doma vyrobených a květin.
Vycházíme tak z velmi zdařilé loňské výstavy, které
se zúčastnilo 87 vystavovatelů. Výstava se těšila
velkému zájmu. Kaţdé tři nejlepší exponáty byly
oceněny, na hodnocení se podílelo 142 účastníků
oslavy a výstavy.
Jiţ nyní se proto obracíme na občany s
prosbou, aby s výstavou počítali a hlavně se jí v
ještě hojnějším počtu zúčastnili. Podrobnosti k
organizaci výstavy budou včas sděleny.
za zahrádkáře Miroslav Kutil
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Přišly k nám prázdniny, do naší krajiny,
loučím se školičko, loučím se maličko, těším se na prázdniny…
A jsou tu. Vytouţené, zaslouţené…těší se
dospělí, ale hlavně děti. Vţdyť rok v ţivotě
dítěte je dlouhá, nekonečná doba, která jim
naskýtá mnoho rozmanitých příleţitostí k
rozvoji jejich vědomostí a dovedností.
V září nastoupilo do MŠ 24 dětí, 13 z
Němčic, 11 z Ludíkova, 9 děvčat a 15
chlapců. Hned na začátku se děti pustily s
chutí do práce. A ţe je práce bavila, ţe do MŠ
přicházely rády, svědčí
vysoká
průměrná
docházka -19 dětí. Je to
nejvyšší docházka za
poledních pět roků.
Během roku se děti
naučily spoustu básniček,
písniček, her, osvojily si
řadu znalostí a dovedností,
učily se ţít v kolektivu. Po
celý rok je provázely
záţitky, které obohatily
jejich dětskou osobnost a
posunuly ji o kousek dál
do dalšího ţivota.
Děti
několikrát
navštívily divadlo Radost,
divadlo v Blansku, shlédly div. představení v
okolních MŠ, třikrát přijelo divadlo za nimi do
MŠ. Zúčastnily se zajímavých besed, výstav a
exkurzí. Navštívily kamarády v 1. třídách ZŠ
Sloup a Ţďárná, zapojily se do ekologické
soutěţe, do projektu EU Dětské hřiště.
Společně se svými rodiči vytvářely výrobky v
podzimní, vánoční a jarní dílně. S napětím
očekávaly příchod Mikuláše, těšily se z
vánoční nadílky, nemalou radost jim přinesl
maškarní karneval. Svým vystoupením v KD
potěšily veřejnost na mikulášské besídce a v
květnu popřály maminkám. Dvě děti se
úspěšně zapojily do krouţku – pískání na
flétnu, 4 děti navštěvovaly nový krouţek
angličtiny, kterou vyučoval externí učitel
angličtiny ZUZU.

Květen a červen byl zaměřený na výlety
za poznáváním blízkého i vzdálenějšího okolí.
Děti tak potěšil výlet do ZOO Brno, kterého
se zúčastnily společně se svými rodiči, staršími
sourozenci. Čekal je výlet do sloupských
jeskyní a zpáteční cesta konibusem, výlet do
Boskovic na hrad a zámek, na Suchý k
rybníku, kde jim přálo počasí a mohly se i
vycákat ve vodě, turistická vycházka do

Ludíkova s návštěvou farmy Veselých.
Na závěr školního roku, v pátek
22. června, přišlo překvapení v podobě
skákacího hradu. Děti v dopoledních
hodinách, společně se svými kamarády z MŠ
Vavřince a Valchova, vesele skotačily a řádily,
byla to pro ně odměna za celoroční práci.
Však si ji zaslouţily. Byly po celý rok hodné,
pozorné, snaţivé, pracovité, vnímavé,
zvídavé,… dělaly nám velkou radost a jsme na
ně patřičně pyšní. Po prázdninách se s nimi
zase shledáme, poněvadţ naše řady opouští
jen jedna školačka Janička Foltýnová, se
kterou jsme se rozloučili ještě ten samý den
odpoledne na školní zahradě, kde jsme
společně s rodiči, při opékání párků, zakončili
školní rok.
… pokračování na další straně
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Rodiče nám byli po celý rok oporou,
děkujeme za drobné opravy, za pomoc při
zabudování houpačky a výrobu pískoviště, za
sponzorské dary-hračky, výtvarné pomůcky,
prac. materiál, zeleninu, ovoce, a jiné
drobnosti,
které
nám
pomáhají
v
kaţdodenním ţivotě.
Poděkování také patří Jednotě za příspěvky
do balíčků a v neposlední řadě obci Němčice,

panu starostovi, za výbornou spolupráci, za
pomoc, rady a podporu při řešení úkolů a
problémů.
Všem Vám
prázdniny!

přejeme

krásné,

slunečné

Za kolektiv MŠ Ivana Novoseljuková

Činnost TJ Babylon Němčice
Oddíl stolního tenisu
V sezóně 2011/2012 jsme měli v okresních soutěţích 2
druţstva. Druţstvo „A“ hrálo okresní přebor II.třídy, coţ
je 3 nejvyšší soutěţ na Blanenském okrese a skončilo na 4.
místě. Nejlepším hráčem je uţ několik sezón Rostislav
Meluzín, který vyhrál 47 z 64 zápasů. Postup se bohuţel
nepodařilo vybojovat, ale po první polovině soutěţe kdy
jsme byli rádi za postup do první šestice se 4. místo dá za
označit za úspěch. Druţstvo „B“ hrálo Okresní soutěţ 1.
třídy. Za celou sezónu mělo pouze 2 remízy. Ve
zbývajících 14 utkáních zvítězilo a s přehledem postoupilo
od Okresního přeboru 3. třídy. Tým vedl Hebelka Ladislav
ml., který vyhrál 61 z 64 zápasů. V příští sezóně budou
přihlášeny opět 2 týmy. „A“ se bude snaţit o postup a „B“
zachránit nově vybojovanou soutěţ.
25.2.2012 se u nás konal 39. ročník turnaje „O štít
Němčic“ a o prvenství bojovalo 49 hráčů z 18 oddílů.
Turnaj vyhrál Jiří Kos z Velkého Meziříčí před Zbyňkem
Benešem z Adamova, 3. byl Obalil Jiří ze Šošůvky, 8.
Lenka Hrouzová (ČKD Blansko). Z našich nejlepší 18.
Hebelka L. ml. a 24. Krátký Pavel. Ve čtyřhrách zvítězila
dvojice Obalil, Dvořák (Šošůvka) před dvojící Daněk,
Pacola za Drnovic. Na 3. místě Koudelka L.st.,Gyurgyik(
Křetín, Vysočany). Z našich nejlepší umístění 11.
Ondroušek, Krátký.

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

OP II
Tým
Boskovice C
Olešnice A
Křetín C
Němčice A
Letovice A
Borotín A
Brumov A
Rohozec B
Svitávka B
Vysočany B
Jestřebí B
Veselice B

Z
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16

V
13
12
8
9
8
6
9
6
6
4
2
0

R P B
2 1 44
2 2 42
2 6 34
0 7 34
2 6 34
3 7 31
1 6 35
4 6 32
4 6 32
5 7 29
1 13 21
0 16 16

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

OS I
Tým
Němčice B
Kuničky A
Velenov A
Voděrady C
Petrovice C
Ţďárná C
Bořitov B
Vysočany D
Olešnice B
Kunštát C
Šošůvka D
Vanovice C

Z
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16

V
14
10
11
8
6
7
9
6
6
5
2
1

R P B
2 0 45
3 3 43
1 4 36
2 6 35
4 6 32
1 8 28
0 7 31
3 7 31
2 8 31
3 8 28
1 13 22
0 15 21

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

Tradičně jsme zúčastňovali turnajů s následujícími výsledky:
29.12.2011 – Voděrady: 6) Hebelka L. ml., 9) Krátký, 13) Ondroušek
8.1.2012 – Vysočany: 14) Krátký
4.2.2012 – Kunštát: 5) Krátký
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Turnaj neregistrovaných hráčů
31.3.2012
proběhl
turnaj
neregistrovaných za účastí 23 hráčů.
Překvapivým vítězem se stal Henek Dominik
před Stloukalem Zbyňkem (oba Boskovice),
3. místo obsadil domácí Štrajt Josef. V
kategorii čtyřher na sebe ve finále narazili

Družstvo

Z

V

1.

TJ Babylon Němčice A

24

21

0

0

1

2 64

2.

DC Na Středy

24

18

3

0

0

3 60

3.

Popelka Team

24

18

2

0

2

2 60

4.

ŠK Bistro Stvolová A

24

19

1

0

0

4 59

5.

ŠK Bistro Stvolová B

24

13

2

0

3

6 46

6.

DC Triple X Letovice

24

12

0

0

1

11 37

7.

DC Poškoláci Valchov

24

10

3

0

0

11 36

8.

ŠK pivaři Deštná Letovice

24

9

0

0

3

12 30

9.

TJ Babylon Němčice B

24

7

1

0

1

15 24

10. DC Tropic Boskovice

24

3

3

0

2

16 17

11. Holba team Knínice

24

3

2

0

1

18 14

12. Surikaty Těchov

24

4

0

0

1

19 13

13. DC Pivnice Asfalt B

24

2

0

0

2

20 8

Oddíl šipek
Pod
vedením
Martina
Dvořáčka se hrála druhým rokem
3. liga šipek, kterou náš tým
senzačně vyhrál a postoupil do
2. Ligy. Lídrem týmu byl Jan Kaššai
ml., ale i zbytek týmu ve sloţení
Roman Malý, Hebelka Roman,
Martin Dvořáček podával skvělé
výkony. Přispěli i Eduard Kouřil a
Lenka Kaššaiová. Z 24 zápasů 21
výher, 1 prohra v prodlouţení a jen
2 zápasy prohráli. B tým pod
vedením Polláka Libora skončil na
9. místě. 7 výher, 1 výhra a prohra
v prodlouţení a 15 proher ve stejné
soutěţi.
Dne 4.2.2012 proběhl v
Kulturním domě 2. Ročník
šipkového turnaje za účasti 35
hráčů. Zvítězil Krejčí Radim
(Blansko) před Pelíškem Martinem
a Rajdlem Ladislavem (oba
Těchov). Na 6. místě skončil Malý
Roman, 8. Fišer Václav st., 9-12.
Dvořáček Martin, 13-16 Hebelka
Leoš, Fidler Vítězslav, Přikryl
Jiří17-21 Kaššai Jan ml., 25-32 Fišer
ml., Přikryl Petr.

domací Štrajt, Hebelka L.st. a Prokop Ondřej,
Kala Jan. Štastnější byla dvojice Štrajt,
Hebelka L.st.. V mládeţi zvítězil překvapivý
vítěz turnaje dospělých Henek Dominik, před
Stloukalem Zbyňkem, 3. Dejmek Dominik
(všichni z Boskovic). Poděkování patří
prodávajícím a sponzorům.
VP R

PP

P

B

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

Pořadí
1
2
3
3
5
6
7
8
9
10
11
12

Hráč
Kaššai Jan
Hebelka Roman
Malý Roman
Dvořáček Martin
Přikryl Petr
Fišer Václav
Pollák Libor
Kouřil Eduard
Hebelka Leoš
Sedlák Miroslav
Kaššaiová Lenka
Fidler Vítězslav

Z
23
21
23
21
20
23
20
9
10
13
3
14

MB
69
62
65
60
60
61
57
25,5
27,5
29
6,5
29,5

ZB
57
47
41,5
41,5
29
28,5
23
19,5
12
8,5
3,5
3

Ú
83
76
64
69
48
47
40
77
44
29
54
10

Vysvětlivky: Z - počet zápasů; MB – možné body; ZB – získané body;
Ú– úspěšnost [%];

Další činnosti organizace TJ Babylon Němčice:
18.2. 2012 – Ostatkový průvod obcí
8-11.6. 2012 – Proběhla pouť s otevřením kiosku a tradiční pouťovou zábavou se skupinou ARCUS.
Výpomoc při organizování Pálení čarodějnic na kiosku a oslavách obce v Kulturním domě.
Na závěr děkuji všem, kteří podali pomocnou ruku při přípravách akcí v průběhu roku.
Za TJ Babylon Němčice
Krátký Pavel
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První pololetí 2012 v Místní Knihovně
Výtvarná
dílna
ENCAUSTIC,
proběhla 17.1. 2012 v Kulturním domě a
setkala se se zájmem dětí i dospělých. Tato
výtvarná technika spočívá v nanášení
voskových barev ţehličkou na nesavý povrch.
Vznikají kouzelné obrázky plné fantazie.
Kaţdý účastník dílny si odnesl pár pěkných
originálů.
Po stopách Ing. Hanzelky a
Zikmunda jsme se vydali o jarních
prázdninách v pátek 10.2. Knihovnice z
Městské knihovny Blansko za námi přijely s
tímto programem. Po úvodním povídání o
výpravě obou cestovatelů do Afriky doplněné
diapozitivy si děti vyzkoušely, jak se hraje na
africké nástroje. Ve druhé části programu
jsme si zahráli deskovou hru, která
monitorovala zmíněnou výpravu. Bylo třeba
překonávat záludnosti a nástrahy přírody,
které na cestovatele čekaly a také udat své
vědomosti o Africe. Program měl velký ohlas
a my jsme si také připomněli, ţe od této
výpravy uplynulo uţ 65 let.
Kdo si hraje, nezlobí, byl název
úspěšné výstavky hraček našich rodičů a
prarodičů. Proběhla v Kulturním domě od 19.
do 25.2. a přilákala 126 diváků. Příjemně nás
překvapil zájem našich občanů, kteří přinášeli
hračky svého dětství a většinou
ve výborném stavu. Chci tímto
ještě jednou poděkovat všem,
kteří takto přispěli k úspěchu
výstavky. Milými návštěvníky
byly také děti z mateřské školky.
Celé Česko čte dětem je
celonárodní, tradiční akce, které
se naše knihovna také účastní.
Letos jsme se rozhodli, ţe ji
připravíme trochu jinak. Na naše
pozvání přijeli dva herci a
čarodějové. V první části
odpoledne četla čarodějka Agáta
z knihy Joan Rowlingové a ve
druhé části přišlo na řadu

čarování a kouzlení s čarodějem Velebínem.
Bylo to veselé odpoledne, kde se dobře bavili
čtenáři i předškoláci. Akce proběhla 6.3.2012
a zúčastnilo se ji více neţ 30 dětí a dospělých.
Milá návštěva v knihovně proběhla 9.
března. Jako kaţdý rok se vydali na exkurzi
naši nejmladší občánci z mateřské školky.
Tentokrát pro ně připravila knihovnice
pohádkový kvíz. Děti byly moc šikovné,
všechny pohádky poznaly a uměly je také
vyprávět. Prohlédly si nové dětské kníţky a
většina slíbila, ţe se do knihovny vrátí s rodiči
a půjčí si je domů.
Ponocování s Andersenem, poslední
březnový pátek jsme se připojili k ostatním
knihovnám v republice a připravili tuto akci.
Sešli jsme se v 18,00 a povídali si o ţivotě a
díle slavného pohádkáře. Četli jsme jeho
pohádky a soutěţili ve znalostech jeho díla.
Snad to bylo chmurným obsahem jeho
pohádek i tím, ţe se venku setmělo a foukal
silný vítr se atmosféra v knihovně změnila v
trochu strašidelnou. V tomto duchu se také
podávalo občerstvení. K jídlu byla pomazánka
za pět prstů s čertími pařáty, ţabí oči a to se
zapíjelo dračí krví a lektvarem z hadích jedů.
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…pokračování na další straně

Po jídle jsme si pustili filmovou
pohádku „O dvanácti měsíčkách“ a pak uţ
byl čas na stezku odvahy. Plnili jsme úkoly a
nenechali se zastrašit upírem, ani dvěma
duchy, kteří nám v plnění bránili. Večer
pokračoval vyprávěním strašidelných příběhů
potmě. Kdyţ bylo vyprávění v nejlepším
přiblíţila se 23 hodina a naše ponocování
skončilo. Všech 20 účastníků bylo spokojeno
a museli jsme slíbit pokračování v příštím
roce.
Putování za regionální osobností se
uskutečnilo v sobotu 12. května. Z Blanska
byl vypraven autobus do Kunštátu, kde jsme
si pohlédli okolí zámku a psí hřbitov a také
navštívili dům F. Halase. Protoţe nám počasí
moc nepřálo, pokračovali jsme po
předchozím občerstvení v cukrárně opět
autobusem do Rudky. Tam jsme navštívili
Jeskyni blanických rytířů a proběhli se
parkem, někteří se vydali na rozhlednu.
Během putování jsme plnili úkoly, které se
vztahovaly k navštíveným místům a dílu
sochaře Rolínka. Všechny němčické děti
uspěly na výbornou.
Včelí medvídci od jara do zimy, to je
název pohádky, kterou knihovna spolu s
dalšími sponzory připravila pro naše nejmenší
k Mezinárodnímu dni dětí. Představení

proběhlo v Kulturním domě 2.6.2012. Mladí
brněnští herci z divadla Věţ předvedli veselou
a svěţí podívanou se známými písněmi Z.
Svěráka. Ohlasy svědčí o tom, ţe to byla
dobrá volba. Děti si navíc odnesly i malý
dárek. Poděkování patří i sponzorům za
štědré dary: TJ Babylon, hasičskému sboru,
SPOZ a zahrádkářům.
O poklad Roberta Sedláka se
jmenovala akce pořádaná knihovnou ve
Veselici. Proběhla v sobotu 23.6. a které jsme
se také účastnili. Jednalo se o oblíbenou
šipkovanou s plněním úkolů, zakončenou
hledáním pokladu. Po soutěţi jsme se řádně
občerstvili opečenými vuřty a čekali na
vyhodnocení. Naši čtenáři dopadli výborně,
vyhráli obě kategorie a všichni si nakonec
odvezli nějakou tu cenu. Bylo to moc pěkné
ukončení naší činnosti před prázdninami.
Fotografie ze všech našich akcí najdete na
našem webu: www.naseknihovna.cz/nemcice
Přeji všem našim čtenářům i ostatním
občanům krásné proţití prázdninových
měsíců a nezapomeňte, ţe i o prázdninách je
knihovna otevřena.
Marta Sadecká - knihovnice

První polovina roku z pohledu hasičů
V první polovině roku proběhlo
spoustu akcí, které Vám v krátkosti
představím. Hned po Novém roce dne
7.1.2012 proběhla v zasedací místnosti valná
výroční schůze za účasti 35 členů SDH. Na
této schůzi byla zhodnocena práce SDH
v roce 2011 a byla představena činnost v roce
2012.
Dne 21.1.2012 proběhl, jako jiţ
několikrát, 12. ročník hasičského plesu. Na
tomto plese k tanci a poslechu hrála skupina
AKCENT. Účast na tomto plese byla hojná a

myslím, ţe se dá tento ples povaţovat jako
úspěšný.
Jednotka sboru dobrovolných hasičů,
která v naší obci působí, se účastnila
okrskového školení JPO, konaného dne
17.3.2012 ve Ţďáře. Na tomto školení se
členové jednotky dozvídají teoretické znalosti
zdolávání mimořádných událostí a potřebné
informace k ochraně osob a majetku při
vzniku poţáru. Samozřejmostí jsou praktické
nácviky
a
udrţování
techniky
v provozuschopném stavu.
…pokračování na další straně
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Součástí praktických nácviků je také
nácvik soutěţních druţstev na poţární útok.
V letošním roce se také náš sbor účastní ligy
v poţárním útoku nazvaném KRYŠTOF
CUP - Velká cena Blanenska. Do soutěţe se
pravidelně přihlašuje druţstvo muţů a
druţstvo ţen. V současné době proběhlo jiţ 7.
kolo konané ve Ţďáře. Ţeny dokončili svůj

útok na čtvrtém místě a muţi svůj útok
nedokončili. V celkovém hodnocení VCB
jsou muţi na 27. místě se ziskem 24 bodů.
V současné době se muţům nedaří najít
správnou formu a kazíme jeden útok za
druhým. Za to ţenám
to běhá dobře a
pravidelně se na
závodech umísťují na
předních příčkách.
Ţeny
jsou
po
sedmém kole na 1.
místě se ziskem 65
bodů a náskokem 3
bodů před holkami
ze Ţďáru. V kategorii
ţen
je
situace
v tabulce na předních
příčkách
velice
vyrovnaná. Kdo by
se chtěl podívat na
výsledky
našich
druţstev,
má

moţnost
na
stránkách
www.vcblanenska.com.
Dne 5. května proběhla na letišti
v Petrovicích 1. kolo Poţárního sportu okrsku
Sloup. Na tomto kole se muţi umístili na 3.
místě a ţeny skončily na 1. místě. Ţeny se
účastnily i 2. kola Poţárního sportu konaného
v Blansku. Holky si po vítězném poţárním
útoku ve štafetě doběhly pro
celkové 3. místo. Na 100m
překáţek se naše závodnice
Sabina Slováková umístila
do 10. místa.
I v letošním roce
budeme pořádat hasičskou
soutěţ. Letošní ročník je jiţ
12. a proběhne 12. srpna ve
12:00 hodin. Je taktéţ
zařazen do seriálu soutěţí
VCB jako 10. kolo. Zveme
proto všechny spoluobčany
na tuto velkou akci, konanou
jiţ několik let u místní vodní
nádrţe na hasičské trati.
Na závěr přeji všem krásné prázdniny a
doufám, ţe nás přijdete povzbudit na závody.
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za SDH Němčice Ing. Lukáš Šebela

Provozní doba odborů Městského úřadu v Boskovicích
Standardní provozní doba pro občany na všech odborech je:
Pondělí

8.00-17.00

Středa

8.00-17.00

Některé odbory poskytují občanům rozšířenou provozní dobu:
Odbor obecní živnostenský úřad

Bc. Libor Poláček
Po domluvě s klientem jsme schopni obslouţit klienta i mimo úřední hodiny, tedy v úterý a ve čtvrtek.
Odbor výstavby a územního plánování

Ing. Slavoj Horečka
Mimo úřední hodiny je třeba dohodnout schůzky telefonicky s jednotlivými referenty.
Odbor tvorby a ochrany životního prostředí

Ing. Ladislav Henek
Mimo úřední dny lze dohodnout jednání v době od 8.00 do 14.00.
Odbor vnitřních věcí

JUDr. Iva Močičková
Občanské průkazy a cestovní doklady- mimo úřední dny : v úterý a čtvrtek od 8-14 hodin
Terminály Czech Point - mimo úřední dny: úterý, čtvrtek a pátek od 8.00 do 14.00
Odbor majetkový

Ing. Leoš Slezák
Mimo úřední dny: úterý, čtvrtek, pátek od 8.00 do 13.00
V tuto dobu je vhodné si dohodnout schůzku předem, můţe se stát, ţe pracovník bude mimo úřad.
Upozornění
V době od 11.00 do 12.30 čerpají průběţně pracovníci MěÚ Boskovice povinnou půlhodinovou přestávku
na oběd.

Důležité oznámení
Katastrální
úřad
oznamuje
obnovení katastrálního operátu naší
obce přepracováním do digitálního
vyjádření.
Tento
bude
předloţen
k veřejnému
nahlédnutí
v budově
obecního úřadu Němčice ve dnech
30.7.2012 do 10.8.2012.

Občané mají moţnost uplatnit
námitky proti jeho obsahu.
Další podrobnosti uvedeného
oznámení naleznete na úřední desce
prodejny Jednota a na internetových
stránkách obce Němčice. Adresa
webových stránek je www.nemcice.eu.
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