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Ohlédnutí za uplynulým pololetím
Společenské
dění jsme v tomto roce tradičně
zahájili sousedským bálem. Je
potěšitelné, že se při této příležitosti
společně dobře baví mladí i starší.
Jednou z akcí zahájených už v
minulém období je tvorba nového
územního plánu obce. Jde o
dokument, bez něhož by byl v příštím
období zcela zastaven případný
stavební rozvoj obce. Ve spolupráci se
stavebním úřadem Městského úřadu v
Boskovicích byly zpracovány zásady
nového územního plánu a byl tak
vytvořen základ pro žádost o dotaci na
tento projekt. S radostí můžeme
oznámit, že nám byl Krajským úřadem
Jm kraje potvrzen finanční příspěvek
ve výši 1 46 41 0,- Kč.
Do plánů rozvoje obce na příští období
byla zahrnuta oprava a údržba
stavebních objektů na výletišti. Přitom
bylo zjištěno, že tyto objekty, tj. kiosek
a podium, nejsou majetkem obce,
dokonce nejsou ani zaznamenány
katastrem nemovitostí jako existující
stavby. Na základě toho a po dohodě
s tělovýchovným spolkem Babylon
Němčice byly zahájeny úkony pro
zdokumentování existence těchto
stavem s tím, že budou majetkem
obce a ta potom bude oprávněna
ING. PAVEL SADECKY:

financovat jejich opravy a údržbu.
V prostorách za obecním úřadem byly
zahájeny stavby čtyř rodinných domů.
Aby byla zajištěna dostatečná
kapacita pro elektrické napájení těchto
objektů a rezerva pro budoucnost,
rozhodla společnost E.ON vybudovat
na přilehlém obecním pozemku novou
trafostanici. Tato bude zároveň
posílením stávající rozvodné sítě NN
horní části obce.
Na základě schváleného stavebního
povolení jsme provedli výběr
dodavatele chodníku v zatáčce proti
kostelu. Dodavatel byl vybrán na
základě nejnižší nabídnuté ceny
dodávky. Stavba by měla být
realizována v letních měsících
letošního roku.
V minulém vydání zpravodaje jsme
informovali o záměru oprav povrchu
komunikací v horní části obce. V této
souvislosti byla provedena výměna
všech armatur na odbočkách
vodovodu k jednotlivým odběrným
místům. Zároveň byly všechny dosud
ocelové
odbočky
nahrazeny
plastovými. Jistě budete souhlasit, že
pracovníci
Vodárenské
a.s.
postupovali při těchto pracích s
naprostou
profesionalitou
a
ohleduplností k podmínkám u

Výsledky voleb do Parlamentu EU
Volby do
Evropského parlamentu se v Česku
uskutečnily 23. a 24. května 201 4 v
rámci celoevropských voleb do
Evropského parlamentu. K volbám se
v našem volebním okrsku dostavilo 96
oprávněných voličů, což představuje
26,89% volební účast. Jeden
odevzdaný volební lístek byl neplatný.
Do Parlamentu EU podalo v České
republice kandidátky celkem 30 stran
nebo sdružení. Občané naší obce
odevzdali hlasy některé ze 1 6 stran.
Nejčetnější zisk volebních hlasů
MGR. ANTONÍN FIDLER:

postupně získaly strany: KSČM (35
hlasů – 36,84 %), KDU-ČSL (1 7 hlasů
– 1 7,89 %), ČSSD (1 4 hlasů – 1 4,74
%), Koalice TOP 09 a STAN (6 hlasů –
6,31 %), Česká pirátská strana (6
hlasů – 6,31 %), Moravané (4 hlasy –
4,21 %), ANO 2011 (3 hlasy – 3,1 5 %),
SNK Evropští demokraté (2 hlasy –
2,1 0 %). Stany: Koalice a NO!,
Str.zdr.rozumu-NECHCEME EURO,
ODS, Strana zelených, Strana
svobodných občanů, KSČ a Věci
veřejné získaly po jednom hlasu, tj.
1 ,05 %.
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jednotlivých přípojných míst.
Na základě požadavku občanů
sousedících s výletištěm jsme opět
zajistili zkrácení korun bříz rostoucích
kolem výletiště. Zároveň jsme provedli
prořez větví stromů na hřbitově, které
byly polámané po zimní námraze.
Byla
dokončena
digitalizace
katastrální mapy intravilánu obce.
Průmětem této nové a platné
skutečnosti do zobrazení fotomapy
jsme
zjistili
řadu
velmi
problematických situací, které vznikly
převážně v dávno minulých obdobích,
kdy se většina nových stavebních akcí
nepromítala do katastru nemovitostí. V
mnoha případech se různé přístavby
rodinných domů nacházejí na
obecních pozemcích. Na druhé straně
část veřejného chodníku i silnice je na
soukromých pozemcích. Náprava
tohoto stavu představuje náročnou a
zdlouhavou administrativní práci je
však nezbytná a to zejména s
ohledem na ustanovení nového
Občanského zákoníku.
Nadále využíváme institutu veřejně
prospěšných prací, který nám
finančně výhodně napomáhá při
udržování pořádku v obci.

Opět
připravujeme
sousedské posezení

Po roce opět
připravujeme oslavu Dne státnosti.
Toto společné setkání občanů všech
věkových kategorií se bude konat v
sobotu dne 27. září v místním
kulturním domě. Bohatý program
bude sestaven tak, aby se pobavili
mladší i starší, V duchu tradice bude
současně uspořádána soutěžní
výstava zahrádkářských výpěstků a
produktů. Program bude zakončen
ohňostrojem a bude-li zájem, můžeme
pokračovat tancem, popřípadě i
zpěvem.
ING. PAVEL SADECKÝ:

Hospodaření obce v roce 2013 a Závěrečný účet
MGR.

ANTONÍN

FIDLER:

Zastupitelstvo obce Němčice schválilo
pro rok 201 3 schodkový rozpočet,
který předpokládal příjmy ve výši 4
551 ,4 tis. Kč a výdaje o částce 4
995,9 tis. Kč. Vzniklý deficit 449,5 tis.
Kč byl kryt financováním z vlastních
účtů. Skutečné příjmy za rok 201 3
činily 5 543,68 tis. Kč a byly tak
naplněny na 1 22 %. Rozpočtové
výdaje dosáhly výše 4 703,1 07 tis. Kč,
což představuje 94,1 % ze
schváleného rozpočtu.
Hlavní investiční akcí v roce 2011 bylo
dokončení výstavby skladu a garáže
pro SDH. Celkové náklady na tuto
stavbu,
včetně
projektové
dokumentace
a
dalších

administrativních výdajů činily 822
756,- Kč.
Z běžných výdajů byly nejvýznamnější
položky vynaloženy: na provoz a
údržbu veřejného osvětlení 1 33,5 tis.
Kč, na běžnou údržbu a provoz
kulturního domu bylo vynaloženo
363,3 tis. Kč. Náklady na nákup
techniky
a
zabezpečení
akceschopnosti SDH činily 51 ,1 tis.
Kč. Provoz MŠ, jako příspěvkové
organizace, byl dotován 325 tis. Kč. V
odpadovém
hospodářství
byly
uhrazeny výdaje ve výši 255,5 tis. Kč,
přičemž od občanů bylo vybráno za
odvoz domovního odpadu 1 81 ,6 tis.
Kč. Činnost zastupitelstva obce a
chod místní správy bylo financováno

částkou 1 01 4,4 tis. Kč.
Kapitálové výdaje v roce 201 3 činily 1
043 1 04,-Kč. Kromě výdajů na stavbu
garáže SDH byly finanční prostředky
vynaloženy na pořízení radarů pro
měření rychlosti (95 tis. Kč), na
zakoupení nové rozhlasové ústředny
místního rozhlasu (80 tis. Kč) a zbytek
na úhradu studie územního plánu a
další projektovou dokumentaci.
Podrobný přehled hospodaření obce
za uplynulý rok je zpracován v tzv.
Závěrečném účtu obce za rok 201 3,
který byl zveřejněn v písemné podobě
na úřední desce OÚ u obchodu
Jednota a v elektronické podobě na
internetových webových stránkách
obce www.nemcice.eu .

Budeme volit nové zastupitelstvo obce Český červený kříž
Na podzim
tohoto roku budeme volit nové
zastupitelstvo obce pro příští čtyřleté
období. Rád bych apeloval na
všechny, kterým alespoň trochu záleží
na příštím rozvoji obce, aby se těchto
voleb zúčastnili a po zralém zvážení
dali hlas té kandidátce a
prostřednictvím preferenčních hlasů
tomu
kandidátovi,
u
kterých
předpokládají, že se budou o rozvoj
obce poctivě snažit. Nevěřte těm, kteří
ING. PAVEL SADECKÝ:

tvrdí, že neúčastí ve volbách vlastně
nic neovlivníte. Je to holá nepravda.
Výsledky voleb se počítají z celkového
počtu zúčastněných voličů a každý
volič tak ovlivní procentuální výsledek
pro jednotlivé kandidátky a následně i
konkrétní kandidáty.
Vaše účast ve volbách do
zastupitelstva obce je projevem vaší
odpovědnosti ke společenskému dění
v naší obci a já předem děkuji, že se
své občanské povinnosti nevyhnete.

Sbor dobrovolných hasičů
LUKÁŠ
ŠEBELA:
Sbor
dobrovolných hasičů Němčice na
první sobotu roku uspořádal výroční
valnou hromadu, které se zúčastnilo
celkem 33 členů. Během valné
hromady
proběhlo
zhodnocení
uplynulého roku z pohledu činnosti
sboru, sportovních úspěchů i
významných životních milníků našich
členů.
Na začátku roku náš sbor již čtrnáct
roků pořádá hasičský ples. I letos
tomu nebylo jinak a ples se uskutečnil
20.1 .201 4. Chtěl bych touto cestou
poděkovat všem návštěvníkům za
účast a věřím, že se opět v tak
hojném počtu sejdeme na ročníku
dalším. A také nesmím zapomenout
poděkovat i těm, bez kterých by ples
jen ztěží mohl proběhnout, a to
pořadatelům.
V březnu proběhlo opět ve Žďárském
kulturním domě školení jednotky se
zástupcem Hasičského záchranného
sboru p. Pavlem Rumlem. Na školení
proběhly také ukázky první pomoci.
I v letošním roce se bude pořádat
ING.

Soutěž o putovní pohár starosty obce
Němčice. Letos je to již 1 4. ročník
oblíbené soutěže, která je opět
zařazena do seriálu soutěží Velké
ceny Blanenska. Letos se bude konat
1 0.8.201 4 od 1 2:00 hodin. Chtěl bych
Vás všechny co nejsrdečněji jménem
SDH na tuto akci pozvat.

2

ČČK: Po delší odmlce
bychom také my rádi přispěli do
zpravodaje. Organizace ČČK má u
nás v obci dlouholetou tradici. Dříve
byl členem téměř každý občan obce, v
současnosti máme asi 30 členů.
Jednou ročně se scházíme na výroční
schůzi. Vždy jde o příjemné a
přátelské posezení s občerstvením.
Dobře se pobavíme a shrneme naši
činnost. Během roku chodíme přát
našim členům, kteří se dožijí krásného
jubilea. Podílíme se na zvelebování
obce (úklidem veřejného prostranství
u kostela), na pořádání obecního
plesu a sousedského posezení. I když
naše aktivita v obci není velká, jsme
rádi, že naše organizace stále
existuje, protože Český červený kříž
(dříve Československý červený kříž)
oslavil letos 95 let své existence. Na
fotografii je výbor ČČK.
VÝBOR

Z činnosti SPOZ Němčice M Š N ě m č i c e
Letošní rok
jsme začaly tradičně výpomocí při
organizaci obecního bálu. V dubnu
jsme přivítaly 5 občánků do života. O
pěkné kulturní pásmo se postaraly
místní děti a mládež. Menší děti
přednesly básničky, krásně zazpívala
K. Šindelková a na elektrické varhany
ji doprovázel V. Fidler. Vítané děti
dostaly pěkný dárek a maminky
kytičku. Ještě jednou přejeme novým
občánkům hodně zdraví, a ať je
životem provází co nejvíce štěstí. Dále
jsme společně se členy TJ Babylon
uspořádali akci pálení čarodějnic. Pro
děti byly připraveny soutěže,
zaskákaly si na trampolíně a
vydováděly na dětském hřišti. Přišlo i
pár malých čarodějnic, které za svůj
parádní kostým dostaly sladkou
odměnu. V květnu proběhla oslava
Dne matek, kde vystoupily děti z
mateřské školy s pěkným pásmem
ING. ŠÁRKA MARKOVÁ:

básniček a tanečním vystoupením.
Program zpestřil zpěvák Jan Fanta,
rodák z nedaleké Obory, který má
skvěle našlápnutou divadelní kariéru.
Organizaci TJ Babylon děkujeme za
spolupráci při různých akcích. V
průběhu roku navštěvujeme naše
jubilanty, kterých je letos 1 3. V
současné chvíli má organizace SPOZ
pouze 5 členů (L. Dvořáčková, Š.
Marková, P. Veselá, J. Grulichová, E.
Ševčíková), proto jsme znovu pátraly,
koho oslovit ke spolupráci. Jsme moc
rády, že se k nám přidaly J. Dostálová
a Š. Pokorná. Ač se zdá, že se tu koná
málo akcí, věřte, že na organizaci v
tak malém počtu, kdy se ne zrovna
všechny můžeme dané akce zúčastnit,
je to mnohdy náročné. Proto pokud
má někdo chuť se přidat, neváhejte
nás oslovit. Na závěr přejeme všem
krásné prožití léta a dětem pěkné
prázdniny.

Školní
rok uběhl jako voda a jako mávnutím
kouzelného proutku tu byl poslední
den, který přinesl dětem hodně radosti
z očekávaných prázdnin, ale našim 8
předškoláčkům i velké
starosti.
Šárinku
Foltýnovou,
Robinka
Hlaváčka,
Simonku
Kopeckou,
Michálka Kopeckého, Jiříka Nezvala,
Karolínku Polákovou, Jiříka Sotoláře a
Nellinku Ščudlovou čekala nelehká
zkouška, první „malá maturita“, která
měla prověřit
jejich znalosti a
dovednosti. V tento očekávaný den se
v MŠ sešli nejen rodiče dětí, ale i
přátelé a kamarádi. Ve školce vládla
slavnostní atmosféra, kterou umocnilo
pěkné vystoupení dětí hrou na
zobcovou flétnu,básničky a písničky.
Všichni předškoláci prokázali své
znalosti a mohli být slavnostně
dekorováni do 1 .tříd ZŠ. Na památku
na tento den obdrželi diplomy s
věnováním a pěkné dárečky.
Nechybělo ani dětské šampaňské,
vždyť bylo co oslavovat.
Poté jsme se všichni přesunuli
na školní zahradu, kde jsme společně
opekli párky. Během příjemného
povídání jsme si ani nevšimli, že se
odpoledne schyluje ke konci a
nezbylo, než se rozloučit. Nejedno
loučení se neobešlo bez dojetí, vždyť
jsme prožili mnoho společných chvil a
zážitků, děti nám přirostly k srdci, i
malé prohřešky jsou v tuto chvíli
zapomenuty a doufáme, že si děti
odnášejí do dalšího života hodně
pěkného i poučného. Přesvědčili jsme
se, že tyto společné chvíle
napomáhají
k
prohlubování
vzájemných vztahů mezi školkou a
rodinou a mohou dětem i rodičům
přinést radost a potěšení. Přejeme
tedy těm našim „absolventům“, aby na
školku vzpomínali v dobrém, aby v
životě co nejlépe využili vše, co se u
nás naučili a úspěšně se zařadili do
dalšího života.Ráda bych touto cestou
poděkovala všem rodičům, kteří nám
po celý rok obětavě pomáhali, také
zástupcům obce za příkladnou a
vstřícnou spolupráci, která umožnila
spolehlivý chod MŠ.
IVANA NOVOSELJUKOVÁ:

Červenec-to je věc,
začínají prázdniny,můžeš sbírat maliny,
nebo taky jahody a cákat se u vody.
Borůvkami natřít nos,každý může chodit bos,
hledat hříbky na mechu,trochu dělat neplechu,
chodit pozdě spát, celý den si hrátL..
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Místní knihovna
2014
cenu 5,-Kč si účastníci odnášeli knihy

Hned na to v pátek 11 .4. jsme jeli do
Brna na představení komedie Neila
Simona " Apartmá v hotelu Plazza".
Ukázalo se, že to byla dobrá volba,
protože se představení v Mahenově
divadle všem zúčastněným líbilo. A tak
jsme se rozhodli, že budeme v
divadelní tradici poračovat. Mohu tímto
oznámit, že už máme na neděli 26.1 0.
rezervováno veleúspěšné představení
Charleyova teta, v Městském divadle v

a záhad zase dočkali. Po dvou letech
jsme přivítali oblíbeného spisovatele,
cestovatele a záhadologa pana
Arnošta Vašíčka. Zavítal k nám již po
třetí a netajil se tím, že k nám rád
jezdí. Tentokrát jsme probírali záhady
orientu a nevysvětlitelné jevy z oblasti
archeologie a historie doplněné
videoprojekcí. Protože je skvělý
vypravěč a vtipný glosátor, tak nám
dvě hodiny besedy uběhly až příliš
rychle. Za skvělé ceny si mohli
přítomní zakoupit i některé z jeho knih.
Více jak 40 návštěvníků besedy
odcházelo spokojeno.

Brně. Zájemci se mohou hlásit v
knihovně.
V neděli 11 .5.201 4 se konala oslava
ke Dni matek. Dohodli jsme se s
organizátorkami akce, že zde
předvedeme ukázky z naší tvorby v
kroužcích. Povedlo se a vy si můžete
fotografie z výstavky prohlédnout ve
fotogalerii. Chtěla bych také touto
cestou veřejně poděkovat mým
spolupracovníkům Michalu Krátkému,
který svědomitě a mistrovsky vedl
modelářský kroužek
a
Elišce
Hádlerové, která mně úspěšně
pomáhala krotit temperament našich
malých kamarádů v kroužku šikovných
rukou.
Ve středu 21 května se naši nejmladší
zúčastnili pravidelného každoročního
setkání mladých čtenářů z regionu
Blansko. Tentokrát se konalo v
knihovně v Rájci. Pestrý program byl
zakončen malým občerstvením a
každý si odnesl drobný dárek.
Našim nejmladším občánkům z MŠ
jako dárek ke Dni dětí knihovna
připravila představení maňáskového
divadla „ Sluníčko“ z Prostějova.
Přeji všem občanům krásné prožití
letních prázdnin a zvu je za námi do
Místní knihovny, která je otevřená i v
této době.

Knihovna v roce
201 4 zahájila změnou výpůjčních
hodin. Je otevřena každý čtvrtek od 1 4
do 1 8 hodin. Nově bylo pořízeno do
knihovny druhé internetové pracoviště.
V
současné
době
máme
zaregistrováno 81 čtenářů. Počet
pravidelných návštěvníků knihovny a
počet výpůjček se v průměru nemění.
Smutné je, že ubývají čtenáři z řad
dětí a mládeže. Ke čtení se však ve
větší míře vrací dospělí a starší
generace občanů. Nabídka knih je
pestrá a pravidelně obměňovaná
novými tituly z regionální knihovny v
Blansku. Na našem webu je k
dispozici on-line katalog, který může
pomoci s výběrem toho správného
titulu pro vás.
Kromě naší hlavní funkce tj. půjčování
knih zařazujeme další kulturní a
vzdělávací aktivity pro občany a děti.
V sobotu 1 7.1 .201 4 proběhla první
letošní Výtvarná dílna s názvem
"Vyrob si svůj plesový šperk." Ženy,
které se dostavily určitě nelitovaly
času, ani 80 korun vložených za
materiál. Za necelé dvě hodiny si
odnášely třídílnou soupravu šperků
podle své volby.
Za necelý měsíc 1 2.2.201 4. se konalo
již "Třetí posezení nad kronikou
obce." Námětem besedy byly válečné
roky a katastrofy v dějinách Němčic.
Kronikář obce pan Miroslav Kutil nás
opět poutavě seznámil s uvedeným
tématem. Doslova jako děj románu se
před námi odvíjely jednotlivé události
první i druhé světové války se
vztahem k naší obci. Ve druhé části
besedy jsme si připomněli historii obce
na dobových fotografiích
V sobotu 22.2. 201 4 se v Kulturním
domě konala burza knih. Za jednotnou
MARTA SADECKÁ:

různých žánrů. Jednalo se především
o knihy vyřazené při poslední revizi z
Místní knihovny, a také o ty, které
nabídli občané ze svých knihoven.
Každý z nakupujících si odnesl něco
zdarma jako dárek. Prodala se více
jak polovina nabízených knih.
V úterý 8.4. 201 4 se fanoušci tajemna
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Z činnosti TJ Babylon Němčice
Pavel Krátký:

ŠACHY
Dne 1 7. 5. 201 4 se uskutečnil 5.ročník
turnaje „PIEROVA PLICHTA“, kterého
se zúčastnilo 27 šachistů. Zvítězil
loňský vítěz Handl Martin před
Švehlou Karlem (oba Adamov), třetí
místo pak obsadil Pokladník Martin
(Sloup). Z našich šachistů se nejlépe
umístil Kouřil Eduard a to na 21 .místě.
ŠIPKY
Soutěže hrají 2 týmy. Družstvo „A“
udrželo II.ligu, když skončilo na
11 .místě. Družstvo „B“ postoupilo z
III. ligy z 2.místa. Příští rok tak budou
oba týmy hrát II.ligu, což je vzhledem
k tomu, že se šipky v Němčicích hrají
poměrně krátce velký úspěch. Dne
1 5.2.201 4 proběhl v kulturním domě
šipkový turnaj za účasti 31 hráčů.
Zvítězil již tradičně Krejčí Radim z
Blanska. Na vynikajícím 2.místě
skončil Kaššai Jan ml.. Dále z našich
skončili na 8.místě Šebela Lukáš, 9.
Místo Dvořáček Martin, 1 0.místo
Hebelka Roman, 1 5.místo Fíšer
Václav ml..
STOLNÍ TENIS
V sezóně 201 3/201 4 jsme měli v
okresních soutěžích nasazeny 2
družstva. Družstvo „A“ hrálo regionální
přebor II.třídy (RP2) a postoupilo do

nejvyšší okresní soutěže (RP1 ) když
vcelku hladce skončilo na 1 .místě.
Jako již tradičně byl tahounem týmu
Meluzín Rostislav, kterému v uplynulé
sezóně zdatně konkurovali Hebelka
L.ml. a rovněž nová posila ze Žďárné
Sýkora Josef a průměrnými výkony je
doplňoval Krátký Pavel. V příští
sezóně čeká „A“ tým nelehký úkol a to
udržet se v nejvyšší soutěži. Družstvo
„B“ hrálo RPIV a skončilo na solidním
6.místě. Tým táhl Filouš Martin,
Sedlák Vítězslav, Přikryl Jiří.
Doplňovali je zlepšující se Hebelka
Radek a Prokop Ondřej. Pro příští
sezónu budou opět přihlášeny 2 týmy.
Výsledky turnajů:
1 4.1 2.201 3 - OP Blansko – 9)
Hebelka Ladislav ml.
21 .1 2.201 3 – Voděrady – 2) Hebelka
Ladislav ml., 4) Krátký Pavel
26.1 2.201 3 – Šošůvka – 1 2) Krátký
Pavel
Dne 1 . 3. 201 4 se konal 41 . Ročník
turnaje „O Štit Němčic“. Zúčastnilo se
ho celkem 54 hráčů z 1 8 oddílů.
Turnaj vyhrál Daněk ml.z Drnovic před
Bezděkem Lubošem ze Zbraslavce.
3.místo obsadil Obalil Jiří z Šošůvky. Z
našich se nejlépe na 1 7.místě umístil
Přikryl Jiří. Minutou ticha byla uctěna
památka vítěze předešlých dvou
ročníků pana Jiřího Kose, který těsně
před Vánoci náhle zemřel při

finálovém zápasu na jiném turnaji.
Umístění našich hráčů v žebříčku
seźony 201 3/201 4
47) Meluzín Rostislav; 50) Hebelka
Ladislav ml.; 51 ) Sýkora Josef; 83)
Krátký Pavel; 1 20) Filouš Martin; 1 53)
Sedlák Vítězslav; 1 76) Přikryl Jiří;
243) Hebelka Radek; 268) Prokop
Ondřej
29.3.201 4
proběhl
turnaj
neregistrovaných , kterého se
zúčastnilo 35 hráčů. Turnaj vyhrál
Ondroušek Alois (Němčice) na
druhém a třetím místě skončili
Dokoupil Marek a Dejmek Roman
(oba Boskovice). Turnaje se zúčastnil i
hráč hokejové Komety Brno Jan
Hanzlík, kteří společně s kondičním
trenérem a masérem přijali pozvání po
vyhraném semifinále s Pražskou
Spartou.
Poděkování
patří
prodávajícím
na
turnajích
a
sponzorům.

Další činnost organizace:
9.3.201 4 – Ostatkový průvod obcí
22.3.201 4 – taneční zábava
PROROCK
20 – 23.6. Němčická pouť – kiosek
pod Břízami a taneční zábava
Demonium
Děkuji všem, kteří se na chodu
organizace podílelí.

Polovina roku 2014 z pohledu družstva žen
Léto běží v
plném proudu a společně s ním i
seriál Velké ceny Blanenska. Sezóna
byla letos zahájena tradičně již
koncem května a soutěže se konaly
téměř nepřetržitě celý červen. V
červenci jsme prozatím zavítali na
celkem 3 závody. Nyní nás čekají
pouze čtyři kola, která vše rozhodnou!
Celkem na 5 soutěžích jsme obsadili
krásná 2. místa. A to v Žernovníku s
časem 1 7.88, hned další víkend to
bylo za čas 1 7.70 na soutěži v
Jabloňanech, dalších 1 0 bodů za 2.
místo jsme si odvezli i z Pamětic
(1 8.33)a z asfaltového kopce ve
Žďáru (1 9.33). I když soutěž v
Senetářově není zařazena do seriálu
VCB, i tam nás stříbro potěšilo. Třetí
nejlepší čas a 8 bodů do celkového
hodnocení jsme získali v Bořitově
(1 8.38) a v Šošůvce (1 8.1 6). V
Horním Poříčí jsme časomíru zastavili
JIŘINA VYMAZALOVÁ:

v čase 1 8.08, které nakonec stačilo na
bramborovou 4. příčku. Nejméně se
nám dařilo na soutěži v Sychotíně,
kde se nám bohužel nepodařilo útok
dokončit.
Celkově jsme zatím nasbírali 63 bodů,
které pro nás znamenají 1 . místo v
průběžném celkovém pořadí. Na paty
nám šlapou děvčata ze Sychotína s
59 body a těsně za
nimi holky ze
Šošůvky (57 bodů),
dále Černá Hora
(38), Sebranice (35)
a Černovice (34). V
mužské kategorii
nejvíce
boduje
Hluboké a hned za
nimi pak Černovice
B,
Sychotín,
Chrastavec,
Žernovník
a
nejlepší
šestku
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uzavírá Stražisko.
Poslední soutěže, které jsou zahrnuty
do Velké ceny Blanenska 201 4 a
rozhodnou o celkovém umístění, se
budou konat v Černovicích (27. 7.), v
Ostrově u Macochy (1 3. 9.), v
Sudicích (20. 9.) a samozřejmě
nejvíce Vás zveme na naši soutěž,
která se bude konat 1 0. srpna.

Nabídka poradenské služby občanům
MOTTO:
Každý kraj, město, obec, mají zájem na tom, aby co nejvíce jejich občanů vedlo plnohodnotný a pokud možno
bezproblémový život. Dnešní život je velmi složitý a ne každý ho umí zvládat sám a bez pomoci druhých.
Buďme tedy těmi druhými a pomáhejme

NĚCO O NÁS:
Jsme, pouze názvem, nově vzniklé občanské sdružení, které se zabývá poradenstvím občanům, kteří se ocitli v tíživých
životních situacích. Jednak přímým poradenstvím, ale také preventivní osvětovou činností. Své služby poskytujeme v
KAMENNÉ PORADNĚ na adrese Sadová 9, Hodonín, ale také občanům z celé ČR, kteří mohou využít naší
INTERNETOVÉ PORADNY, která je na e-mailové adrese: leiporadna@seznam.cz.
Stále větší procento občanů všech věkových skupin se dostává do tíživých životních situací, které sami neumí nebo
nedovedou řešit. Začíná to většinou ztrátou zaměstnání, pokračuje finanční nedostatečností rodiny, neschopností najít
ve společnosti uplatnění, nastupují majetkové problémy, dluhovou závislostí, exekučním řízením, krizí v rodině, jejím
rozpadem. V řešení složité situace jim brání nedostatek finančních prostředků a psychická zátěž, ve které se ocitli. Tato
skluzavka sociálních problémů způsobuje sociální devastaci většinou celé rodiny. Tu je nutno řešit komplexně. Je
důležité sociální propad zastavit a člověka nastartovat zpět k plnohodnotnému životu. Situaci sociálního propadu se
musí správně posoudit, vyřešit a určit prognózu do budoucna. Zásadním přínosem naší práce je provázet klienta celým
průběhem jeho problému a hlavně, řešit ho komplexně. Navíc klienta motivujeme k aktivnímu podílení se na řešení.
Samozřejmě důraz klademe na prevenci, předcházení vzniku sociálního propadu občana. S tím úzce souvisí zaměření
se na osvětu a vzdělávání, kurzy, besedy, přednášky, což klientům přinese orientaci a povědomí v základech sociální,
občanskoprávní a finanční gramotnosti a uplatnění se na trhu práce. Naší službou chceme snížit počet osob, které
mohou být sociálním propadem postiženi, zvýšit počet osob, kteří jsou sice již postiženi sociálním propadem, ale
úspěšným řešením jejich problémů jim pomoci znova se zařadit do plnohodnotného života. Poradenství budou moci
využívat i občané z jiných krajů ČR. Poradenství pro občany, kteří z jakéhokoli důvodu nemohou poradnu navštívit
osobně, je k dispozici komunikace přes naší e-mailovou adresu: leiporadna@seznam.cz. Nikdo nepřijde o možnost řešit
svůj problém včas a kvalifikovaně.
Abychom mohli poskytovat své služby co největšímu okruhu potřebných občanů, musíme činnost našeho občanského
sdružení a její poradenské práce zviditelnit co nejširšího počtu obyvatel. Proto také navazujeme spolupráci s medii,
magistráty, obecními úřady měst a obcí. Je to důležité, protože většina našich spoluobčanů, kteří se do nepříznivé
životní situace dostali, nebo se k ní blíží, není schopna ji řešit, neví na koho se obrátit, neví jak na ni reagovat. Následně
se snaží problém ignorovat, strčí obrazně řečeno hlavu do písku. Je nasnadě, že pak i následná pomoc z naší strany
nemůže přinést žádný uspokojivý výsledek. Řešení je pak většinou nemožné.
Abychom mohli pracovat i pro občany Vaší obce, je nutné, aby se vaši občané o naší práci dozvěděli včas, měli
povědomí, že taková pomoc existuje.
Proto Vás prosíme o zveřejnění informace o naší činnosti ve Vašich obecních médiích. Děkujeme.
V Hodoníně dne 1 9. ledna 201 4
S pozdravem Jiří Beneš
statutární zástupce o. s. LEGEM ET IUSTITIA
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