
Vážení spoluobčané,
co nevidět tu budeme mít polovinu roku. Jaro vlastně žádné a ze zimy jsme
skokem přešli rovnou do léta, tedy jestli nějaké bude. Počasí je hodně nevy-
rovnané s velkými změnami , které určitě pociťuje většina z nás a které nám
rozhodně moc nepřidají, spíše naopak.

Co se děje v obci
Protipovodňová opatření Němčice – Změna Rozhodnutí o umístění stavby
Protipovodňová opatření Němčice má trochu zpoždění, musíme opětovně
předložit vyjádření správců sítí a dotčených orgánů státní správy. Po provedení
této změny bude požádáno o stavební povolení. Termín zahájení stavby na
podzim letošního roku by neměl být ohrožen. Po zvážení různých variant pří-
stupu a příjezdu na stavbu bylo nakonec rozhodnuto o trase přes areál (par-
ket) na Člupku. Z tohoto důvodu bude v příštím roce jeho provoz zřejmě velmi
omezen. Pozastavili jsme i plánované opravy areálu. Předpokládám, že nedo-
jde k nějakým závažnějším poškození našeho oblíbeného sportovně kul-
turního stánku. Na jeho případné opravy a opravu přístupové cesty od silnice
II/358 je pamatováno s položkou na opravu v rozpočtu stavby. Budeme se ale
muset v příštím roce a v roce následujícím poprat s finanční spoluúčastí na
rekonstrukci stávajících mostů a lávek v rozpočtované výši cca 3,8 mil. Kč.
Neustále probíhají konzultace a jednání k realizaci celé stavby.
Poldr na Pudilce – Zde bylo požádáno u Rozhodnutí o umístění stavby na
stavební odbor MěÚ v Litomyšli. Řešíme administraci podání žádosti o dotaci
na realizaci této stavby a následné vyhodnocení a monitoring udržitelného
rozvoje celé akce. Výzva pro podání žádosti o dotaci na realizaci této stavby
má být vyhlášena na podzim letošního roku.
Výstavba u hřbitova v Němčicích – Získali jsme stavební souhlas na výs-
tavbu sítí pro 4 rodinné domky. Bude následovat zpracování dokumentace (v
rozsahu prováděcí dokumentace) pro stavební povolení. Na základě zpraco-
vaného rozpočtu a následného výběrového řízení na dodavatele stavby
budeme znát i reálnou cenu stavebních pozemků nutnou k dalšímu jednání s
případnými zájemci o výstavbu.
Výměna oken v budovách ZŠ a MŠ – V letošním roce rozhodně nejvý-
znamnější investiční akce v naší obci. Výběrové řízení na dodavatele této
akce stanovilo i cenu celé zakázky ve výši lehce přes milion Kč, přesně
1.009.340,- Kč. Dalších více jak sto tisíc Kč si vyžádá nezbytná úprava
schodiště pro zhotovení spodního zádveří v ZŠ a vyzdění dvou vstupních
stěn do objektu MŠ. Osobně si myslím, že citlivější pro obec by bylo, kdyby
byla celá investice rozdělena do dvou let a v každém roce uděláno po jedné
budově zhruba v polovině ceny z celkové částky. Nakonec se bude ale akce
realizovat celá, což má také své výhody ale i zásadní dopad na letošní
rozpočet obce. Jinými slovy, bude ještě realizováno nové dopravní značení na
Člupku a ve Zhoři a snad i oprava střechy na kulturním domě. Předpokládám i
pokračování přípravných prací na stavbě poldru na Pudilce, inženýrských sítí
za hřbitovem v Němčicích, snad i na přípravě „záchranných prací“ na objektu
roubené hospody čp. 98 v Němčicích. Jinak skoro nic, ostatní finanční
prostředky byly převedeny na dofinancování výměny oken v ZŠ a MŠ. S
žádostí o dotaci na tuto akci jsme na Ministerstvu pro místní rozvoj nebyli
úspěšní a dostali jsme se pouze mezi náhradníky.
Bioplynová stanice v Němčicích – Další žhavé téma v obci. Již od zimy
řešíme se Zemědělským družstvem Sloupnice některé záležitosti. Jedná se
hlavně o zápach především v podvečerních hodinách(?), propustnost staré
záchytné jímky pro svody ze silážních žlabů, a také stížnost na hlučnost.
Občasnému zápachu se bohužel především při vyvážení zbytků a kalů z pra-
covních jímek zřejmě asi nevyhneme, ale nemůže se jednat o každodenní jev.

Na utěsnění záchytné jímky probíhají terénní práce s následnou výsadbou
zeleně. Po dohodě s vedením ZD Sloupnice předpokládám projednání pří-
padných konkrétních záležitostí společně s představiteli ZD a občanů.
Doporučuji všem občanům prohlídku bioplynové stanice a využít den
otevřených dveří.
Na druhé straně ZD Sloupnice realizuje výstavbu teplovodu pro využití odpad-
ního tepla z bioplynové stanice pro objekty sportovních kabin, MŠ a ZŠ.
Hledala se co nejkratší a nejschůdnější cesta. Zemní část akce by měla být
realizována do cca 30. 6. 2012. Následně bude v budovách umístěno techno-
logické zařízení umožňující využití odděleně jak tepla dodaného z bioplynové
stanice tak i stávajícího systému plynového vytápění. Provedených výkopů
použijeme pro umístění a rozšíření veřejného osvětlení od MŠ až na roh
sportovního areálu směrem k farmě ZD. Stavba nám trochu komplikuje závěr
provozu MŠ a některé akce ve sportovním areálu. Musíme se s tím ale vyrov-
nat a vypořádat. Do září by nemělo být po výkopech ani stopy.
Restaurace v kulturním domě – Otevřeno od konce dubna. Byla dovybave-
na kuchyně restaurace především gastronomickým zařízením tak, aby bylo
umožněno nové uživatelce restaurace realizovat její představu o provozu
restaurace. Věřím, že se návštěvníkům v nově otevřené restauraci bude líbit
a provozovatelce přeji hodně štěstí a pevných nervů v jejím snažení. Já sám
na obědy chodím od začátku, není nač si stěžovat a mohu jen pochválit. Tak
ať nám to vydrží déle než při posledních pokusech.
Pro úplnost a pro zlé jazyky pouze dodávám, že provoz restaurace je oddělen
od dalších částí kulturního domu, včetně provozovny kadeřnictví, zázemí sálu
a šipkařské klubovny. Restaurace má vlastní elektroměr, měřič předaného
tepla a vodoměr. Vlastní elektroměr a topnou větev má i kadeřnictví. Odpočet
elektřiny má i šipkařský bar. Spotřebu vody řešíme paušálními spotřebami po
odpočtu na sekundárním vodoměru za restaurací. Myslím, že máme velmi
slušný přehled o provozních nákladech „za restaurací“.
Sportovní areál Němčice – Zbývá dokončit oplocení na zadní, severní straně.
Vzhledem ke škrtům v obecním rozpočtu se ho ale letos nedočkáme. Vesnicí
jdou také zprávy o ukončení činnosti fotbalového oddílu, které mě jako dlou-
holetého člena tělovýchovné jednoty rozhodně netěší. Za 18 let, kdy jsem dělal
předsedu TJ jsem toho něco zažil a vím, že organizační práce nebyla vůbec
jednoduchá, spíše nevděčná. Neustálá kritika ze stran místních aktivních i
neaktivních občanů ve věci sponzorů a nasazování místních a přespolních
hráčů také přispěla k mému odchodu a odchodu i dalších dlouholetých
spolupracovníků a hráčů. Po letech dřiny, kdy jsme postoupili do okresního
přeboru II. třídy a po předání otěží našim nástupcům následoval bohužel pád
až do suterénu okresních soutěží. Nechci a nedovolím si nikomu nic vyčítat,
vím, že není vůbec jednoduché udržet v činnosti fungující fotbalový oddíl,
zvláště v této hektické době. Pouze konstatuji, že se stav na hřišti po letech
vrátil zpět do situace, v které jsem já opouštěl fotbalový oddíl, tj. že po hřišti
opět běhá cca. polovina hráčů, kteří nejsou z Němčic. Tedy zřejmě jsme to
zase až tak špatně před těmi lety nedělali. Přesto nebo spíš právě proto, že
jsem tolik let věnoval němčické kopané a nejen ji, fandím neustále místnímu
sportu a velmi děkuji všem lidičkám, kteří pro něj něco dělali a dělají a věřím,
že nám i v budoucnu zůstane snad zachován. Jsem připraven podpořit reálné
požadavky pro zachování, podporu a rozvoj sportu v naší obci.
PS: Samozřejmě, že naše podpora patří všem spolkovým a volnočasovým
aktivitám v obci, o kterých se dnes nezmiňuji.
Chodník Zhoř – Proběhlo jednání s vlastníky pozemků potřebných pro pro-
dloužení chodníku směrem k odbočce na Svinnou. Chtěl bych tímto poděko-
vat všem zainteresovaným za vstřícný a konstruktivní přístup k plánované
stavbě chodníku. V této chvíli můžeme požádat o Rozhodnutí o umístění stav-
by. Následně bude zpracována projektová dokumentace pro stavební povolení
(předpokládám v rozsahu prováděcí dokumentace), kde budeme řešit konkrét-
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29/2012 - Zastupitelstvo obce Němčice schválilo program zasedání pro den
28.3.2012. (8,0,0)
30/2012 - Zastupitelstvo obce Němčice schválilo Smlouvu o zřízení věcného
břemene č. IV-12-2008922/VB/03 Němčice, Zhoř, RD, čp. 52, Stejskal – knn
pro uložení kabelu přípojky NN pro čp. 52 v Němčicích, Zhoři, za náhradu
2.000,- Kč. (8,0,0)
31/2012 - Zastupitelstvo obce Němčice schválilo členský příspěvek do SMS
ČR (Sdružení místních samospráv) ve výši 1.946,- Kč na rok 2012. (8,0,0)
32/2012 - Zastupitelstvo obce Němčice schválilo skácení 2 ks jasanů a cca 40
m2 náletových křovin na p.p. PK 755 za čp. 44 v k.ú. Němčice u České Třebové
z důvodu výstavby poldru v rámci Protipovodňových opatření Němčice. (8,0,0)
33/2012 - Zastupitelstvo obce Němčice schválilo skácení cca 45 m2 náletových
křovin za parketem na p.p. KN č. 757/1 za parketem na Člupku, v k.ú. Němčice
u České Třebové, z důvodu výstavby poldru v rámci protipovodňových opatření
Němčice. (8,0,0)
34/2012 - Zastupitelstvo obce Němčice schválilo skácení 1 ks lípy a 1 ks
jasanu na p.p.KNč. 698 u čp. 10 v Němčicích, Člupku, k.ú. Němčice u České
Třebové. Zastupitelstvo obce Němčice ukládá náhradní výsadbu 4 ks neovoc-
ných stromů o min. výšce 1,3 m. (8,0,0)
35/2012 - Zastupitelstvo obce Němčice schválilo skácení 1 ks modřínu na p.p.
KN č. 216/8 u čp. 101 v Němčicích, části Zhoř, k.ú. Zhoř u České Třebové. Za-
stupitelstvo obce Němčice ukládá náhradní výsadbu 2 ks neovocných list-
natých stromů o min. výšce 1,3 m. (8,0,0)
36/2012 - Zastupitelstvo obce Němčice schválilo vstup na p.p. 272 v
Němčicích, k.ú. Němčice u České Třebové pro provedení mělkých průzkum-
ných sond v rámci projektu „Rebilance zásob podzemních vod“. Pozemek
bude uveden do původního stavu a protokolárně předán a zpět převzat. (8,0,0)
37/2012 - Zastupitelstvo obce Němčice schválilo dotaci ve výši 10.000,- Kč na
finanční vyrovnání koncertu operetních melodií „Operetní skříňka s líčidly“ pro
Spolek divadelních ochotníků „Šlégl“. (8,0,0) 
38/2012 - Zastupitelstvo obce Němčice schválilo vzor “Výzvy pro podnikatelské
subjekty v obci k předložení dokladů o odstraňování odpadů v rámci své čin-
nosti za rok 2011”. (8,0,0)
39/2012 - Zastupitelstvo obce Němčice schválilo kupní smlouvu na koupi p.p.
PK 758/2 na Člupku v ceně 7,- Kč/m2, výměra 2.967 m2, za celkovou cenu
20.769,- Kč. (7,0,1)
40/2012 - Zastupitelstvo obce Němčice schválilo Dohodu o ukončení nájmu
restaurace v Kulturním domě čp. 28 v Němčicích a Vyúčtování restaurace KD
od 1.4.2011 do 29.2.2012, včetně navrácení částky 26.000,- z poskytnuté
kauce. (8,0,0)
41/2012 - Zastupitelstvo obce Němčice schválilo zadání zakázky - Výměna
oken a dveří ZŠ a MŠ v Němčicích vítězi výběrového řízení firmě PROPLAST
spol. s r.o. z Ústí nad Orlicí, v ceně zakázky 1.009.340,- Kč. (8,0,0)
42/2012 - Zastupitelstvo obce Němčice schválilo program zasedání pro den

11.4.2012 (6,0,0)
43/2012 - Zastupitelstvo obce Němčice schválilo vydání Osvědčení o na-
stoupení do funkce člena zastupitelstva obce Němčice panu Ing. Vladimíru
Pavlišovi. (7,0,0)
44/2012 - Zastupitelstvo obce Němčice schválilo pronájem restaurace Kul-
turního domu v Němčicích paní Aleně Křivánkové na dobu určitou a to od
18.4.2012 do 30.4. 017. Výše nájmu 5.000,- Kč (bez DPH) , nájemné za květen
- červenec 2012 je snížené na 1.000,- Kč/měsíc. (7,0,0)
45/2012 - Zastupitelstvo obce Němčice schválilo použití kauce ve výši 60.000,-
Kč na dovybavení kuchyně restaurace Kulturního domu. (7,0,0)
46/2012 - Zastupitelstvo obce Němčice schválilo program zasedání pro den
2. 5. 2012. (5,0,0)
47/2012 - Zastupitelstvo obce Němčice schválilo změnu znění Výzvy k před-
ložení dokladů o odstraňování odpadů z podnikatelské činnosti. (6,0,0)
48/2012 - Zastupitelstvo obce Němčice schválilo směrnici č. 28 o Odpisování
dlouhodobého majetku. (6,0,0)
49/2012 - Zastupitelstvo obce Němčice schválilo odpis nedobytných
pohledávek za rok 2011 v celkové výši 7.680,- Kč. (6,0,0)
50/2012 - Zastupitelstvo obce Němčice schválilo odpis nedobytných
pohledávek za rok 2012 v celkové výši 7.680,- Kč. (6,0,0)
51/2012 - Zastupitelstvo obce Němčice schválilo vypsání výběrového řízení na
pracovní místo správce sportovního areálu Němčice. (6,0,0)
52/2012 - Zastupitelstvo obce Němčice schválilo pronájem areálu na Člupku
na konání hudební akce ve dnech 2.– 3.6.2012, nájem bude činit 1.000,- Kč,
stanovena vratná kauce 5.000,- Kč. (6,0,0)
53/2012 - Zastupitelstvo obce Němčice schválilo poskytnutí finančního
příspěvku na provoz sociální služby, Odlehčovací služby – Respitní péče Jin-
dra v Litomyšli ve výši 5.544,- Kč na rok 2012. (6,0,0)
54/2012 - Zastupitelstvo obce Němčice schválilo Smlouvu o pronájmu
zemědělských pozemků č. 284/04/12, Zemědělskému družstvu se sídlem ve
Sloupnici s platností do 11/2023, pronájem celkem 2,97 ha orné půdy, 2,24 ha
louky a 0,02 ha pastviny za celkové roční nájemné ve výši 4.495,- Kč. (6,0,0)
55/2012 - Zastupitelstvo obce Němčice schválilo Dohodu o poskytnutí
finančních prostředků na neinvestiční náklady školských zařízení zřizovaných
městem Česká Třebová za žáky obce Němčice, kteří tam vykonávají základní
školní docházku na rok 2012, výše příspěvku je 26.400,- Kč. (6,0,0)
56/2012 - Zastupitelstvo obce Němčice schválilo Kritéria pro přijetí dětí k
předškolnímu vzdělávání do Mateřské školy v Němčicích v roce 2012. (6,0,0)
57/2012 - Zastupitelstvo obce Němčice trvá na původním návrhu smlouvy o
budoucí kupní smlouvě na p.p. PK 346/2 v k.ú. Zhoř pro výstavbu rodinného
domku. (6,0,0)
58/2012 - Zastupitelstvo obce Němčice schválilo do funkce předsedy sociál-
ního výboru paní Věru Doležalovou s platností od 1. 6. 2012. (5,0,1)

hlasování - (pro – proti – zdržel se)
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ní situace, které zajímají většinu vlastníků dotčených pozemků (opěrné zídky,
napojení na stávající výjezdy a okolní terén, apod.)
Dopravní značení na Člupku a ve Zhoři – Máme schváleno umístění svislého
dopravního značení dle požadavků občanů na Člupku a ve Zhoři. V současné
době poptáváme cenu tohoto značení. Realizaci předpokládám během léta až
podzimu, hlavně co nejdříve, hned jak nám to umožní finanční situace v po-
kladně.

Letem světem 
RUD – rozpočtové určení daní je snad na dobré cestě. Nechci to zakřiknout,
ale po poslaneckém návrhu je ve hře již i vládní návrh. S kolegy mám jen
obavu, aby nám toto drobné přilepšení naši „mocipáni“ postupně druhou stra-
nou opět z naši skromné kapsy nevytahali jiným způsobem.
Připravuje se zákon o „rozpočtové kázni“, kde se bude sledovat jak vysoce
deficitní máme rozpočet s případným dalším řízeným postupem, tzn. další
rozpočet bude muset být přebytkový. Následuje dlouhý seznam případných
sankcí, kterým vévodí omezování příjmů v případě schodkových rozpočtů.
Ano, zrovna nás chtějí naši „odborní ekonomové chránit a řídit“, abychom si
snad neudělali příliš vysoké dluhy. Ano, my se z toho slušně řečeno
zblázníme, ale velcí rozpočtoví hráči si budou dál dělat co chtějí tak, jako dopo-
sud. Stejně většina zákonů se beztak dělá kvůli velkým (zde nejmenovaným
sídlům) „subjektům“, u kterých je účinek právních norem a zákonů více než
diskutabilní a krást se bude prostě vesele dál. Malé subjekty s nimi mají jen
více starostí, více administrativy a tím pádem i zvýšené náklady. Myslím, že se
sem hodí přísloví: Pán na ledě upadne, ale chudák si za něj nohu zláme (nebo

tak nějak). Taky to může být pěkně potichu nastolený trend pro postupnou likvi-
daci malých obcí, kdy požadovaná náročnost administrativy potřebná pro
zachování činnosti obecního úřadu a samotné obce přesáhne možnosti těchto
obcí.
Další věcí, kterou musíme akceptovat je zveřejňování všech pronájmů
pozemků, bytových a nebytových prostor delších než 48 hodin. Proto jsme
zveřejňovali pronájem prostor v bývalé hasičské zbrojnici ve Zhoři, bytu v
objektu ZŠ čp. 114 v Němčicích a místo správce sportovního areálu. U
každého zveřejněného pronájmu nebo pozice jsou upřesňující podmínky pro
tento jednotlivý případ. Pak následuje standardní vyhodnocení uchazečů a
rozhodnutí o pronájmu či obsazení pozice.
Administrativa nám utěšeně narůstá. Od 1. 7. 2012 mají být spuštěny registry
ve státní správě. Na základě různých stupňů pravomocí budou přístupné
různým orgánům a organizacím společně s povinností na jejich doplňování a
aktualizaci. Teda asi. Je to velká neznámá a uvidíme co z toho bude. Nedělám
si ale moc iluzí o snížení pracnosti a administrativy.
Samé veselé a jasné zítřky nás čekají. Ale ono to zase tak zlé nebude. I když
při pohledu do řad našeho nejvyššího vedení to nevypadá nejlépe (dále raději
bez komentáře)je z velké části jen na nás jak spolu budeme žít a jaké prostředí
si pro společný život vybudujeme. Doufám, že to jednou bude jako v té pohád-
ce o rozumu a závisti, kde závist a zloba nebude mít mezi námi místo.
S přáním prožití příjemného léta se s vámi loučím. 

- Ing. Josef Racek, starosta obce Němčice



Vážení  spoluobčané, 
rád bych Vás informoval o dění v našich společnostech ZD Sloupnice a
ŘEZNICTVÍ SLOUPNICE s.r.o.

Výroční členská schůze, která se konala 2. 3. 2012, zhodnotila na události
bohatý rok 2011 a stanovila cíle pro rok letošní. Patří mezi ně dokončit
investiční akci Bioplynové stanice Němčice, zlepšit výsledky v chovu skotu, na
úseku mechanizace, zpracovat návrh úprav nájemného za pozemky a pokračo-
vat ve zvyšování výkonnosti Řeznictví Sloupnice s.r.o..

Mimo jiné schválila výplatu podílu na zisku členům, která byla provedena k
30. 4. 2012.  

Na rozdíl od zemědělců v nižších polohách je stav našich ozimů, až na část
pšenice na Dolní Sloupnici, díky dostatečné sněhové pokrývce relativně dobrý.
Chladné počasí a přízemní mrazíky ovlivnily vzcházení, patrné to je zejména u
cukrovky, ale přes to, že porosty nelze srovnávat s loňským výjimečným
rokem, jsme se rozhodli plochy nepřesévat.

Nástup jara byl poměrně časný se suchým rázem počasí. Jarní práce jsme
zahájili 6. 3. regeneračním hnojením ozimých obilovin a řepky. Setí a sázení
probíhalo v období od 17. 3. do 26. 4. Během tohoto období jsme založili 411
ha jarního ječmene, 131 ha cukrovky, 29 ha hrachu, 232 ha senážního hrachu,
375 ha podsevů jetele, 54 ha brambor a 384 ha kukuřice – celkem tedy 1616
ha. V současné době probíhá sklizeň 1. seče senáží .

Výroba mléka je v zisku zejména díky vyšší ceně mléka, která však již v
dubnu začala klesat. Pozitivní je vyšší obsah bílkoviny v mléce, celkově vyšší
stav zvířat a lepší zpeněžení, díky čemuž je dodávka mléka o 31 tis. litrů mléka
vyšší, dále snížení nákladů na nakoupená krmiva. Problémem je stále vysoká
brakace krav a horší výsledky odchovu telat.  

Ve výkrmu prasat jsme v dubnu ukončili prodej druhého turnusu. Ekono-
micky je chov prasat nyní po dlouhé době rentabilní.
Proti minulému období jsme díky nižší kvalitě dodávaných jednodenních kuřat
dosáhli slabších výsledků i u prvních dvou turnusů ve výkrmu brojlerů ve Zhoři.
Středisko mechanizace zvládlo první etapu jarních prací bez problémů i díky
zapojení nového traktoru CASE MAGNUM 340, který společně s loňským
nákupem traktorů významně navýšil tahovou sílu v podniku.  Středisko prode-
je strojů s prodejcem Milanem Navrátilem prodalo letos tři stroje, zvýšily se i
tržby za náhradní díly a servisní práce. 

Bioplynová stanice Němčice je stále ve zkušebním provozu, od  9. 3.
dosahuje maximálního výkonu, tj. cca 950 kW k prodeji bez vlastní spotřeby.
Během zkušebního provozu jsou testovány všechny technologie a skladba

krmné dávky. V současné době jsme zahájili výstavbu první etapy teplovodu.
Bohužel jsme museli reagovat na nepřiznání dotací a vzhledem k omezeným
zdrojům financí bude v letošním roce provedena pouze první větev teplovodu
k sportovnímu areálu, škole a školce. Položení teplovodu bude dokončeno do
10. 6., poté bude následovat druhá etapa – montáž zařízení v budovách a
úpravy topných systémů, které by měly být dokončeny do 15. 8. 2012. Před-
pokládáme, že ukončení zkušebního provozu a kolaudace bioplynové stanice
proběhne 19. 6. a veřejnost budeme moci pozvat na Den otevřených dveří,
který předběžně plánujeme na 22. 6. 2012.

Řeznictví Sloupnice s.r.o. zatím stále pokračuje v růstu výroby. Jatka za
první 4 měsíce porazila mimo jiné více než 5 750 ks prasat, a téměř 450 ks
hovězích zvířat.  Zprovoznili jsme naši pátou prodejnu  - U jatek ve Sloupnici.
Tradičně se účastníme soutěže MLS Pardubického kraje, vyhlášení výsledků
bude 4. 6. 2012 na zámku v Pardubicích. Naše výrobky jsme prezentovali na
Dni SZeŠ v Lanškrouně, i při Gastronomických slavnostech M.D. Rettigové v
Litomyšli.

Představenstvo ZD rozhodlo o výdeji nestandardního naturálního obilí ze
sklizně 2011. Zájemci, kteří podali objednávku v termínu, mohou naturálie
vyzvednout od 22. 5. do 28. 6. 2012 ve skladu Dolní Sloupnice u čp. 4 za
Benešovými ve dnech: úterý 7,00 – 12,00 a 13,00 -15,00 hodin

čtvrtek 7,00 – 12,00 a 13,00 -17,00 hodin

Připravujeme tradiční zájezd pro důchodce, který se uskuteční v úterý 26.
června 2012.  Plánována je prohlídka Bioplynové stanice v Němčicích, návště-
va zámku v Nových Hradech, Prvního  českého muzea cyklistiky a skanzenu
na Veselém kopci.

Jak můžete sledovat i ve sdělovacích prostředcích, stále se vyhrocuje situ-
ace kolem postavení  českého zemědělství ve vlastní zemi. Již tak značně nes-
rovnatelné podmínky mezi zeměmi EU hodlá česká vláda prohloubit zrušením
vratky spotřební daně, tzv. zelené nafty. Tím bychom se měli stát jedinou zemí
v Evropě bez této podpory  vzhledem k tomu, že Slovensko ji hodlá opět
zavést. Zelená nafta je symbolem, kterým vrcholí negativní přístup před-
stavitelů české vlády k našemu zemědělství. Výsledkem této politiky bude
další snížení konkurenceschopnosti a potravinové bezpečnosti českého
zemědělství, pokračující ohrožení především živočišné výroby, vyšší dovozy
méně kvalitních potravin ze zahraničí a v konečném důsledku zdražení
potravin. Premiér Nečas byl vyzván k jednání dopisem všech nevládních orga-
nizací (kromě Asociace soukromých zemědělců), na který nereagoval. Z toho-
to důvodu krizový štáb, jehož hlavními členy jsou představitelé Zemědělského
svazu, Agrární komory a ČMSZP, rozhodl o protestní jízdě 23. 5. 2012 v rámci
celé ČR, které se zúčastnilo 2 067 strojů. I pro náš podnik vratka spotřební
daně představuje významnou částku a proto jsme se k této akci připojili.

- Za vedení ZD  Ing. Jaroslav Vaňous, předseda družstva

V měsíci dubnu již tradičně probíhá námětové
cvičení. Letos byl proveden nácvik na
sokolovnu ve Sloupnici. V první části jsme
po příjezdu doplňovali cisternu z hydrantu a
v druhé části to byla dálková přeprava
vody.

30. dubna jsme již tradičně pořádali Pálení čarodějnic. Po dlouhé době
přálo počasí, což se projevilo na hojné účasti.
V květnu jsme se zúčaastnili okrskového čvičení v Řetové, kde jsme
obsadili krásné druhé místo, v pořadové přípravě dokonce místo první.
První červnový víkend patří již tradičně soutěži s příjezdem v Nedošíně.
Tam jsme odjeli s velkým očekáváním, neboť minulé dva ročníky jsme
vyhráli  a třetí vítezství by nám zajistilo získání putovního poháru natr-
valo. Po prvním kole to vypadalo dost špatně, neboť se projevily menší
nedostatky. Ve druhém kole vše klaplo a časem 72,3 s jsme překonali
svůj loňský čas, který nám stačil na vítězství. Letos to však stačilo jen

na místo třetí. Na prvním místě se zúčastnilo družstvo z Chornic. To ustanovi-
lo i nový rekord trati - 63 sekundy, který se bude jen těžko překonávat.

- M. Jasanský

SDH Nìmèice

Pozvánka na Den Regionu Orlicko - Třebovsko

Svazek obcí Region Orlicko – Třebovsko
připravuje na pátek 7. září 2012 tradiční cyklojíz-
du starostů členských obcí a měst s prezentací

činnosti za uplynulý rok. Předpokládaný start bude z Ústí nad Orlicí a cílem budou Němčice
u Litomyšle. Region zve své příznivce, cyklisty i obyvatele Němčic na příjemné odpoledne a od
18 hod. zábavný program s hudbou ve sportovním areálu. 

- Za svazek obcí Region Orlicko – Třebovsko Petr Tomášek, předseda svazku obcí

Obecní knihovna v Nìmèicích 
bude  O  PRÁZDNINÁCH otevřena následovně: 

3.7.2012    16:30 – 18:30 

17.7.2012    16:30 – 18:30 

31.7.2012    16:30 – 18:30 

14.8.2012    16:30 – 18:30 

28.8.2012    16:30 – 18:30 



Spoleèenská kronika

Kalendáø  akcíKalendáø  akcí

H a s i è s k á  z b r o j n i c e

24.11. 14:00 SZMKT Likér-košt

V období od dubna do června
hhgg

se v naší obci narodili
Beranová Štěpánka Němčice

oslavili svá významná životní jubilea
(pouze 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90 a více let

Hurtová Ladislava 65 let Člupek
Řehořová Milena 65 let Zhoř
Pavlovská Jana 60 let Němčice

hhgg

A r e á l  È l u p e k
21.7. SDH Dětský den
1.9. SDH Memoriál Josefa Racka - Netradiční soutěž s příjezdem

Vážení přátelé, máte-li problém pochopit současnou celosvětovou finanční
krizi, podáváme Vám pomocnou ruku. Věnujte prosím pozornost následu-
jícímu příběhu:

* * * * * *
Kdysi v Indii do jedné vesnice přijel muž a oznámil vesničanům, že vykupu-
je opice a za každou zaplatí 3 dolary. Vesničané věděli, že v okolí je mnoho
opic a tak přestali hospodařit na své půdě a všichni šli chytat opice. Muž
opravdu koupil stovky opic za dohodnutou cenu. Tím se počet opic v přírodě
velmi snížil a tak vesničané polevili v úsilí a vrátili se k farmaření.
Nato muž oznámil, že bude kupovat opice po 7 dolarech. To znovu vyburco-
valo vesničany a ti opět začali chytat opice. Počty opic se ale ještě více
snížily a lidé se znovu vrátili na svoje farmy. 
Muž tedy zvýšil nabídku na 10 dolarů, ale to již bylo velmi těžké nějakou
opici chytit.
Muž tedy oznámil, že bude kupovat opice za 50 dolarů za kus, ale protože
musí na čas odjet do města bude ho zastupovat jeho asistent, který bude v
jeho jménu opice vykupovat. Jakmile muž odjel, asistent si svolal vesničany
a řekl: "Podívejte se, v těchto klecích je 5000 opic, které můj šéf už od Vás
koupil. Každá tahle opice má teď cenu 50 dolarů. Já vám je prodám za 30
dolarů a až se šéf vrátí z města, vy mu je můžete prodat po 50 dolarech.
Vesničané tedy dali dohromady všechny úspory a opice koupili zpět.
Od té doby vesničané už nikdy neviděli ani šéfa, ani jeho asistenta, ani své
peníze. Pouze opic bylo všude okolo stejně jako na počátku.

- došlo e-mailem

Ta naše písnička česká…
Kostýmy, líčidla, paruky, rekvizity, kulisy, krás-
né dámské šaty, fraky, obleky, kravaty,
klobouky, herci, jeviště, hlediště, opona,
nápověda, hudba, zpěv…
To všechno jsou pojmy, které patří k divadlu.
Kdo jednou okusil ten kouzelný svět, rád se
do něj vrací. Do našeho kulturního domu se
vrátil soubor, který u nás hostoval před
dvěma lety. Opět přijela skupina šesti umělců
s jedním úplně malým miminkem.Těšili jsme

se na návštěvu z Opavy a naše očekávání byla naplněna. Mohli jsme obdivo-
vat nejen krásný zpěv, profesionální pohyb po jevišti, ale i četné převleky, vtip-
né průvodní slovo a kvalitní hudební doprovod.
Celé představení zapůsobilo na diváky nejen svojí profesionalitou, ale také čis-
tou lidskou upřímností a vřelostí. Zkrátka bylo znát, že mezi jevištěm a hledištěm
vládne pohoda, klid a harmonie, která s bohužel z dnešní společnosti tak často
vytrácí.
Věřím, že ti, kdo si nenechali ujít vzácnou příležitost k setkání s uměním, se
budou ve svých vzpomínkách jistě rádi vracet k tomuto nevšednímu zážitku.
Možná se jim vybaví ve chvíli, až někde zazní “Ta naše písnička česká“.

- V.D.

Náš zájezd na Moravu
V květnu letošního roku se Ochotníci vydali na dvoudenní zájezd. Mezi
ochotníky je řada pamětníků, kteří před lety jezdili na zájezdy pořádané
Hasiči a tak byl s nadšením přijat návrh uspořádat zájezd. Naše cestovní
kancelář vedená Vatem a Patem zájezd velmi dobře připravila a je nutné říci,
že zájem o účast byl veliký. Obsadili jsme 49 míst. Obavy, že autobus
nenaplníme, nebo se někdo nedostaví včas, byly zbytečné. Sankce za pozd-
ní příchody byly jasné a proto si nikdo nedovolil přijít pozdě. Na programu
jsme měli nejen zkoumání podzemních laboratoří, jak jste se mohli dočíst v
minulém čísle, ale velmi příjemné bylo nahřívání a lenošení v termálních
lázních nedaleko za našimi hranicemi. Hned ve Znojmě se ukázalo, že nás
smysl pro humor neopouští a tak jsme si před vstupem do podzemí s chutí
zapěli naši Panenku. Ubytovali jsme se v pěkném penzionu Bařina v Dol-
ních Dunajovicích, který můžeme všem jenom doporučit. Příjemné prostředí,
krásné vybavení, vlídní majitelé a do sklípku jen pár kroků. Večer ve sklípku
jsme si užili s našimi muzikanty až do pozdních hodin a ráno jsme vyrazili
za dalším cílem, tentokrát do Mikulova.

Mnozí z nás městem často projížděli při cestě na dovolenou, ale Mikulovský
zámek nikdy nenavštívili.Tak se nám to tentokrát podařilo. Provázelo nás
slunečné počasí a dobrá nálada. Odpoledne jsme se podívali ještě do Led-
nice, kde si každý užil čas podle svého. Někdo se výborně bavil na před-
stavení s dravci, někdo šel do zámku, jiní se projeli na lodičce a nebo šli
pěšky k minaretu, byli i tací, kteří se opět věnovali ochutnávkám
moravského moku.
Hodně jsme zpívali, hodně jsme se nasmáli, užili jsme si chvíle klidu a
vykolejení z všedních starostí. Tak, jak jsme si to přáli. V autobuse jsme
zájezd písemně zhodnotili a na základě zjištěných návrhů z dotazníků
pojedeme za rok zase – kam? To nám včas oznámí naše osvědčená ces-
tovní kancelář Pat a Vat.
Přejeme všem čtenářům našeho časopisu krásné léto a těšíme se na
setkání při našich akcích. - V.D.

k z a m y š l e n í . . .

S p o r t o v n í  a r e á l

31.8. 17:00 Sokol Němčický pivní triatlon (8. ročník)
7.9. 17:00 Obec Den regionu Orlicko-Třebovsko
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Když je  léto,  … jezdíme na kole

Léto

Kolo

Kolo jelo po koleji, 
až bylo v pokoji.                   
Koláč ale nepřejelo, 
do pokoje se natlačilo.
Jel kolem Kolumbus,
porouchal si autobus.           

Rozbilo se mu kolečko, 
ale jenom maličko.
Musel jezdit na tříkolce, 
aby mohl zahnat ovce.
Zakopl o poleno 
a rozbil si koleno.
Rozbil si to koleno, 
protože je poleno.                 

Ivan Škeřík, 4.třída  

Kolokolo

Přijela k nám babička Kolová, 
zdržela se, protože byla kolona.
Přijel k nám i Petr Kolář, 
kterému se říká „kovář“.
Přivezl nám kolečko 
- velké jako srdéčko.  

Odvezl nám tříkolku, 
jezdil si s ní na dvorku. 
V koloběhu dokola,
hlava se mu točila.
Má teď, chudák, otřes mozku,
jak narazil do podvozku.

Kateřina Kočí,
Karolína Jasanská, 4.třída 

Patrik Jasanský, 2.třída

Matyáš Suchánek, 2.třída

Toník Kočí, 2.třída

Proè se èerven jmenuje ÈERVEN

…všechno se červená…
…jsme opálení do červena…
…červenají se jablíčka…
…červen vznikl podle červených růžích…
…zrají červené plody (jahody, maliny, třešně)…
…objevují se červánky…

Prázdniny chci protože ...

| si odpočinu od učení
| budu ráno déle spát
| pojedeme k moři
| budu si hrát s bráchou
| budu moci být u babičky
| budeme se koupat venku
| strávím víc času s mamkou

a taťkou
| budu si hrát na hřišti
| pojedeme na kolech s rodinou 
| si celá odpočinu
| budu dělat herbář
| si budu hodně číst knížky
| pojedu na tábor
| se opálím
| je teplo a jsem hodně venku

PRÁZDNINY

letní        slunečné

utíkají       jsou     nastaly

Prázdniny jsou strašně fajn

léto

Jindra Vojtíšek,2.třída

Prázdniny nechci protože ... 

| nebude tělocvik
| se mi bude stýskat po 

kamarádech
| se budu nudit
| se trochu těžím do školy
| mě bude doma zlobit brácha
| budu sekat dřevo a štípat dříví
| chci být v družině
| mi bude smutno po flétně
| mi bude smutno po paní učitelce
| se nic nenaučím
| mě baví matematika
| se mi zdají někdy dlouhé
| mě baví výtvarka a tělocvik
| mi bude chybět Any Miklová
| toho hodně zapomenu
| mě bude mamka otravovat
| ve škole jezdíme na výlety

JAHODY

sladké             červené

kvetou      rostou      zrají

Jahody jsou sladké. 

červená

LÉTO

hezké             pěkné

kvete      hřeje       zpívá

Léto je roční období 

Slunce

SLUNCE

horké           žluté

hřeje       svítí      ohřívá

Slunce je žhavá koule 

horko

VODA

studená         teplá

teče    vlní se   šplouchá

Voda teče do moře 

plavání



Pranostiky -  èerven

| Vysvětli svými slovy tyto červnové pranostiky ( předpovědi ) :
| Netřeba v červnu o déšť prositi, přijde, jak začnete kositi.
| Červen studený - sedlák krčí rameny.
| Když v červnu severní větry vějí, tu se bouřky opozdějí.
| Jestli červen mokrý bývá, obilí pak málo rodívá.
| V červnu deštivo a chladno způsobí rok neúrodný snadno.
| Často-li se v červnu hrom ozývá, kalné léto potom přicházívá.
| Hřímá-li v červnu, zvedne se obilí.

| Červen-li více sucho než mokro bývá, urodí se hojnost dobrého vína.
| Co v červnu nedá do klasu, červenec nažene v času.
| Jak červen teplem září, takový bude i měsíc září.
| Jaký červen, takový i prosinec.
| Červnové večerní hřmění - ryb a raků nadělení.
| Je-li červen mírný, nebude v prosinci mráz silný.
| Červen stálý - prosinec dokonalý.
| Jaká parna se v červnu dostaví, tak se i prosincové mraky postaví.
| Červen červený jako z růže květ.

- převzato z :  http://www.pranostika.cz/cerven.html

Z našeho školního života
Ve škole jsme měli projektový den na téma ODPADY. 
Zde si můžete přečíst náš „ Dopis panu ministrovi „ :

Odpady jsou : páchnoucí, odporné, zbytečné, velké, smradlavé, nebezpečné
Odpady : vyhazují se, leží, páchnou, odváží se, recyklují se, třídí se

Odpady se musí třídit a recyklovat.
děti 2. a 3.třída

Školní perličky z našich lavic

| Rozsviť   …………….. .            BABIČKU
| Z čeho se vyrábí cukr?                ZE DŘEVA

I když jsme jen malé děti, už umíme třídit smetí, 
modrá, žlutá, zelená, víme co to znamená ...

Vážený pane ministře!

Napsali jsme Vám několik návrhů na zlepšení životního prostředí.

Např.  Zakázat testování na nebohých zvířatech!

Neodhazovat odpadky vedle kontejnerů namísto do nich!

Rádi bychom Vám s tím pomohli. Zvířata i přírodu máme moc rádi.

Časté umírání zvířat většinou způsobuje znečištěná příroda!

Mohl byste nám pomoci zachránit naši přírodu a vydat lepší zákony?

S pozdravem žáci ZŠ Všeználek, Němčice

sklo plasty

papír ostatní

fólie

polystyrén

časopis

staré tričko

sklenička

skleněné střepy

PET láhev

noviny

popel
skleněná láhev

sešity
porcelánový talíř

Zkus si správnì roztøídit odpady
vytvořil: Martin Gyombér, 3. třída



C o  s e  u d á l o  v e  š k o l e

Litter Less Campaign
V rámci projektu „Ekoškola“ jsme se zúčastnili
kampaně, která si stanovila cíl: vést děti ke
snižování množství vyprodukovaného odpadu.
Na realizaci kampaně jsme obdrželi 10.000,-
Kč. Uklidili jsme okolí školy – rozdělili jsme se
na skupinky, které jsme vybavili rukavicemi,
nádobami na odpad, každá skupinka uklidila
svěřený úsek obce. 
Do prostoru v okolí školy - konkrétně do
venkovní učebny - jsme umístili nové nádoby na
tříděný odpad.

Vytvořili jsme hru pro mladší
děti, ve které se učí správně třídit
odpad. 5.června, kdy celá kam-
paň vyvrcholila, jsme uspořádali
projektový den na téma odpady.
Děti, které se účastnily kampaně,
obdržely látkovou tašku  na
vícenásobné použití s logem
kampaně, které si samy navrhly.

Ekodílny  na ZŠ a MŠ Všeználek v Němčicích
V letošním roce jsme uspěli s projektem „EKODÍLNY“ a získali na něj grant Pardubického kraje ve výši
10.000,-Kč. Součástí projektu je pořádání dílen, kde se pracuje s přírodním materiálem a odpadovými
materiály. Některé dílny povedou pedagogové naší školy, některé dílny instruktoři z DDM, některé
navštívíme v ekocentru Paleta. Projekt probíhá převážně v době mimo vyučování, je doplněn začleněním
specifických témat do výuky. Součástí projektu je také vzdělávání pedagogických pracovníků, pořádání výs-
tavy dětských prací a společná dílna pro děti a rodiče.

E K O š k o l A

Dopravní kurz 
Žáci 4. a 5. ročníku se účastnili kurzu dopravní výchovy. První
část byla teoretická, probíhala u nás ve škole, v další části si
děti prakticky vyzkoušely jízdu na kole na dopravním hřišti ve
Vysokém Mýtě.
Pasování na čtenáře
Všichni prvňáčci budou mít brzy za sebou první rok školní
docházky, kdy udělali veliký kus práce. Všichni byli 6. června v
litomyšlské knihovně slavnostně pasováni na čtenáře, získali
průkazku, která jim umožňuje půjčovat si z knihovny knížky i
časopisy. Poděkování patří nejen dětem za jejich píli, ale také
rodičům, kteří je na cestě za čtenářstvím provázejí. Někteří z
nich nám představili svoje oblíbené knížky z dětství a v rámci
kampaně „Celé Česko čte dětem“ nám ze svých oblíbených
knih četli.
Spaní ve školní družině
Koncem května zažily děti ze školní družiny neobvyklou noc,
spaly totiž přímo ve škole. Hrály také různé hry, šipkovanou,
opékaly vuřty, podstoupily stezku odvahy. Pomalu se tak louči-
ly s paní vychovatelkou Ivou Postovou, kterou v červnu vys-
třídala paní Sylva Špinková. Ta se do školní družiny vrátila po
mateřské dovolené.
Školní exkurze
V letošním roce jsme se vypravili do Pardubic, kde jsme
navštívili tamní zámek. Pracovnice zámku připravily pro žáky
zajímavé vypravování a pracovní listy (např. o přírodě Polabí),
prohlédli jsme si také Pernštýnské náměstí, radnici, Zelenou
bránu, samozřejmě jsme se věnovali i nákupu tradičních
perníků.Další část exkurze tvořila návštěva hvězdárny a plan-
etária v Hradci Králové.

Dále proběhlo:
| Exkurze ke koním do Suché se školní družinou
| Návštěva divadelního představení „Královna víl“
| Den matek – kulturní program pro maminky
| Pyžamová párty – netradiční hodina angličtiny
| Dokončili jsme plavecký kurz v bazénu Litomyšl
| V knihovně jsme se školní družinou navštívili

vzdělávací program 
| Pejsci ve školní družině – program, který přiblížil

dětem výcvik psů, kteří pomáhají postiženým lidem
| Divadelní představení "Africká pohádka" o Emilu

Holubovi, známém českém cestovateli a jeho 
výpravě do Afriky za zvířaty...
| Soutěž "O nejkrásnější logo" - kampaň na 

snižování odpadu
| Čarodějnický den ve školní družině



M a t e ø s k á   š k o l a
Den dětí
Den dětí jsme tentokrát oslavili společně s dětmi  ze Řetové. Počasí nepřálo pobytu na zahradě,
ale máme to štěstí, že náš sál je prostorný a mohli jsme ho využít k našim hrám. Byl to výlet do
pohádky. Pohádkové bytosti měly pro děti připravené hry a soutěže a tak si děti svůj svátek oslav-
ily v pohodě, i když počasí bylo nevlídné. Děti se potkaly s Karkulkou, královským šaškem,
Křemílkem a Vochomůrkou, Ježibabou a dědkem, princeznou, pohádkovou babičkou, vodníkem,
Patem a Matem a přišel i pan král se strážcem pokladu.
Na závěr našeho setkání si děti vyměnily vlastnoručně vyrobené dárečky a dostaly pěknou dřevě-
nou medaili na památku. Dětský den se vydařil, našim hostům se u nás líbilo a  za rok se můžeme
těšit na výlet do Řetové.

Oprava pískoviště
V zimě se naše pískoviště změnilo v bazén plný vody, který čas od času také zamrzl a stal
se nebezpečným pro děti. Bylo tedy nutné provést důkladnou rekonstrukci. Nejdůležitější
bylo udělat nový odtok vody, která se nám při dešti a tání sněhu v pískovišti zadržuje. Obec
ve spolupráci s panem Janem Karlíkem provedla důkladnou opravu a byl navezen nový
písek. Honza Crha vyrobil dřevěné ohraničení pískoviště, které bude sloužit k upevnění
ochranné plachty a sezení při hrách. Teď už snad bude pískoviště dobře sloužit ke hrám dětí
a nebudeme muset opakovaně řešit problémy s vodou. Na zahradě ještě plánujeme další
úpravy, za pomoci rodičů chceme udělat malé hřiště na fotbal, přemístit plechový domeček
a rádi bychom ještě pořídili závěs na houpací talíře.
Na jaře jsme dostali od spolku pro zachování tradic pěkný dárek – trampolínu. Děti jsou
nadšené a spokojené,ani se jim mnohdy nechce domů. Díky jednomu šikovnému tatínkovi
máme nové lavičky v altánu a ještě plánujeme další vylepšení prostředí na zahradě i uvnitř
školky.

Nové lino v ŠJ
O jarních prázdninách bylo ve Školní jídelně položeno nové linoleum. Byla to velká inves-
tice,ale velmi potřebná. Prostředí v jídelně je o moc příjemnější. Do školní kuchyně byla
zakoupena nová sada nádobí, které jsme také už delší dobu potřebovali.

Zápis do MŠ
10. května byl zápis do MŠ na školní rok 2012/ 2013.K zápisu přišlo 16 dětí. Míst máme na příští rok 9. Bohužel jsme i letos museli několik uchazečů odmítnout.
Je nám to líto, ale kapacitu nemůžeme překročit. Snad bude příští rok situace příznivější.

Královna víl 
13.5. k nám do školky přijelo divadélko Šeherezáda s novou pohádkou. Přišly k nám také
děti z 1. třídy. Pohádka byla pěkná, zaujala malé i ty větší diváky.

Vypouštění broučků
V květnu jsme také vypouštěli broučky, které jsme na podzim
uspávali.

Besídka pro maminky
Tradiční besídka byla 17.května. Děti se
těšily, jak maminky překvapí svým vys-
toupením a taky se jim to povedlo. Byly
velmi šikovné a připravily si pro maminky
řadu pěkných básniček i písniček a také
vyrobily přáníčko a dáreček kytičku,
která nikdy nezvadne. Bylo to milé a pří-
jemné zastavení v každodenním shonu.
Můžete se sami přesvědčit, jak  děti umí
pěkně  kreslit  – na obrázcích nakreslily,
jak pomáhají mamince.

Na co se ještě v červnu těšíme?

Na výlet do zábavného parku TONGO v Hradci Králové  - 6.června
* Na Sportovní hry v Litomyšli
* Na školní divadlo
* Na Indiánské léto,které pořádá oddíl Cvičení s dětmi
* Na hry na zahradě a na hřišti

V červenci nás čeká výměna oken. Bude to jistě velká starost a náročná práce, ale těšíme se, že  se prostředí
pro naše nejmenší opět zlepší a uspoříme za energii.V červnu také začaly práce na přípojce k bioplynové
stanici. Pro nás to znamená bohužel výkopové práce uprostřed zahrady a hřiště, ale nedá se nic dělat. Bude
to chvíli trvat, než se zase terén dá do pořádku, ale i toto opatření by mělo přinést úspory za energii při

vytápění.



S p o r t   -   V o l n ý  è a s
Vážení spoluobčané, příznivci sportu,
dovolte mi, abych vás opět poinformoval o
našich aktivitách a práci s dětmi v rámci TJ
Sokol Němčice.

Jak si většina rodičů vzpomíná, před rokem
jsme pro naše ratolesti připravili dvoudenní Dět-
ské olympijské hry 2011. Úspěšná klání v
olympijském duchu měla velký ohlas a my jsme
se tak nepřímo zavázali k pokračování ve
smysluplné práci s dětmi. Vzhledem k tomu, že

máme rádi výzvu, rozhodli jsme se nekopírovat úspěšné a přišli jsme s novým
programem „Indiánské léto 2012“. Cíl byl identický jako před rokem. Pobavit a
přivést k pohybu děti z celé vesnice, ale také pozvat rodiče i ostatní spolu-
občany k víkendovému programu a tím přispět k společenskému dění a
komunikaci naší obce. 

Dětí se nám přihlásilo 49, což je o 14 víc než na Dětskou olympiádu!
Indiány jsme rozdělili do 5 kmenů dle věku. Během zahajovacího cere-
moniálu byla připomenuta bitva u Little Bighornu, kde se se zlou potázal
plukovník Custer se svou sedmou kavalérií. Shodou náhod se bitva ko-nala
také v červnu, ale roku 1876. Děti soupeřili v 10 disciplínách indiánských
dovedností a pravda, dařilo se jim nad míru dobře. Pro doladění atmosféry
nám pomáhal náčelník Sedící Býk, vyřezávaný indiánský totem, tee-pee a
stylové oblečení dětí i jejich náčelníků.

Doprovodný program byl také stylový, šlo o střelbu z luku, foukaček a
jízdu na koníkovi v sobotu a velmi atraktivní show Jana Betlacha, který
nám v neděli předvedl svá „kouzla“ s lasováním a bičem. Jedním z
hlavních taháků dětí je rozhodně stanování. Letos jsme měli i v této oblasti
rekordní účast a to 29 stanů. Zajímavým zpestřením bylo také vystoupení
divadeního souboru Tomahawk, který pro děti sehrál nacvičenou hru o
pyšné indiánské slečně, jak k rozumu přišla. Hra posloužila pro děti jako
večerníček na doboru noc.
A jak dopadlo klání mezi jednotlivými indiány? Zde je pořadí těch
nejlepších, ale všichni do jednoho si zaslouží velkou pochvalu a uznání za
odvahu a úsilí během celého dvoudenního maratonu:

Komančové Čejeni Siuxové Apačové Navahové
(4 roky) (5 let) (6-7 let) (8-9 let) (10-11 let)
Post Tomáš Suchánek Kryštof Čermák Šimon Jasanský Patrik Vytlačilová Michaela
Vytlačilová Anežka Mikl Marek Nováček Maxim Gyomber Martin Umová Klára
Škeříková Nela Jasanský Štěpán Vytlačil Vojtěch Suchánek Matyáš Punčochář Jan

Každý z účastníků obdržel tašku s dobrotami, drobnými dárky a na
památku náhrdelník s vlčím zubem, to aby nezapomněli na to, jak se chová
slušný indián. No a aby ty zuby nebyly zas až tak zdravé, tak se všichni za-
kousli do sladké odměny v podobě skvělého dortu.

Pro dospělé jsme připravili 3
disciplíny a motivací byla lahev
„ohnivé vody“ od nedalekého
kmene z Ukrajiny. Za dámy
ukořistila cenu Květa Ramešová
a za pány Kosťa Post, na zdraví!

Abychom pomohli i dětem,
které nemají tolik štěstí, rozhodli
jsme se, že výtěžek z dobrovol-
ného vstupného předáme
postiženým dětem do Základní
školy speciální v Ústí n. Orlicí.
Celkem se vybralo 1.036,-
Děkujeme všem, kdo
podpořili práci s

dětmi, které si to také
zaslouží.

Na závěr musím poděkovat
našim sponzorům, bez kterých by
se tato akce konat nemohla. 
OÚ Němčice, Vladimír Vrbický,
DOG, Orlimex, Jan Karlík, ZD
Sloupnice, www.Poháry-figurky.cz,
100PA a Vína Chochola.

Co ale nebývá doceněno jsou
lidé, kteří takovou akci připravují.
Chtěl bych tímto poděkovat celé té
dvacetičlenné skupině, která naše
indiánské léto připravovala a
udržovala v chodu. Je dobře, že
tady máme takové lidi a doufám,
že tato „investice“ do našich dětí se

v dobré obrátí. 
Děkuji všem za účast a přeji dětem krásné prázdniny

- Za tým pořadatelů LP

HISTORIE SOKOLA NÌMÈICE
ODDÍL KOPANÉ

ÈÁST I.
Oddíl kopané vznikl tak, že se domluvili hráči z
okolních obcí (Němčic, Zhoře, Svinné a Kozlo-
va). Tito hráči se začali postupně scházet a

hrát mezi sebou utkání na hřišti v lese u Svinné.
Toto hřiště mělo rozměry asi tak 50 x 20 m, což

odpovídá spíše dnešní malé kopané.
V této době, se do Obce Němčice přistěhoval Josef Pokorný, který hrával fot-
bal za Litomyšl a Vysoké Mýto. Netrvalo dlouho a seznámil se zde s místními
hráči, kteří společně pak navštívili výbor Tělovýchovné jednoty Sokol, v kterém
byli p. František Štarman a Stanislav Rambousek. Po projednání na výborové
schůzi, došlo k odsouhlasení založení nového fotbalového oddílu, ale s pod-
mínkou, že vše potřebné si oddíl zajistí sám.
Psal se rok 1965 a byl zvolen výbor oddílu kopané ve složení: Štarman F.,
Pokorný J., Stránský J., Suchánek J., Stránský J. a Štarman V. a od tohoto
okamžiku se píše vznik kopané v Němčicích. Nebyla to jen sláva, ale naopak
nastala tvrdá práce. V čele výboru byl Josef Pokorný, který se svými kamarády
zajišťoval spolupráci s MNV, kde v té době pracoval jako předseda p. Hubinka
s p. Markovou. Po dlouhém jednání, byl fotbalistům přislíben k pronájmu poze-
mek paní Suchánkové (dnes pozemek za Kulturním domem). Posléze začala
těžká práce s rovnáním povrchu tak, aby odpovídal možnostem hraní fotbalu,

ale hlavně, aby měl patřičné rozměry k hraní soutěží. Rozměry hřiště byly 95
x 47 m a to splňovalo stanovy a my se konečně mohli přihlásit do soutěže. Tato
příprava však trvala 2 roky a my se zatím připravovali ve Svinné, nebo jsme
navštěvovali hřiště soupeřů k přátelským utkáním. Výsledky nebyly nijak
oslnivé, ale bylo to tím, že jsme nebyli zvyklí hrát na velkých hřištích.
V roce 1967 jsme se přesto vrhli do mistrovských soutěží, které tehdy začali na
podzim a sezóna 1967/1968 byla naše první. Začátky nebyly příznivé tak, jak
jsme si všichni představovali a tak jsme většinou prohrávali a jen zřídka brali
vítězství. V tabulce jsme byli ve spodní části.
Po třech letech trénování a hraní se situace zlepšila a my patřili k týmům hra-
jících o postup do okresního přeboru. Bohužel nám tyto plány nakonec zhatila
Choceň B a my tak byli druzí.
Naše výsledky v následujících letech již byly mnohem lepší, ale přesto jsme
nikdy do přeboru nepostoupili.
V roce 1973 přibyli do oddílu ještě žáci a byly to ročníky 1962–1966. Pod
vedením trenéra Jiřího „Plachetky“ Doležala (též brankář týmu mužů) rok
trénovali a pro sezónu 1974/1975 již hráli soutěž. A nevedli si vůbec špatně. V
týmu hráli hráči z Němčic, Zhoře, Pazuchy a Janova.
Vrchol žáků přišel v roce 1977, kdy vyhráli silně obsazený turnaj o zemědělský
pohár v Kerharticích a na základě tohoto úspěchu byli pozváni na mezinárod-
ní turnaj do Vysokého Mýta (jako jediná vesnice), kde hrála například i Slávie
Praha, Hradec Králové, Pardubice. Úspěchem byla již účast, ale žáci překva-
pili a remizovali s Poličkou 0:0, prohráli s Čáslaví 1:5 a s VCHZ Pardubice po
boji 1:2. Tato generace však musela skončit, a tak se založil dorost. Ten měl

Poděkování všem kteří se podíleli na organizaci a zajištění 2 denního
víkendového programu Indiánské léto pro děti ve sportovním areálu
Němčice ve dnech 16.-17.6.2012, kdy bylo o děti a jejich rodiče náležitě
postaráno. - J.Racek 
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DC.S.L.Z.A Nìmèice
Zhodnocení sezony 2011-2012

Liga nám začala na začátku září a končila koncem květ-
na, takže časová zátěž našemu týmu vůbec nevyhovovala.

Hrát každý týden v sobotu nebo v neděli je náročné . Vzhledem k této
skutečnosti je někdy pomalu nemožné dát dohromady min. 4 hráče na zápas.
Bohužel se stalo pravidlem, že hraje kdo může a herní základ nebývá složený
z hráčů, kteří mají momentálně formu. Takže naše celkové umístění na čtvrté
pozici lze vzhledem k situaci považovat za uspokojivé. Doufáme, že se v
příští sezoně dočkáme změn v herním plánu a soutěž bude probíhat na méně
kol.
Souběžně s ligou probíhal turnaj Němčická šipka s celkovou účastí 19 hráčů
v pěti kolech.

1.místo obsadil Fryauf Zdeněk
2.místo Dubišar Jiří
3.místo Stráník Petr
4.místo Smetanová Renata
5.místo Kadrmas Miroslav ml.

Závěrečný vložený turnaj proběhl 25.5.2012 a zároveň jsme předali ceny za
Němčickou šipku a nacpali jsme se guláškem z kuchyně nově otevřeného
Kulturního domu. Výborný guláš jsme zalili Bernardem 11.
Výsledky vložených her:

High-score Split
1.místo Stráník Petr 1.místo Kadrmas Miroslav ml.
2.místo Fryauf Zdeněk 2.místo Kadrmas Pavel
3.místo Dražkovič Pavel 3.místo Vondra František
Cenu za nejlepší amatérský nához si odnesl Kadrmas Miroslav st. Těsně za
tímto výkonem se umístil Štarman Václav.

Vyvrcholením naší činnosti byl poznávací zájezd s názvem
Putování za Bernardem. Podobný výlet jsme měli před dvěma
roky a tak jsme letos vyrazili zase. V 7 hod. jsme vyjeli od čer-
pací stanice v Němčicích směrem na Humpolec. Prvním
cílem se stal hrad Lipnice, který byl založen na počátku čtrnác-
tého století pány z Lichtenburka a dobudoval jej Jindřich z
Lipé. V šestnáctém století byl hrad přestavěn na pozdně
gotickou hradní rezidenci. Po třicetileté válce hrad chátral a v
roce 1869 vyhořel. Zřícenina byla ve dvacátém století státem
částečně zrekonstruována a v současnosti je ve vlastnictví

státu. Prohlídka hradu se nám moc líbila a především výhled z věže je
úžasný. Na tento hrad chodíval často Jaroslav Hašek a napsal tu některé za
svých povídek.

Prohlídka nás vyčerpala a tak jsme šli doplnit sílu do místní restaurace,
která je stylově zařízena v Haškově duchu a zároveň ji provozují jeho potom-

ci. Po obědě jsme se přesunuli do Humpolce do pivovaru Bernard.
Zde nás čekala exkurze s občerstvením a neomezenou konzumací
nefiltrované dvanáctky. Pivo s pěnou jako smetana a chutí…no to se musí
zažít osobně. Vrcholem pozdního odpoledne bylo vyznamenání všech účast-
níků zájezdu památeční medajlí Putování za Bernardem.

Třešinkou na dortu byla osobní účast pana ing. Bernarda, který si s námi
srdečně popovídal. Bavili jsme se bezvadně, dokonce pan Bernard se zdržel
neobvykle dlouho a poskytl nám i foto na památku. Domů jsme vyrazili okolo
18.hod. Výlet se všem doufám líbil, a už se těšíme na další.

Závěrem přeji občanům příjemnou dovolenou a krásné léto.
- Za DC.S.L.Z.A. Němčice Miroslav Kadrmas ml.

Ligová tabulka 2011-2012 - konečné pořadí
P. Družstvo Kol V VP R PP P K Skóre Legy Body
1. Liga Vyjímečných Svitavy 30 19 3 0 2 6 0 318:227 36:0 65
2. Tygři z Depa Chornice 30 19 1 0 1 9 0 318:224 0:0 60
3. Kopečkáři Staré Město 30 14 3 0 3 10 0 274:272 0:0 51
4. S.L.Z.A. Němčice 30 10 4 0 4 12 0 272:276 0:0 42
5. Kotelna Team Svitavy 30 11 1 0 0 18 0 245:296 0:0 35
6. Za vodou Litomyšl 30 4 1 0 3 22 0 206:338 0:36 17

0

hned výsledky, ale problém byl v tom, že nebyl trenér. Zaskakoval kdo měl čas
a to hráčům nepřidalo. Po 2 letech trápení byl dorost odhlášen ze soutěže, ně-
kteří odešli do jiných oddílů, ti starší do mužů a někteří skončili s kopanou a
odešli na vojnu. Došlo též ke změně ve výboru a předsedou se stal Pavel
„Krtek“ Suchánek. Zájem o fotbal začal opadat a začaly problémy s
dostatečným počtem hráčů. Tak se i stávalo, že jsme odjížděli na utkání s 9
nebo 10 hráči a právě toto vedlo po čase k zániku oddílu a odhlášení ze
soutěže v roce 1981.
Kopaná v Němčicích se hrála nepřetržitě 13 sezón, které nebyly tak špatné, ale
fotbal je o lidech, kteří měli chuť bojovat a dřít za fotbal, ale v Němčicích jich
bylo pramálo.
Fotbal se znovu dostal na výsluní až po 5 letech, kdy se podařilo založit oddíl
a výbor ve složení: Jiří Dubišar, Josef Pokorný ml., Josef Racek a František
Šauer. Ale to už je novodobá historie, která se píše od roku 1986.

V družstvu mužů se vystřídali v uvedeném období tito hráči:
Brankáři: Procházka Karel, Doležal Jiří, Veselý František, Krása Miroslav,
Voříšek Jiří
Obránci: Suchánek Jan, Štarman František, Suchánek Karel, Hiller Oldřich,
Rambousek Karel, Povolný Karel, Jindra Miloš, Kubišta Jiří, Kuchta Jan
Záložníci: Pirkl Vlastimil, Kuchta Jiří, Kuchta Pavel, Fikejz Karel, Provazník
Václav, Suchánek Stanislav, Štusák Jaroslav, Suchánek Pavel, Štarman Emil,
Šváb Jiří, Pokorný Stanislav, Jilg Ladislav
Útočníci: Pecháček Václav, Krása Roman, Záleský Pavel, Záleský Petr, Hanuš
Luboš, Pokorný Josef, Nejedlý Bohumír, Voleský Petr, Vobejda Josef,
Suchánek Jiří, Morávek Jindřich

V družstvech žáků a dorostu hráli v letech 1974–1980 tito hráči:
Brankaři: Švec Zdeněk, Vytlačil Bohumil, Hrdina Ladislav, Jasanský Milan,
Hájek Luboš, Karlík Jan
Obránci: Krása Zdeněk, Čižinský Luboš, Ludvíček František, Doubek Václav,
Mikulecký Milan, Šauer František, Beránek Josef, Pešina František, Novák
Vlastimil, Pavliš Vladimír, Racek Josef
Záložníci: Dubišar Jiří, Dubišar Josef, Vobejda Viktor, Hynek Josef, Fišer
Miloš, Poul Petr, Černý Milan, Švec Jiří, Kabrhel František, Zvěřina Luděk,
Pešina Miroslav, Beránek Ladislav, Fryauf Zdeněk
Útočníci: Čejka Luboš, Pokorný Josef ml., Stříteský Vojtěch, Němec Miroslav,
Polhoš Vilém, Kuchta Marian

- Josef Pokorný st.

Stolní tenisStolní tenis
Stolní tenisté zakončili sezonu 2011/2012. A mužstvo
skončilo z 12 týmů na 9.místě. To je sice proti loňsku
zhoršení, ale poznamenalo nás zranění naší jedničky

týmu V. Pirkla bez kterého jsme odehráli půl sezóny. B mužstvo skončilo z 11
týmů na 8 místě. Úspěšnost hráčů

A-tým B tým
Pirkl V. 91% Kučera A. 67%
Rompotl M. 52% Beneš V. ml. 64%
Rossler M. 40% Škeřík J. 47%
Vilhelm V. 37% Beneš P. 30%
Jasanská P. 30% Crha J. 27%

- M. Rossler
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