Vážení spoluobčané,
poslední dny roku 2009 se rychle blíží a vy jste právě otevřeli letošní poslední číslo
Němčického zpravodaje. Je to již třicáté druhé vydání tohoto občasníku, jehož
prostřednictvím se vám snažíme předat důležité informace, které se vás bezprostředně
týkají, ale také vám přiblížit kulturní i sportovní dění v obci a oznámit plány do budoucna
.
Mezi naše největší úkoly patří náročné přípravy na budování kanalizace, čistírny
odpadních vod a zřízení vodovodu.
Spokojeni můžeme být s výstavbou rodinných domků, díky nimž získává naše obec novou
tvář a především další občany, a tak Němčice letos překonaly hranici 300 obyvatel. A
protože o pozemky je mezi místními i přespolními stále obrovský zájem, připravujeme na
příští rok další parcely.
Velikou radost nám v končícím roce 2009 udělaly nové aktivity našich občanů jako
obnovení tradice ženského hasičského spolku nebo založení sdružení pořádajícího akce
pro děti. Veliký úspěch měly také kulturní akce konající se k příležitosti čarodějnic nebo
poutě, chybět nemůže ani zmínka o naší účasti na sjezdu Němčic.
Vloni jsem při této příležitosti vyslovil přání, aby více obyvatel projevilo zájem o dění
v naší obci. Jsem velice rád, že se mi to splnilo a nezbývá než doufat, že se do
společenského dění zapojí ještě více občanů.
Rád bych vám za sebe i za všechny členy obecního zastupitelstva popřál krásné a poklidné
prožití nadcházejících vánočních svátků a hodně štěstí, zdraví, úspěchů a sousedské
spokojenosti v novém roce 2010.
Milan Vacek
starosta Obce Němčice

ZPRÁVY Z OBECNÍHO ÚŘADU
Audit
V březnu letošního roku provedli zaměstnanci Krajského úřadu kontrolu hospodaření za rok 2008.
Přezkoumání bylo vykonáno výběrovým způsobem. Při přezkoumání hospodaření nebyly zjištěny chyby
a nedostatky.
Kontrola vzrostlých stromů
Na jaře jsme nechali odbornou firmou z Nového Bydţova provést kontrolu všech vzrostlých stromů.
Nejvíce poškozený strom před p. Jeřábkem se podrobil omlazovací kúře, na doporučení byla skácena
bříza v parku u Drahovzalů. Její kmen byl vyhnilý. Další prořezávka se provedla na lípách u pomníku
padlých, panenky Marie a u bytovek. Teď ke konci roku jsme zjistili, ţe začíná usychat jedna lípa u
panenky Marie.
Povodně 2009
Zastupitelstvo obce rozhodlo na svém zasedání uvolnit pro obec Jeseníky nad Odrou ze svého rozpočtu
částku 15000,- Kč na pomoc obci nejvíce poničenou letošními záplavami. Peníze byly převedeny přímo
na účet obce.
Územní plán
V květnu jsme dokončili změnu územního plánu č. 1. Podařilo se nám prosadit další lokality k nové
výstavbě. V červenci schválilo zastupitelstvo změnu územního plánu č. 2, která se týkala vybudování
zóny pro komerční účely. Byla vybrána lokalita směrem na Býchory, měla zde být vystavěna
fotovoltaická elektrárna. V současné době jsou zastaveny veškeré práce na změně územního plánu č. 2.
Vynaloţené finanční náklady zaplatila firma, která prostřednictvím obce ţádala o změnu územního plánu.
Dopravní situace
Po zkušenostech z loňské zimy jsme začátkem letošního roku poţádali o umístění svodidel na kopci ve
směru od obce Bělušice a také v dolní zatáčce před hřebčínem. Po prohlídce zaměstnanců Krajské správy
Středočeského kraje bylo rozhodnuto umístit toto dopravní opatření pouze na kopci. Instalace se
uskutečnila v měsíci říjnu, v zatáčce před hřebčínem nakonec stojí alespoň reflexní sloupky.
Program obnovy venkova na rok 2009
Hasičská zbrojnice
Obecní úřad Němčice, si podal ţádost o dotace z Programu obnovy venkova Středočeského kraje na
opravu hasičské zbrojnice. Měli jsme v plánu opravit střechu, výměnu okna, zavést plyn do místnosti
(klubovny), vstupní dveře, opravit fasádu a novou elektrickou instalaci. Z důvodu povodní se krátily
dotace. Nakonec jsme zavedli na své náklady plyn do klubovny a namontovali plynové topidlo „Beta 5
Elektronik 01“. Náklady celkem 22 938,- Kč.
Měřiče rychlosti
Rovněţ jsme poţádali o dotaci na umístění čtyř ukazatelů rychlosti, které měly být podle plánu umístěny
ke všem vjezdům do obce.
Krajské zastupitelstvo v polovině října schválilo v rámci grantového programu „Fond dopravně
bezpečnostních opatření na silnicích Středočeského kraje“ příspěvek ve výši 189 tis. korun na pořízení a
instalaci dvou ukazatelů a měřičů rychlosti vozidel. Spoluúčast obce činí 47 334 korun (včetně DPH).
Ukazatele stojí od 11. listopadu na příjezdu od obcí Ohaře a Býchory. 23. listopadu jsme provedli
kontrolu u měřiče rychlosti ve směru od Ohař a zjistili, ţe od 11. listopadu projelo 1040 vozidel. 62% jelo
rychlosti vyšší jak 50 km/hod. I nadále budeme sledovat průjezdnost obcí, nedojde-li k nápravě, předáme
dokumentaci na Dopravní inspektorát PČR .
Příští rok se představitelé obce chtějí pokusit o další dotaci na tento účel, a pokud uspějí, objeví se měřič
rychlosti u vjezdu od Bělušic, kde řidiči rovněţ nedodrţují předepsanou rychlost.

Grant - Evropany už od mateřské školy
V Mateřské škole Ohaře se 19. listopadu uskutečnila veřejná prezentace projektu "Evropany uţ od
mateřské školy". Projekt byl uskutečněn v rámci grantového programu Partnerství pro Kolínsko, který
finančně podporuje automobilka TPCA. Díky částce 78 675 Kč byla herna dětí vybavena moderním
počítačem s příslušenstvím a interaktivní tabulí.
Veřejnou prezentaci shlédl viceprezident TPCA Bernard Million-Rosseau, Radek Kňava z tiskového
oddělení TPCA, Zuzana Kyjovská, grantová manaţerka Nadace Partnerství, a starostové obcí, jejichţ děti
mateřskou školu v Ohařích navštěvují.
Realizace projektu přispěla k modernizaci předškolního zařízení. Obec Němčice v čele se starostou
Milanem Vackem, který podal v dubnu 2009 ţádost o udělení grantu, napomohla zkvalitnění vybavení
mateřské školy. Svým vstřícným gestem potvrdila spolupráci v regionu a svůj zájem o zařízení, které
navštěvují i němčické děti. K úspěšnosti projektu přispěla sponzorskými aktivitami firma DAT Kolín
spol. s.r.o. a pan Lukáš Barták.
Spolu se ţáčky jsem veřejnosti předvedla, jak dokáţu ICT vyuţívat při výchovně vzdělávacích
činnostech, ve kterých se plynule prolíná výuka angličtiny. Předškolní děti vyuţily interaktivní tabuli ke
kreslení, k opakování slovíček a k řešení rébusů. Prostřednictvím etwinnigového portálu jsme se přes
internet pozdravily s naší partnerskou školkou ve skotském Grangemouth. Mladší děti zpestřily slavnostní
akci tanečkem a písničkami, které s nimi připravila paní učitelka Jelínková. Dopoledne v MŠ Ohaře bylo
vyplněno ukázkou zábavné a moderní výuky dětí ve věku 3-6 let, kde se propojují tradiční činnosti
s interaktivní výukou a hrou.
Iveta Dudková, ředitelka Mateřské školy Ohaře
Odprodej pozemku
Letos došlo k odprodání dvou obecních pozemků soukromým vlastníkům. Jeden (v ceně 4 025 Kč) se
prodal p. Josefu Horynovi ml. Druhý pozemek koupila slečna Hroudová za 104 390 Kč.
Zastupitelstvo obce odsouhlasilo odprodat pozemek mezi čp. 34 (rodina Tuláčkova) a čp. 74 (rodina
Tatíčkova). Pozemek si rodina Tatíčkova zakoupí příští rok.
Stavební pozemky
V právě dokončené změně územního plánu obce jsou mimo jiné zahrnuty parcely pro vybudování
rodinných domků. Pozemky se nachází po levé straně silnice ve směru na Býchory. Přípravné práce jako
zaměření, schválení od ţivotního prostředí atd. byly zahájeny v září. Na jaře příštího roku se vytýčí
parcely. K pozemkům budou přivedeny elektrické přípojky a přístupová komunikace. Jejich prodej je
naplánován na rok 2010 květen nebo červen. Cena za metr čtvereční ještě není určena, k jejímu stanovení
dojde aţ po vyčíslení všech nákladů ze strany obce.
CZECH POINT
Od ledna 2009 je moţno si na obecním úřadě vyzvednout výpis z katastru nemovitostí, výpis
z obchodního a ţivnostenského rejstříků, výpis z rejstříků trestů, výpis trestných bodů atd. Zřizuje se i
datová schránka. V červnu sloţila pí. Horáčková zkoušky na ověřování podpisů a listin. Do dnešního dne
vyuţilo sluţby CZECH POINTU více neţ 50 občanů Němčic i okolních obcí. Stejný počet osob si přišel
vyřídit ověřování listin a podpisů.
Kanalizace, vodovod a čistírna odpadních vod (ČOV)
Na všechny tyto akce máme jiţ hotové územní rozhodnutí, nyní se připravuje dokumentace ke
stavebnímu povolení. Pro obce do 2 tisíc obyvatel je termín podávání ţádosti o dotace březen aţ duben
2010, letos si podávaly ţádosti obce nad dva tisíce obyvatel. Do konce března příštího roku se budeme
snaţit vypořádat s majiteli pozemků pod ČOV (čistírna odpadních vod) výměnou za obecní pozemky a
také odkoupit pozemek pro vodárenský domek. S tím souvisí i vypořádání s majiteli pozemků, kteří si
neoprávněně přibrali obecní pozemky. Na „Pustáku“, kde bude umístněna ČOV, se jiţ prováděly zkoušky
podloţí, které dopadly dobře.

Odpad
7. listopadu se uskutečnil odvoz nebezpečného a velkoobjemového odpadu. Tentokrát mohli občané
přiváţet odpad aţ v sobotu od 9 hodin, kde ho obecní pracovníci a hasiči třídili. Toto řešení se osvědčilo,
protoţe usnadnilo nakládání do sběrných vozů, které jsou určeny zvlášť na televize, pračky, gumy atd.
Za odvoz obec zaplatila 11000 Kč a od firmy ASEKOL za odevzdané ledničky, televize, počítače atd.
získala 850 korun. Za třídění odpadu tzn. plast, papír, sklo jsme dostali 4200 Kč.
V příštím roce se uvaţuje o zavedení popelnic na bio odpad, kterou by kaţdý občan dostal zdarma od
obecního úřadu. Reţim svozu je čtrnáctidenní, střídal by se domovní odpad s bio odpadem. Bliţší
informace dostanete při placení poplatku za odvoz komunálního odpadu v březnu.
V roce 2010 by mělo v Němčicích přibýt další stanoviště s kontejnery na plast a papír. Uvaţujeme
stanoviště umístnit na Bulánce.
Zimní úklid chodníků
Jak jistě víte, v letošním roce vyšel zákon, který nařizuje obcím a městům uklízet chodníky od sněhu. Rád
bych Vás touto cestou poţádal, abyste i nadále vymetali chodníky před svým domem. My budeme i
nadále zajišťovat prohrnování místních komunikací a chodníku u zastávky autobusu. V současné době
nemáme techniku, která dokáţe zametat chodník. Jsou firmy, které nabízejí různé kartáče, pluhy. Jsou to
stroje určené na jedno pouţití, to znamená, ţe jej lze pouţít jenom v zimě, přes léto nelze vyuţít. Pokud
se na trhu objeví stroj pro celoroční pouţívání a za přijatelnou cenu zváţíme jeho nákup. Ale my si to
nemůţeme z finančních důvodů v současné době dovolit.
Služební auto
Zastupitelstvo Němčic rozhodlo zakoupit pro potřeby obecního úřadu sluţební auto a na tyto účely
stanovilo částku 60 tis. korun, za které bylo zakoupeno osobní auto značky Mitsubishi Space Star. Auto je
vyrobené v roce 2003.
RWE online servis
V naší obci přibývají další odběratelé zemního plynu, které chceme informovat o novince firmy RWE.
Jde o bezplatnou internetovou aplikaci RWE online servis. S touto sluţbou si můţete prostřednictvím
internetu kdykoliv z domova vyřídit například změnu kontaktních údajů, platebních podmínek atd. Více
informací najdete na www.rwe.cz .
UPOZORNĚNÍ:

Obecní úřad opětovně upozorňuje na psy, kteří pobíhají bez dozoru na veřejném prostranství.
Tato zvířata znečišťují prostranství svými výkaly, které při sekání trávy zanášejí sekačky atd. a
hlavně ohrožují obyvatelé naší vesnice.

SPOLEČENSKÉ DĚNÍ V OBCI
Sjezd Němčic
Letos se konalo jiţ čtvrté setkání obcí nesoucí název Němčice. V naší republice je asi 13 obcí se
společným názvem Němčice. Před šesti lety se u Litomyšle zrodila myšlenka společných setkání
Němčičáků kaţdé dva roky a tato setkání spojená s Němčickou olympiádou se jiţ konala v Němčicích u
Litomyšlě, u Holešova a před dvěma lety u nás.
V sobotu 20. června v 5 hodin ráno jsme zaplněným autobusem zamířili do Němčic nad Hanou.
Po příjezdu do Němčic jsme zaparkovali autobus a šli jsme Ţabákovou ulicí směrem k náměstí. Kolem
půl desáté se začalo zaplňovat náměstí, kde všechny Němčičáky přivítala paní starostka a potom se pod
taktovkou moderátora Vrby začal řadit průvod. V čele hasiči nesli slavnostní prapor města, za ním jel
hanácký povoz pana Gardavského, pak krásně pochodovaly tři útvary Nezamyslických maţoretek,

kterým, a nejen jim, do kroku hrál Dechový orchestr mladých ZUŠ. Výpravy jednotlivých obcí nesly
cedule se svým názvem: Němčice u Holešova, u Kolína, Litomyšle, Netolic, Mladé Boleslavi, Boskovic a
průvod uzavírali samozřejmě domácí Němčičtí. Setkání se bohuţel nezúčastnili zástupci. Němčic u
Čkyně.
Po příchodu na stadion bylo setkání oficiálně zahájeno a soutěţící se rozešli do sportovních disciplin.
Zajímavostí jistě je, ţe sportovní soutěţe v sokolovně byly zahájeny ukázkou krasojízdy.
Ve 4. Němčické olympiádě zvítězily Němčice u Litomyšle, my jsme obsadili třetí místo v nohejbalu a
v malé kopané, ale umístění není podle mého názoru důleţité. Zvítězili všichni, kdo se zapojili do soutěţí
a strávili příjemný den ve společnosti Němčičáků.
Na hlavním pódiu na stadionu probíhal kulturní program, ve kterém vystoupil NS Pantlék, Nezamyslické
maţoretky, Dechový orchestr mladých, skupina historického šermu, krouţek hiphopu DDM Orion,
country kapela Náhoda a pěvecký sbor ZŠ a ZUŠ. Po slavnostním vyhodnocení soutěţí nás na taneční
parket pozvala kapela Black Roseco. Během dne se sešli starostové všech zúčastněných Němčic na
společném zasedání na radnici, aby si vyměnili zkušenosti, pověděli si, co je u nich nového a dohodli se,
kde se sejdeme za dva roky. Příštím hostitelem sjezdu se staly jihočeské Němčice u Netolic. Hezkou
tečkou za dnem na Moravě byl závěrečný ohňostroj.
Věřím, ţe kdo se sobotního setkání zúčastnil, byl spokojen a odvezl si hezké vzpomínky. Zároveň
doufám, ţe aţ za dva roky zamíříme do Němčic u Netolic, pojedeme opět plným autobusem.
Tímto bych chtěl poděkovat všem, kdo se akce zúčastnili a reprezentovali naši obec.
Starosta Milan Vacek
ulice u Ţabáka
Účastníci zájezdu

zúčastnění starostové obcí.

Pouť
Druhou srpnovou sobotu oslavily Němčice pouť. Odpoledne se uskutečnily závody druţstev v hasičském
útoku. V kategorii dospělých se klání zúčastnili zástupci: muţi z Němčic, Ovčár, Radovesnic II a Polních
Chrčic. Druţstva ţen z Radovesnic II a z Němčic, které se poprvé představilo před domácím publikem.
Obě druţstva našich muţů i ţen se umístila na 2. místě. Pro děti byl k dispozici skákací hrad, houpačky a
kolo štěstí. Nechybělo ani občerstvení.
Večer ukončila pouť taneční zábava na parketu u fotbalového hřiště, kde zahrála skupina Domino.
Ženský hasičský tým
Jednou ze zajímavých událostí letošního roku je jistě zaloţení ţenského hasičského týmu, který vznikl v
červenci. První zkouškou ohněm se pro ně staly hasičské závody konané v srpnu na místním fotbalovém
hřišti. Němčické zástupkyně měly ze svého prvního závodu obavy, ale nenechaly se zahanbit, úspěšně
zvládly poţární útok, za který se umístily na druhé příčce. Klání ale především ukončily bez zranění a s
dobrou náladou.
Na večerní akci navazující na hasičské klání si tam nově zaloţený tým našel svoji hymnu „Sladké
mámení“.
Na první přespolní závody jely němčické ţeny do Radovesnic II, kde bohuţel skončily napoprvé
diskvalifikací, kdyţ při poţárním útoku jedna ze soutěţících pomohla své kolegyni, ale druhý pokus uţ se
jim vydařil.
Ve Třech Dvorech měli pořadatelé připravené tři štafety-všestrannou, dovedností a pivní. Celkově se
umístily na 4místě. Ve štafetě pití piva na nejrychlejší čas, byli naše ţeny první, nezklamaly. Je vidět ţe
se svědomitě připravují na disciplíny.
Na okresní závody do Konárovic zamířily němčické hasičky především proto, aby porovnaly své síly s
ostatními týmy, ale podařilo se jim také získat pohár za pěkné třetí místo a díky tomu jsou naše závodnice
přesvědčené, ţe mají síly na ještě lepší výkony.
Na závody v Ovčárech jely z Němčic
hned dva ţenské hasičské týmy.
Poţární útok druţstva A, proběhl aţ
na malý zádrhel u vody dobře, ale
skupina B se musela vyrovnat se
stejnými obtíţemi, situaci nepomohl
ani přivolaný strojník a poté, co
zklamala ještě technika, byl tým
diskvalifikován. Potíţe s vodou mělo
poté znovu i druţstvo A, které se ale
nakonec vzchopilo a útok dokončilo.
Závody skončily netradičně, protoţe
po setmění musely týmy absolvovat
poţární útok v převlecích. Němčické
ţeny si pro tuto příleţitost zvolily
kostýmy Sněhurky a sedmi trpaslíků,
přičemţ za Sněhurku se trochu
překvapivě převlékl strojník Milan
Dostál.
Muţstvo B si z Ovčár přivezlo ocenění za 6 místo, tým A slavil úţasné první místo za čas 32.04 sekundy.
Ţenský hasičský tým Němčice ukončil tímto skvělým vítězstvím svoji první sezonu a uţ se těší na tu
příští.
Za zmínku stojí i prvenství našich muţů na této soutěţi, kde se jim konečně podařilo porazit tým
Radovesnic II.
Rozloučení s prázdninami
V naší obci bylo zaloţeno občanské sdruţení „Němčice dětem“, které si dalo za svůj úkol pořádat různé
volnočasové aktivity pro děti, mládeţ i dospělé. Toto sdruţení bylo pořadatelem rozloučení
s prázdninami, které se uskutečnilo 5. září na místím hřišti.

Ţeny z hasičského druţstva předvedly poţární útok, děti si zkusily spojovat hadice, běh s proudnicí,
sestřelit terč. Natálka Jankulíková vysvětlila, jak se mají chovat k cizím pejskům a spolu s Michalem
Jordou ukázali plemena psů, která chovají. Děti si také zasoutěţily v klasických soutěţích a nakonec si
zatancovaly na diskotéce, kterou vedl Josef Voborník.
Mikulášská nadílka
Na slavnostním rozsvícení vánočního stromku v sobotu 5. prosince se sešla spousta obyvatel a to nejenom
dětí, ale i mládeţe a dospělých. Přišli se k nám podívat i občané z okolních obcí.
Hlavně ti nejmenší netrpělivě čekali na příchod Mikuláše s čertem a andělem. Ti stejně jako vloni přijeli
do Němčic kočárem taţeným koňmi.
Kaţdé z dětí dostalo za básničku či písničku hezký
balíček, který si tentokrát odnášely i děti, které mají
v Němčicích příbuzné nebo sem jezdí jen na chalupu.
Obdarováno bylo 73 dětí.
Poprvé jsme vyzkoušeli i nově zakoupenou zvukovou
aparaturu.
Zajímavostí jistě je i to, ţe vánoční stromek letos obci
věnoval pan Beneš Josef.
Všichni zúčastnění vyuţili příleţitosti na chvíli se
v této uspěchané době zastavit a poklábosit si se svými
sousedy. K příjemné náladě přispěl jistě také teplý
punč a grog, pro děti byl připravený čaj, chybět
nemohla ani vánočka, perník a cukroví. O slavnostní
závěr této akce se postaral ohňostroj. Představitelé obce potěšilo, jak velké mnoţství lidí se při této
příleţitosti sešlo a tím potvrdilo, ţe se podařilo z příchodu a rozsvícení vánočního stromu udělat hezkou
tradici.
Dík patří všem sponzorům, kteří se na akci podíleli finanční částkou, i všem těm, jeţ pomáhali při
organizaci. Kdo máte zájem o DVD z mikulášské nadílky, můţete se nahlásit na obecním úřadu. DVD
stojí 80,- Kč.
Společenská kronika
Úmrtí:
Josef Pašek
Václav Beneš
Miloš Vostřeţanský
Josef Hlavička
Marie Zedníková

Narození:

Odhlášení:

Marek Jaroslav
Lukáš Hrubý
Miroslava Horynová
Monika Horáčková

Přihlášení:

Miroslav Hrouda
Stanislav Mén , Forštová Michala a Lucie
Evţenie, Lubomír, Klaudie Soukupovi
Martin, Ivana, Adéla Chloupkovi
Milan, Blanka a Michaela Rejfkovi
Miroslav Skokan a Naďa Šantrůčková
Gabriela Dostálová
Aneţka Merglová

V současné době ţije v naší obci 314 trvale přihlášených obyvatel.

Gita Jambrichová
AnetaValíčková
Kamila Voborníková
Michal Mén
Kryštof a Kristýna Dostálovi

KULTURNÍ KALENDÁŘ NA ROK 2010
Čarodějnice
30. dubna
Dětský den
29. května, nebo 5. června
Pouťová zábava
7. srpna
Mikulášská nadílka 4. prosince
KONKURZ NA PROVOZOVATELE KLUBOVNY V NĚMČÍCÍCH
Zastupitelstvo obce Němčice vyhlásilo konkurz na provozovatele místní klubovny. Zájemci se mohli
přihlásit do 18. prosince, přednost měli občané s trvalým pobytem v Němčících. Do čtvrtka 17. prosince
se přihlásili čtyři zájemci, nikdo z Němčic. Nový nájemce klubovny bude znám po vánocích. Po dohodě
s novým nájemcem nebude provoz přerušen. Provozní doba bude včas oznámena.

Sport
Fotbal
Letošní podzimní část se němčickým fotbalistům poměrně vydařila. Byly zápasy, kdy se dalo na hru
dívat, hráčům ale chyběl klid v zakončování, navíc nemáme střelce, který dokáţe minimálně v kaţdém
druhém utkání skórovat. Z celkem třinácti muţstev jsme obsadili deváté místo. Pro jarní kola jsme si dali
za cíl udrţet deváté místo, nebo postoupit o dvě, tři příčky výše. Na podzim posílili naše řady tři noví
hráči, Stanislav Mén na hostování z Nové Vsi na přestup z Ovčár Tadeáš Mládek a Josef Robovský, který
s fotbalem začíná. Posledně jmenovaný vstřelil svůj první gól proti Ohařům. I nadále hledáme nové mladé
hráče.
Do jarního kola by to chtělo zlepšit fyzičku. Milan Vacek, starosta a člen FC Němčice
Tabulka:
Tým
1. Volárna
2. Ţiţelice
3. Bělušice
4. Krakovany B
5. J. Lhota B
6. T. Dvory B
7. St. Kolín B
8. Sendraţice
9. Němčice
10. Býchory B
11. Konárovice B
12. Ohaře
13. Ovčáry B

záp
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12

+
11
8
8
7
6
6
6
5
4
4
2
2
2

0
0
2
1
1
2
2
1
2
0
0
2
1
0

1
2
3
4
4
4
5
5
8
8
8
9
10

skóre
47 : 12
58 : 29
45 : 16
30 : 26
26 : 20
22 : 21
29 : 24
22 : 24
20 : 37
16 : 39
17 : 39
12 : 36
19 : 40

body
33
26
25
22
20
20
19
17
12
12
8
7
6

(prav)
(18)
(5)
(7)
(4)
(2)
(5)
(-2)
(2)
(-6)
(-6)
(-7)
(-14)
(-15)

Naši střelci:
Karásek Josef 7 golů, Suchánek František 3, Vokřál Petr, Skokan Mirek a Janek Jiří po 2 gólech,
následují s jedním gólem Hála Luboš, Robovský Josef, Malý Václav a Vacek Milan.
Hřebčín Afrodita
Letošní rok byl pro Josefa Hroudu opravdu vydařený. Neţ přestoupil do národního hřebčince
Topólčianky, stal se mistrem České republiky ve dvojspřeţí. Po přestupu do Slovenské reprezentace se
stal i mistrem Slovenska. Podle dostupných informací se dosud nikomu nepovedlo stát se v jednom roce 2

krát mistrem za dva státy. Na mistrovství ČR v Kladrubech nad Labem, které se konalo 30. 7. – 2. 8. 2009
se stal mistrem poprvé. Výsledky drezůry první tři místa: 1) Josef Hrouda 909 bodů, 2) Nesvačil Jiří
905b., 3) Gössl Martin 888bodů. Výsledky maratonu: 1) Nesvačil Jiří 71,52 bodů, 2) Hrouda Josef 71,66
bodů, 3) Jirgala Ladislav 72,17 bodů. Výsledky po dvou dnech, pořadí: 1) Hrouda Josef, Nesvačil Jiří,
Jirgala Ladislav. Celkovým vítězem a mistrem republiky se stal Josef Hrouda.
Druhý zářijový víkend v roce patří největšímu zápřahovému dni na Slovensku – Mezinárodním
zápřahovým závodům CAI A v Topoľčiankach. Tam získal Josef Hrouda druhý titul mistra republiky,
jelikoţ závodí za Slovensko.
Na XII. mistrovství světa dvojzápřahu 20. – 23. srpna, které se letos uskutečnilo v maďarském městě
Kecskemét, startoval Josef Hrouda jiţ za Slovensko. Pořadí na prvních třech místech a umístnění Josefa
Hroudy.
1. Harrie Verstappen (Holandsko) 2. Beat Schenk (Švýcarsko) 3. Zoltán Lázár (Maďarsko) a Josef
Hrouda skončil na celkovým 23 místě.
Celkové výsledky – druţstva:
1. Holandsko 2) Maďarsko 3) Německo a na 10 místě Slovensko. Do
dalších závodů přejeme „ať mu koně běţí“.
PLUTO II. CZ Lipicán

MAESTOSO MATYI Lipicán

TÍSŇOVÉ LINKY

Obecní úřad Němčice
Starosta Milan Vacek, účetní – Ivana Horáčková
150 HASIČI
Tel. Fax: starosta: 321 798 309, Mob: 602 162 389
155 ZÁCHRANNÁ SLUŢBA
Tel. Účetní: 321 798 446
158 MĚSTSKÁ POLICIE
Email:
nemcice.obec@iol.cz, nemcice@volny.cz
112 SOS (operační středisko HZS)
www.volny.cz/nemcice

