
Vážení spoluobčané,
setkáváme se po šedivé zimě a až na pár slunečních dní i po šedivém
skorojaru opět na stránkách našeho zpravodaje. Tento článek píši v
době, kdy naši republiku opět sužují povodně, letos nazvané kupodivu
povodně 2013. Pokolikáté už. Ač neradi, zřejmě si již opravdu musíme
zvyknout na rozmary extremního počasí, které se stává součástí našeho
života. Je to únavné. Snad si ani neumím představit, že by mi prošla
voda za posledních 10 let několikrát barákem, o utrpení postižených
lidí nemluvě. Jak už to ale bývá, všechno zlé je pro něco dobré, a tak
možná skomírající programy na podporu protipovodňových opatření
díky letošním událostem dostanou nový impuls. Dobré by bylo, kdyby
došlo ke snížení administrativní náročnosti, ale tomu sám moc
nevěřím. Vzpomeňme na záležitost některých vytopených obcí z
předešlých let, kdy následně po odstranění povodňových škod a obnově
majetku museli čelit obvinění a postihům z nedodržení zákona o
zadávání veřejných zakázek. Ono se to s odstupem času pěkně kritizu-
je a hodnotí, co se mělo a jak se to mělo, to umí každý, hlavně u piva
v hospodě nebo při přezkoumávání kontrolními orgány. Ne vždy lze v
krizových situacích dodržovat někdy nesmyslné zákony, které se
obtížně dodržují i při „běžném provozu“. Příklad z naší současnosti.
Jak jsem vás již informoval, obec Němčice dostala příslib dotace na
pořízení techniky na snížení prašnosti na území obce. Následujícím
krokem v tomto dotačním řízení bylo zpracování zadávací dokumen-
tace pro výběrové řízení na dodavatele této techniky. Po seznámení s
předmětem věci a po zvážení našich možností jsme se obrátili na
externího spolupracovníka se zkušenostmi v této oblasti. Bylo zpra-
cováno zadání pro výběr dodavatele, kdy byly pochopitelně stanoveny
technické parametry, které by měla dle našich představ splňovat
požadovaná technika. Zadání bylo předloženo poskytovateli dotace k
posouzení. Po nějakém čase jsme skutečně obdrželi stanovisko posky-
tovatele se závěrem, který stručně zhodnotím slovy: za vše odpovídá
zadavatel a poskytovatel pouze doporučuje opětovně posoudit
stanovená technická kritéria tak, aby nedošlo k diskriminaci jiného pří-
padného uchazeče, který nabídne jiné technické řešení. Jinými slovy
řečeno: nemohu si pořídit to, co chci, ale to, co mi chce kdo prodat a
musím se spokojit i s méně kvalitním řešením, hlavně že je nejlevnější,
a které ve svém důsledku vyjde postupem času na i větší peníze, než
kdybychom si na počátku pořídili kvalitní zařízení. Jak se říká, nikdo
není tak bohatý, aby si mohl pořizovat levné věci. Bohužel tak tomu v
současné době je. Ale kvalita skutečně odpovídá ceně, vidíme to všude
kolem. Smutné ale je, že nás ekonomická situace nutí pořizovat si nek-
valitní věci, ať jde o potraviny nebo o boty pro naše děti. Kde je asi
chyba, jak je možné, že kvalitní zboží a služby jsou tak drahé a pro
mnohé naše občany a firmy nedostupné. Je to u nás vše tak drahé nebo
si občané málo vydělají. Kdo má průměrný plat, kolik lidí s pod-
průměrným platem na hranici chudoby musí vyvážit jednoho manažera
státního, polostátního podniku, vlastně i soukromého podniku, aby-
chom dostali ten slavný průměrný plat v naší republice. Na druhé
straně se postavme před obchodní dům a sledujme přeplněné nákupní
košíky nezbytným zbožím. Zase se tady asi tak špatně nemáme. Žijeme
v době velkých kontrastů, které se budou ještě prohlubovat. Těžko říct
až kam se můžeme propadnout a kde to skončí. Smutné také je, že se
věci nenazývají pravými jmény. Neříká se, že domácnosti peníze nema-
jí, ale že spoří. Jak je to u vás doma, přeberte si sami. Jsem opravdu

velmi znechucen stavem naší společnosti. Ať přijdu kam přijdu, všich-
ni unisono nadávají. Ve firmách práci buď nemají, nebo nestíhají. Lidé
buď práci nemají, nebo nestíhají. Není někde něco špatně? Jak je
možné, že lidé v práci nestíhají a jiní práci nemají? Že by byl pes
zakopán v nákladech na zaměstnance? Zřejmě ano, mít zaměstnance je
velká zodpovědnost a taky starost. Každý má kus té své pravdy. Kvan-
tita na úkor kvality. Vyrábět a prodávat se prostě musí, ať to stojí, co to
stojí. Ale kde na to brát. Výsledná cena stanovena délkou řetězu
překupníků a jejich maržemi. U nás chce každý prodávat a hlavně snad-
no a rychle vydělat. Vyrábět, přidávat surovinám a zboží přidanou hod-
notu je v současné celosvětové konkurenci nezatížené nesmyslnými
předpisy EU opravdu těžké, zvlášť když vzpomeneme na průmyslové
tygry z východní Asie a okolí. Je u nás prostě draho. Proč je u nás
draho? Proč jsou služby a zboží předražené? Jak je možné, že v
zahraničí za stejné zboží a služby, většinou i kvalitnější zaplatíme ste-
jně nebo i méně. Jsem přesvědčen, že na stávající situaci nenese vinu
jen stát a jeho úředníci ale podnikatelský sektor také. Dodavatelé stát-
ních a dalších zakázek sami pomáhali vytvářet korupční prostředí, když
někdo nedá, není co brát a naopak, když někdo nechce brát, tak
nevezme. Je to těžká situace, říct jednou nebo najednou dost. Po pravdě
řečeno ani si to skoro neumím představit. Struktury jsou tak hluboce
provázané, že rozmotat je bude velmi těžké, půjde-li to vůbec. Jsem
velmi zvědavý, kdo nám nabídne další revoluci, ale teď snad již oprav-
dovou, nikoli sametové divadlo. Abychom najednou nebyli překvapeni
z nástupu extremistických sil, jak to již potkalo nejednu zemi v
Evropě.
Za vším je lidský faktor, opojení z moci a téměř neomezených
možností bez ohledu na zákony a stanovené normy. Ne vše před rokem
90 bylo špatně, teď s velkou pompou objevujeme dávno objevené a
nedávno zapomenuté věci. Ale přesto tu máme něco nového. Ve
zmíněném období se povedlo vychovat opravdu člověka nového typu,
který si přinesl heslo: Kdo nekrade, okrádá vlastní rodinu!“, do součas-
né porevoluční doby. Jsa po roce 90 puštěn z řetězu, tento člověk
nového typu dovede některé věci k dokonalosti samé. Čím větší neur-
valec a vykuk, tím větší je mu přisuzována společenská prestiž. Teď se
legálně hrabe všude, na všech úrovních, jeden podvádí druhého, vždyť
ceny jsou přece smluvní. Když se někdo neozve - je hlupák, ať zaplatí.
Je to tady jako v jedné krásné české pohádce kde Závist dává na frak
Rozumu, jen ten dobrý konec je v nedohlednu. Je to divná doba a
vládne blbá nálada. Zvláštní a zvrácený žebříček hodnot obklopuje naši
společnost. On opravdu musí každý začít sám u sebe. V době minulé
se říkalo, že základem státu je rodina. Nedávno jsem dokonce četl
článek v seriózním tisku, že v minulém režimu byli mladí lidé
záměrně lákáni, ba naháněni do stavu manželského, aby měli děti a jiné
starosti a tím neměli čas starat se o ostatní věci. Velmi zajímavé. Dnes
je tedy moderní soužití lidí „na psí knížku“ nebo neúplné rodiny. Aha,
kdo má tedy dětem vtisknout základní materiální a morální žebříček
hodnot? Škola na všechno nestačí. Základ státu je opravdu v rodině.
Co děti u svých rodičů slyší nebo co u nich vidí, to považují za správné
a napodobují to. Bohužel soudnost a objektivita některých rodičů,
občanů a kolemjdoucích je přímo úměrná jejich sebevědomí a nepřímo
úměrná jejich schopnosti reálně chápat své okolí. Brání své potomky, i
v případě, kdy by je měli přehnout přes koleno a provést lískovicí
ověřenou rákoskovou léčbu. Ono je lepší hledat chybu u druhého než u
sebe, například je jednodušší seřvat učitele, nebo svého souseda než se
chytit za svůj nos. 
Jedná se o neúctu a netoleranci nejen ke svému okolí, ale především k
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sobě samému. Nezájem o veřejný zájem a o ochranu veřejného (obec-
ního) majetku mnohdy vystřídá škodolibá radost ze vzniklé škody.
Společnost sama je ale obrazem jejího vrchního velení. To snad ani
nebudu již komentovat. Uvidíme, co nám předvede nový hlavní velitel.
Co dokázal jeho předchůdce, to již všichni víme. 
Dost černé filozofie a zpět do naší vesničky střediskové. 
Protipovodňová opatření Člupek - Povodně se nám letos prozatím
vyhnuly a doufám, že tomu bude tak i nadále. Práce na již mnohokrát
zmiňovaných protipovodňových opatřeních na Člupku stále pokračují.
Mám jen malou obavu, aby peníze, s kterými se počítalo na tyto pro-
jekty, nebyly přesunuty na financování letošních povodňových škod.
Tato možnost je velmi reálná.
O dotaci na snížení prašnosti v obci jsem se zmiňoval. Dá se říct, že
i zde postupujeme dle předpokládaného kalendáře. Celý projekt má být
realizován a profinancován v letošním roce. Tak uvidíme, jak se po-
pereme s technickými parametry.
Adaptace hasičské zbrojnice ve Zhoři – v tomto případě jsme na
základě výzvy upravili nějaké drobnosti v žádosti. Nyní čekáme na
projednání a následné schválení naší žádosti na Ministerstvu zeměděl-
ství, následně bychom měli obdržet smlouvu o přidělení dotace. Tu
očekáváme cca v 8-9/2013. Realizace této akce je stále předpokládána
v roce 2014, ale může se to změnit.
Veřejný rozhlas – v měsíci červnu by mělo nejdříve dojít k propojení
rozhlasu mezi Němčicemi a Zhoří, a když bude pokus úspěšný a dobře
dopadne i zkušební provoz bude následovat i ozvučení Pudilky a
Podrybníku.
Chodník Zhoř - v současné době připravujeme a projednáváme
stavební dokumentaci tak, aby splňovala podmínky pro podání žádosti
o dotaci na SFDI (Státní fond dopraví infrastruktury) bez které bychom
se asi těžko obešli. Postupně zacházíme do dalších a větších detailů,
které musíme vypilovat, tak abychom ve velké konkurenci obstáli. U
některých podmínek kolikrát bezradně kroutíme hlavou. Připravit pro-
jektovou dokumentaci v zastavěném území tak, aby vyhovovala všem
předpisům a požadavkům, se zdá někdy skoro neproveditelné. Ale
musíme ho zvládnout, i když to někdy bude připadat i trochu nelogické.
Digitalizace k.ú. Zhoř u České Třebové a Němčice u České Třebové
Právě probíhá digitalizace k.ú. Zhoř u České Třebové, o čemž se již
někteří občané přesvědčili na vlastní kůži a připravuje se i digitalizace
v Němčicích. Projednává se i seznam místních a pomístních názvů, tak
aby si všechny lokality udržely svá známá označení.
RUD (Rozpočtové určení daní) – jak všichni víme od 1.1.2013 platí i
nové RUD. Je ještě předčasné toto opatření hodnotit, ale mohu konsta-
tovat, že jakýsi přínos to pro obecní pokladnu má. Jak vše skutečně
dopadne, se ale uvidí až na konci roku.
Bioplynová stanice – je nutné řešit problematiku dopravy a využívání
místních komunikací. Jinak řečeno místní komunikace nejsou na

takovou zátěž a intenzitu stavěné. Nutno projednat s provozovatelem
stanice možnosti, jak zajistit obslužnost tak, aby nedocházelo k poško-
zování našich komunikací.
Restaurace kulturního domu Němčice – stávající nájemkyně podala
návrh na ukončení nájmu ke dni 31. 5. 2013. Tento návrh byl akcep-
tován. To znamená, že opět hledáme dalšího provozovatele restaurace
kulturního domu a dále se budeme zabývat i podmínkami provozu
restaurace a tedy i nájemní smlouvy. Doba není moc příhodná pro pod-
nikání v těchto provozovnách. Snad se nám podaří nalézt nějaké schůd-
né řešení.
Řešíme i další provozní, investiční a neinvestiční záležitosti: střecha na
MŠ, podlaha v tělocvičně ZŠ, na kterou škola obdržela na místo 195
tis. požadované dotace pouze 80 tisíc. Tak a teď co s tím? Vrátit dotaci
nebo sehnat někde v rozpočtu chybějících cca 120 tisíc Kč. Ano, b) je
správně a tak zřejmě budeme muset celoplošnou opravu střechy MŠ
posunout na příští rok. Nesmíme zapomenout na vloni již naplánované
parkové úpravy v centru obce. Jejich realizaci předpokládám v II.
polovině letošního roku. Realizovali jsme také výměnu 2 hydrantů a
montáž jednoho sekčního uzávěru na obecním vodovodu, připravujeme
dokončení veřejného osvětlení a oplocení na sportovním areálu a další
více či méně viditelné činnosti.
Všichni pociťujeme zvýšenou dopravu v souvislosti s otevřením
nového kontejnerového překladiště v České Třebové. Opět, již
poněkolikáté, jsem se obrátil s naléhavou žádostí a požadavkem na
osobní projednání věci na Pardubický kraj o řešení velmi
nebezpečných dopravních situací v naší obci, a to na odbočce ze sil-
nice II/358 u čp 37 v Němčicích směrem k ZŠ a MŠ a v kopci do
„Člupáku“ směrem na Zhoř. Zatím bez odezvy.
VI. Němčická olympiáda u nás v Němčicích
Tak jsme se po 10-ti letech opět dočkali a máme tu čest přivítat u nás
doma opět nyní již VI. Němčickou olympiádu. Celá akce proběhne dne
22. 6. 2013 dílem ve sportovním areálu a dílem v kulturním domě v
Němčicích. Soutěžit se bude v malé kopané, nohejbalu, pétanque, šip-
kách, stolním tenisu a mariáši. Samozřejmě se počítá i s divácky
oblíbenými doprovodnými soutěžemi jako je například pivní štafeta.
Celé klání začíná v 9 hod. ve sportovním areálu slavnostním
zapálením olympijského ohně. Účast na zahájení přislíbil i hejtman
Pardubického kraje JUDr. Martin Netolický Ph.D. Přijďte se podívat a
podpořit naše borce v těžkém a litém klání. 
Najednou koukám, jak jsem se zase rozepsal, myslím, že bych již měl
končit. Vážení spoluobčané nedejte se tedy otrávit celospolečenskou
situací, špatným počasím ani mým článkem a vězte, že bude líp a určitě
se dočkáme i nějakého sluníčka a pěkného počasí. S přáním příjem-
ného prožití letních měsíců se s Vámi všemi loučím.
- Ing. Josef Racek, starosta obce Němčice

38/2013 - 38/2013 - Zastupitelstvo obce Němčice schválilo program
zasedání pro den 25. 3. 2013. (7,0,0)
39/2013 - Zastupitelstvo obce Němčice schválilo Dodatek č. 11 ke smlouvě
č. 45/2013/O o nakládání s komunálním odpadem včetně separace a
nebezpečného odpadu v ceně služby 569.160,- Kč pro LIKO Svitavy, a. s.
na rok 2013. (7,0,0)
40/2013 - Zastupitelstvo obce Němčice schválilo přijetí revolvingového
úvěru na krytí přechodného nedostatku finančních prostředků obce ve výši
300.000,- Kč od Komerční banky na dobu 1 rok. (7,0,0)
41/2013 - Zastupitelstvo obce Němčice schválilo skácení 1 ks břízy a 1 ks
jasanu, na p. p. 199 a p. p. 1697/8 u čp. 51 v Němčicích, k. ú. Němčice u
České Třebové. Náhradní výsadba za 1 ks jasanu bude provedena až po
realizaci POV. (7,0,0)
42/2013 - Zastupitelstvo obce Němčice neschválilo žádost o odprodej části
p.p. 486/1 navazujícího na p.p. 177/2 u čp. 33 ve Zhoři. (7,0,0)
43/2013 - Zastupitelstvo obce Němčice schválilo prodej p.p. 182/2 ve Zhoři
o výměře 62 m2 za cenu 26,80 Kč/m2, kdy za celkovou cenu 1.662,- Kč, vše
v k. ú. Zhoř u České Třebové. (7,0,0)
44/2013 - Zastupitelstvo obce Němčice schválilo žádost o skácení 2 ks
smrků, č. p. 145 Němčice. (7,0,0)
45/2013 - Zastupitelstvo obce Němčice schválilo umístění satelitní paraboly
na objetku Základní školy čp. 114 v Němčicích. (7,0,0)
46/2013 - Zastupitelstvo obce Němčice schválilo snížení nájmu restaurace

KD na částku 2.000,- Kč/měsíc do 30. 9. 2013. (7,0,0)
47/2013 - Zastupitelstvo obce Němčice schválilo dohodu o ukončení plné
moci pojišťovacímu makléři INSIA a. s., plnou moc pojišťovacímu makléři
Profi POMA s. r. o., dále Smlouvu o výkonu odborné činnosti pojišťovacího
makléře Profi POMA s. r. o. a Prohlášení o ochraně osobních údajů. (7,0,0)
48/2013 - Zastupitelstvo obce Němčice schválilo program zasedání pro den
17. 4. 2013. (7,0,0) 49/2013 - Zastupitelstvo obce Němčice schválilo
Dodatek č. 1 ke smlouvě o sdružených službách dodávky plynu č.
87000000287 dodavatele plynu Europe Easy Energy za stávajících platných
podmínek až do 31. 12. 2014. (7,0,0)
50/2013 - Zastupitelstvo obce Němčice schválilo Smlouvu na prodej nově
vzniklých p.p. 47/12 o výměře 65 m2 a 47/13 o výměře 44 m2 za cenu 35,-
Kč/m2, tedy za celkovou cenu 3.815,- Kč p. Marii Kumpoštové, Němčice
čp. 10. (7,0,0)
51/2013 - Zastupitelstvo obce Němčice schválilo skácení 7 ks jasanů na p.p.
č. 12 a 13/1 v Němčicích, místní části Zhoř, k. ú. Zhoř u České Třebové v
době vegetačního klidu, náhradní výsadba se neukládá. (7,0,0)
52/2013 - Zastupitelstvo obce Němčice schválilo skácení 1 ks lípy na hrani-
ci pozemků st.p. 42, p.p. 143/1 a 486/1 v Němčicích, místní části Zhoři, k.
ú. Zhoř u České Třebové v době vegetačního klidu, ukládá se náhradní
výsadba 1 ks listnatého neovocného stromu. (7,0,0)
53/2013 - Zastupitelstvo obce Němčice schválilo prodloužení nájemní
smlouvy na byt v budově kabin čp. 162 sportovního areálu v Němčicích za



Příjmy Výdaje
Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti 1.800.000 Pěstební činnost 100.000
Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ 200.000 Silnice, místní komunikace 673.000
Daň z přijmů fyz. osob z kapitálových výnosů 180.000 Pitná voda 606.000
Daň z příjmů právnických osob 1.800.000 Odvádění a čištění odapdních vod 702.500
Daň z příjmů právnických osob za obce 200.000 Vodní díla v zemědělské krajině 10.000
Daň z přidané hodnoty 3.500.000 Základní, mateřská škola 1.660.020
Poplatek za komunální odapd 482.160 Knihovnické činnosti 26.000
Poplatek ze psů 10.000 Záležitosti kultury (korniky, Zlatý pásek) 27.000
Pobytové poplatky 5.000 Obnova kulturních památek 8.000
Odvod výtěžku z provoz. Loterií 20.000 Záležitosti kultury (důchodci, vánoční příspěvky) 37.000
Odvod z loterií na území obce 60.000 Sportovní zařízení v majetku obce (dostavba, provoz) 272.000
Správní poplatky 6.000 Bytové hospodářství 180.000
Daň z nemovitosti 860.000 Veřejné osvětlení 255.000
Neinvestiční dotace ze stát.rozpočtu 170.480 Pohřebnictví 16.000
Neinvestiční dotace  ze stát. rozpočtu-volby 48.400 Ostatní činnost j.n. 2.000
Převody z rozpočtových účtů (FKSP) 55.000 Výstavba, údržba inženýrských sítí 50.000
Pěstební činnost 150.000 Komunální služby a územní rozvoj (KD) 498.000
Pitná voda 940.000 Sběr a svoz TKO 660.000
Odvádění a čištění odpadních vod 510.000 Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň 357.000
Základní školy 1.000 Požární ochrana (SDH) 118.000
Poř. a zach. a obnova hodnot kultut.  nar. a hist. 1.000 Zastupitelstvo obce, provoz OÚ 752.000
Sportovní zařízení v majetku obce 1.000 Volby prezident 48.400
Záležitosti kultury, církví a sděl. prostřed. j.n. 1.000 Činnost místní správy 3.220.390
Bytové hospodářství 160.000 Převody vlastníků fondů (FKSP) 55.000
Pohřebnictví 3.000 Ostatní finanční operace 270.000
K. služby a územní rozvoj (KD) 160.000 CELKEM 10.603.310
Svoz TKO (EKO-KOM) 100.000
Zastupitelstvo 1.000   FINANCOVÁNÍ
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 1.000 Zůstatek na běžném účtu 118.270
Činnost místní správy 191.000 Splátky jistin úvěru -850000
Obecní příjmy (dividendy České spořitelny, a.s) 18.000 Splátka revolvingového úvěru -300.000
CELKEM 11.635.040

N á v r h  r o z p o è t u  o b c e  p r o  r o k  2 0 1 3

stávajících odpovídajících podmínek na dobu určitou od 1.7.2013 do 30. 6.
2014. (7,0,0)
54/2013 - Zastupitelstvo obce Němčice schválilo pronájem bytu v čp. 107
v Němčicích, budově Obecního úřadu Němčice žadateli p. Domaníkovi Jiří-
mu na dobu určitou od 1. 4. 2013 do 31. 12. 2013 za stávajících a odpoví-
dajících podmínek zaniklé nájemní smlouvy. (7,0,0)
55/2013 - Zastupitelstvo obce Němčice schválilo pronájem budovy
hasičské zbrojnice ve Zhoři pro garážování osobního auta p. Dvořákovi od
1. 5. 2013 do 31. 10. 2013 za částku 1.000,- Kč s 3 denní výpovědní lhůtou.
(7,0,0)
56/2013 - Zastupitelstvo obce Němčice schválilo Dodatek č. 1 k pojistné
smlouvě č. 8602695411. (7,0,0)
57/2013 - Zastupitelstvo obce Němčice schválilo podání žádosti o urychlení
výstavby opěrné zdi umožňující následně výstavbu chodníku v Němčicích,
místní části Člupek v souvislosti s nárustem dopravy na silnici II/358.
(7,0,0)
58/2013 - Zastupitelstvo obce Němčice schválilo program zasedání pro den
29. 5. 2013. (8,0,0)
59/2013 - Zastupitelstvo obce Němčice schválilo Kupní smlouvu na prodej
p.p. č. 182/2 o výměře 62 m2 za cenu 26,80 Kč/m2, za celkovou cenu 1.661,-
Kč p. Jiřímu Štarmanovi, Zhoř č. 7 v Němčicích místní části Zhoř, k.ú.
Zhoř u České Třebové. (8,0,0)
60/2013 - Zastupitelstvo obce Němčice schválilo pronájem části p.p.
1707/1, 1707/3a 321 společnosti LIMES Litomyšl, s. r. o., o celkové
výměře o výměře 143 m2 k parkování vozidel na dobu neurčitou s
výpovědní lhůtou 3 měsíce za nájemné 10,- Kč/rok a dále schválílo úpravu
povrchu pronajatého pozemku pro potřeby parkování. (7,0,1)
61/2013 - Zastupitelstvo obce Němčice schválilo příspěvek Farní charitě
Litomyšl na provoz Respitní péče Jindra ve výši 5.000,- Kč. (6,0,2)
62/2013 - Zastupitelstvo obce Němčice schválilo odpis nedobytných
pohledávek v celkové výši 23.679,50 Kč dle předloženého návrhu. (8,0,0)
63/2013 - Zastupitelstvo obce Němčice schválilo pronájem části bývalé ZŠ
ve Zhoři čp. 26 pro účely výtvarného atelieru na dobu určitou od 1. 6. 2013
do 30. 9. 2013. Výše pronájmu je stanovena na 10,- Kč za celé období
nájmu. (8,0,0)
64/2013 - Zastupitelstvo obce Němčice schválilo příspěvek na činnost od-
dílu stolního tenisu TJ Sokol Němčice ve výši 8.000,- Kč na soutěžní čin-
nost a materiální vybavení oddílu. Příspěvek podléhá vyúčtování. (8,0,0)
65/2013 - Zastupitelstvo obce Němčice schválilo umístění stavby: Optické

propojení ČD-Telematika Česká Třebová-Litomyšl, do obecních pozemků
čp. 1501, 1492,1271, 1490, 1493/1, 1493/2, 1493/3 v k. ú. Němčice u
České Třebové. (8,0,0)
66/2013 - Zastupitelstvo obce Němčice schválilo dotaci ve výši 10.000,- Kč
pro TJ Sokol Němčice-cvičení s dětmi na nákup tréninkových pomůcek a
zajištění Dětské olympiády 2013. Dotace podléhá vyúčtování. (8,0,0)
67/2013 - Zastupitelstvo obce Němčice schválilo pracovní náplně výborů
obce, Finančního, Kulturního, Majetkového a rozvoje obce a Kulturního a
sociálního. (8,0,0)
68/2013 - Zastupitelstvo obce Němčice předběžně schválilo možnost prode-
je části pozemku u čp. 34 ve Zhoři za cenu stanovenou znaleckým posud-
kem, pozemek bude dle skutečnosti zaměřen a záměr prodeje bude násled-
ně zveřejněn na úřední desce obce. (8,0,0)
69/2013 - Zastupitelstvo obce Němčice schválilo Rozpočtovou změnu č. 1
obce Němčice. (8,0,0)
70/2013 - Zastupitelstvo obce Němčice schválilo Mandátní smlouva č.
6/2013 na organizační zajištění zadávacího řízení a výběr dodavatele na
akci: Snížení prašnosti na území obce Němčice samosběrný vůz v hodnotě
díla 30.250,- Kč včetně DPH. (7,1,0)
71/2013 - Zastupitelstvo obce Němčice schválilo Smlouvu o poskytnutí
grantu z Programu vzdělávání, výchova a osvěta v oblasti životního
prostředí v Pardubickém kraji v roce 2013, evid. č. smlouvy:
OŽPZ/13/21146, grantu ve výši 14.000,- Kč na projekt ZŠ Němčice s
názvem: Všeználek v lese . (8,0,0)
72/2013 - Zastupitelstvo obce Němčice schválilo ukončení nájmu restau-
race Kulturního domu dohodou k 31. 5. 2013. Předání restaurace bude
provedeno do 12. 6. 2013 s následným vypořádáním vzájemných závazků
a pohledávek. (8,0,0)
73/2013 - Zastupitelstvo obce Němčice schválilo zveřejnění možnosti
pronájmu restaurace Kulturního domu v Němčicích na 15 dní od 30. 5.
2013 do 14. 6. 2013. (8,0,0)
74/2013 - Zastupitelstvo obce Němčice nesouhlasí s umístěním průzkum-
ného území na území obce Němčice dle materiálů předložených v řízení
Ministerstvem životního prostředí, pracovištěm
Hradec Králové o stanovení průzkumného území konvenčních ložisek ropy
a zemního plynu společnosti South Oil, s. r. o. na území krajů
Královehradeckého a Pardubického z důvodu umístění celého území obce
v CHOPAV Východočeská křída a vodního zdroje obce a požaduje žádost
zamítnout. (8,0,0)                    hlasování - (pro – proti – zdržel se)    - OZ

Protože nám v minulém Zlatém pásku trochu řádil tiskařský šotek a zpřeházel řádky v návrhu rozpočtu obce na rok
2013, uveřejňujeme ho ještě jednou, tentokrát ve správném znění. Za nepříjemnou chybu se omlouváme.  



Mysliveckého sdružení Němčice-Kozlovský kopec
Myslivecké sdružení hospodaří v pronajaté honitbě od honebního
společenstva Němčice s názvem honitby Kozlovský kopec, Němčice na
1729 ha, naše členská základna činí 16 členů a schází se ke schůzové
činnosti v klubovně hasičské zbrojnice SDH Němčice. Co se týče
vlastní činnosti, myslivci se převážně zabývají ochranou a lovem zvěře
a další činností vyplývající ze zákona o myslivosti.
K 31.3. 2013 skončilo 10 let nájemního období honitby. Za toto období
byl členy MS navýšen z vlastních zdrojů majetek mysliveckého
zařízení pro přikrmování zvěře v zimním období, zakoupeno 1,83 ha
pozemku na zřízení zvěřního políčka pro zvýšení úživnosti zvěře a lov
zvěře z 183.700 Kč na 532.000 Kč. Za období 2001-2011 bylo uloveno
z hlavních druhů zvěře 720 ks prasete divokého a 238 ks zvěře srnčí.
V roce 2012 bylo uloveno 141 ks prasete divokého, srnčí 31 ks, zajíc
polní 13 ks, liška obecná 18 ks a jezevec 5 ks. K 1.4. 2013 byla znovu
uzavřena nájemní smlouva mezi MS-Němčice-Kozlovský kopec a HS-
Němčice na období 2013-2023 pro výkon práva myslivosti.
MS úzce spolupracuje se ZD Sloupnice a ostatními zemědělci na úseku
ochrany zemědělských kultur před škodami způsobenými prasetem

divokým, u kterých, ač se lov každoročně zvyšuje, stále se nedaří snížit
počet na únosné stavy této zvěře, a která tak stále zatěžují jak myslivce
tak především zemědělce. V roce 2012 jen na nařízeném hlídání
zasetých zemědělských kultur naši myslivci věnovali hlídání v nočních
hodinách 881 hodin. Se ZD Sloupnice jsme podepsali dohodu k tomu-
to problému ve které ZD podporuje lov prasete divokého motivací
odlovu za kus samičí zvěře 300 kg propadu obilí v hodnotě naturálního
plnění, dále zakoupí z vlastních zdrojů pachová zradidla a před sklizní
proseká kultury k usnadnění lovu. Uvidíme také co přinese připravo-
vaná legislativa k tomuto již celostátnímu problému. Probíhá kladení
srnčat a metání selat prasete divokého, proto žádáme občany, aby se
chovali v přírodě obezřetně a poskytli klid zvěři a pokud najdou zdán-
livě osamělou mladou zvěř, ať na ní nesahají, matka je nechává i něko-
lik hodin o samotě. Také při vycházkách v přírodě mějte své čtyřnohé
miláčky na vodítku. Každoročně totiž dochází při naháňkách na
divočáky k vážným poraněním i zkušených loveckých psů, které
nezřídka končí usmrcením psa divočákem. Mohla by se tedy Vaše
hezká vycházka změnit ve smutnou záležitost.

- Za MS-Němčice-Kozlovský kopec Ladislav Stránský-předseda 

Vážení spoluobčané,
dovolte mi, abych Vás jménem vedení a představenstva informoval o
dění v našich společnostech ZD Sloupnice a ŘEZNICTVÍ SLOUP-
NICE s.r.o. 

Výroční členská schůze, která se konala 1. 3. 2013, zhodnotila
výsledky hospodaření v loňském roce a stanovila cíle pro letošní rok.
Rok 2012 byl příznivý pro rostlinnou výrobu, i když jsme nedosáhli
rekordních výsledků roku 2011. Výnos obilovin 7,48 t/ha byl o 3 %
vyšší než plán. Kvalita brambor byla dobrá, nižší výroba v ČR dává
předpoklad i k lepšímu zpeněžení. Stejná situace je i u cukrovky.

Celkově velice dobré naturální výsledky jsou podpořeny i slušnými
prodejními cenami a rostlinná výroba je tak opět tahounem výsledku
podniku.

Ve sklizni objemových krmiv je i díky dřívějšímu nástupu do
mladších porostů senáží první seč hodnocena výborně, stejně jako skli-
zeň kukuřice, ostatní seče již takové kvality nedosáhly. V současné
době se zaměřujeme na to, jak zlepšit hospodaření s krmivy od struk-
tury výroby až po žlab či krmný stůl bioplynové stanice.

Ve výrobě mléka jsme sice dosáhli určitého zlepšení, ne však takové,
jaké jsme očekávali. Užitkovost stoupla na 22,50 l/ks.den, přičemž plán
je 23,31 l/ks.den. Největšími problémy jsou brakace krav a výsledky
odchovu jalovic. Zlepšení dosáhla MF Dolní Sloupnice, ostatní dvě
farmy jsou za očekáváním.

Výkrm prasat je po letech ziskový a i prasata jsou na našich jatkách
hodnocena jako kvalitní.

Výsledky výkrmu brojlerů nedosáhly výborné úrovně roku 2011.

Středisko mechanizace se vypořádalo se všemi vnitropodnikovými
pracemi, jejichž objem narostl zejména díky bioplynové stanici a
částečně řeznictví. Tržby za činnost zaměřenou mimo podnik –zejmé-
na prodej strojů, náhradních dílů, servisní a dílenské práce naznačily
zlepšení, ale nedosáhly plánované výše.

Do provozu zasáhly i nově pořízené stroje sklízecí řezačka CLAAS
JAGUAR 870, přívěs FLIEGL GIGANT 270, cisterna JEANTIL
20500, přívěs GALÁN, rozdružovač balíků slámy TOMAHAWK, nák-
ladní automobil RENAULT KERAX, čelní nakladač CASE 821,
dodávky VW pro MTZ a RENAULT TRAFIC pro kuchyň a řeznictví.
Bioplynová stanice Němčice je od března 2012 na plném výkonu a plní
plán prodeje elektrické energie. Na přelomu roku jsme zprovoznili
teplovod a od ledna již tedy dodáváme teplo pro školu, školku, hřiště a
naše sociální zařízení. Na podzim jsme se potýkali s problémy při
míchání digestátu a spuštěn byl zkušební provoz jeho separování.
Rovněž je řešena historická zátěž tzv. “Černého moře“.

Omlouváme se všem našim strávníkům a odběratelům obědů za
problémy, které jsme jim způsobili díky našim chybám při rozvozu
obědů. Věřím, že opatření, která jsme přijali, budou dostatečná a čekání
na oběd se stane minulostí.

ŘEZNICTVÍ SLOUPNICE s.r.o. pokračuje v nárůstu výroby a
tržeb. Podařilo se zvýšit využití jatek, výrobna prošla v říjnu vete-
rinárním auditem. V listopadu jsme otevřeli šestou prodejnu ve
Vysokém Mýtě. V květnu jsme získali dvě ocenění MLS Pardubického
kraje a to za Sloupnickou tlačenku a Játrovou paštiku. Přestože je
hospodářský výsledek ovlivněn i nezbytnými investicemi a opravami,
plán byl splněn.

Představenstvo družstva na svém jednání 1. 11. 2012 schválilo
záměry investic pro rok 2013. V oblasti mechanizace rostlinné výroby
je schválen finanční rámec, kromě již zakoupeného čelního nakladače
by další investice měly směřovat do sekání pícnin a případně dopravy.
Dalším záměrem je oblast chovu skotu. Od původní myšlenky stavby
hnojiště na Horní Sloupnici jsme se museli s ohledem na jarní kolo
příjmu žádosti o dotaci z Programu rozvoje venkova věnovat celkové
koncepci chovu skotu. V úvahu jsme brali nutnost zvýšit efektivitu s
ohledem na bilanci krmiv, životní prostředí, již vybudovanou bioply-
novou stanici a finanční možnosti. Výsledkem je záměr rekonstrukce
MF Němčice na reprodukční centrum, kde budou soustředěny krávy a
vysokobřezí jalovice před porodem, s porodnou, odchovem telat a
jalovic do zjištěné březosti. Záměr počítá s využitím OMD Horní
Sloupnice a soustředěním produkčních dojnic na MF Dolní Sloupnice
a Řetová. Celkový počet krav by měl klesnout na 900 ks. O postupu
realizace rozhodne představenstvo.

Dalším, již známým záměrem je rekonstrukce objektu bývalé
pekárny na řeznickou výrobnu. Ve hře je opět žádost o dotaci v kole,
které by mělo být vyhlášeno cca v červnu 2013.

Dne 26. 6. 2012 se uskutečnil tradiční zájezd důchodců, kterého se
zúčastnilo 58 důchodců. Důchodci navštívili zámek a muzeum cyklis-
tiky v Nových Hradech, Muzeum dýmek v Proseči a skanzen na
Veselém Kopci. 

V současné době jsou vlastníci pozemků opět obesíláni dopisy od
zájemců o nákup půdy. Chtěli bychom vlastníky půdy upozornit, že se
s velmi vysokou pravděpodobností jedná o spekulanty, kteří namísto
hospodaření pouze chtějí zlegalizovat a znásobit své možná i nezákon-
né příjmy s využitím informací z územních plánů obcí. Ty, kteří
opravdu uvažují o prodeji půdy, bychom chtěli ujistit, že jsme stále
připraveni dát solidní nabídku, informace u L. Chlebouna, tel. 724 149
468. Nám nejde o spekulaci se zemědělskou půdou, ale o dlouhodobou
investici pro udržení rozvoje družstva. 

Vážení spoluobčané, dovolte, abych jménem vedení, představenstva
družstva i osobně Vám poděkoval za spolupráci, přízeň, trpělivost a
popřál Vám hodně zdraví a štěstí do roku 2013.

- Ing. Jaroslav Vaňous, předseda družstva



Kalendáø  akcíKalendáø  akcí

S p o r t o v n í  a r e á l

22.6. 8:00 Obec V. Němčická olympiáda
29.6. 8:00 Sokol Volejbalový turnaj
13.7. 9:00 Sokol S.L.Z.A. Cup (29. ročník)

3.8. 9:00 Sokol Fotbalový turnaj - muži (2. ročník)
25.8. 9:00 Sokol Turnaj mladších přípravek (1. ročník)
30.8. 17:00 Sokol Němčický pivní triatlon

K u l t u r n í  d ù m

22.6. 8:00 Obec V. Němčická olympiáda 
26.6. 17:00 Škola Divadelní představení

P ø í r o d n í  a r e á l  È l u p e k

27.7. SDH Pouťové odpoledne
7.9. SDH Memoriál Josefa Racka - soutěž s příjezdem

Spoleèenská kronika

Na jaře
se v naší obci narodili

Viliam Martinec Němčice
Kateřina Jašňáková Zhoř
Tobiáš Mackerle Němčice

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

Bäuchelová Marie 80 let Němčice
Valachová Alena 80 let Zhoř
Kovář František 75 let Člupek
Vavřínová Drahomíra 70 let Němčice
Sedláčková Emilie 70 let Němčice
Voltrová Vlasta 70 let Zhoř
Pavlovský Milan 65 let Němčice
Karlík Josef 65 let Němčice
Štusáková Jaroslava 65 let Člupek
Vondrová Milena 65 let Němčice
Jasanská Alena 60 let Zhoř
Crhová Jaroslava 60 let Němčice
Jílková Věra 60 let Němčice
Kovář Milan 60 let Člupek
Součková Marie 60 let Člupek
Ungr Karel 60 let Člupek

jsme se rozloučili
Jiří Veselý Zhoř
Helena Přívratská Němčice
Kuchta Oldřich Němčice

9 června letošního roku tomu bylo přesně 80 let, co bylo v Němčicích
slavnostně uvedeno do užívání koupaliště. První myšlenka na
postavení koupaliště vznikla ve spolku Hušašáků v roce 1930, v květ-
nu 1931 požádal řídící učitel Kurz obecní zastupitelstvo o přidělení
parcely a práce byly zahájeny vzápětí. 21. března 1932 bylo koupaliště
kolaudováno. 18. dubna 1933 byly zahájeny stavební úpravy -
dláždění břehů, kabiny, záchody a opalovací molo. Celkové náklady se
vyšplhaly až na 11.650,-, všechny dovozy a značná část ruční práce
byla odvedena zdarma. Také obec paskytla zdarma většinu dřeva. 
Na svou dobu to byla nevídaná akce. Možná bychom si z ní měli vzít
příklad i v dnešní době.

k z a m y š l e n í . . .

Zprávičky z domu NA NEBESÍCH
Dobrý den,
pokud se občas chcete podívat na dění u nás, tak dům Na Nebesích
má nové Facebookové stránky. Klasické www už jsou také funkční.

Zdraví Dvořákovi

NĚMČICKÁ OLYMPIÁDA
VI. ROČNÍK

NĚMČICE U LITOMYŠLE
22. června 2013

PROGRAM: 
8:00 – 8:30 Prezence
9:00 Slavnostní zahájení ( Sportovní areál)

- přivítání účastníků starostou obce 
- vystoupení tanečního kroužku při ZŠ a MŠ Všeználek
- zapálení olympijského ohně
- informace organizačního charakteru

10:00 Zahájení jednotlivých disciplín - Sportovní areál, Kult. dům
11:00 Okružní jízda obcí – představitelé obcí
12:00 Setkání představitelů obcí – klubovna Sportovního areálu
14:00 Vystoupení oddílu KARATEDO Němčice ( Sportovní areál)
16:00 Ukončení soutěží, vyhodnocování výsledků ( Sportovní areál)
16:30 Ukázka krasojízdy na kole – Němčice na Hané
16:45 – 18:00 Recesistické soutěže ( Sportovní areál)
18:00 Slavnostní vyhlášení olympijského klání ( Sportovní areál)
19:00 Tradičně netradiční kulturní vložka ( Sportovní areál)
19:30 Volná zábava ( H.I.T. music Litomyšl)- Sportovní areál

Přijďte podpořit soutěžní týmy, pobavit se i zasportovat si.
Občerstvení po celý den zajištěno, po dobu soutěží k
poslechu hudba DJ Tkadleyi.

Otevírací doba Kulturního domu během olympiády:
Čtvrtek 20.6. od 16:00 h
Pátek 21.6. od 11:00 h
Sobota 22.6. od 7:30 h

OZNÁMENÍ PRO OBČANY
V chodbě Obecního úřadu v Němčicích byl umístěn kontej-
ner společnosti ASEKOL kam je možné ukládat drobná elek-
trozařízení, například:
• telefony a příslušenství • počítačová příslušenství
• hračky • nabíječky
• herní konzole • adaptéry
• přehrávače • kancelářská technika
• rekordéry • fotoaparáty
• ovladače • videokamery
nevhazujte: osvětlovací zařízení, zářivky, úsporné zářivky

Ve stejném místě je možné ukládat i baterie a monočlánky
(dále v prodejně Konzum v Němčicích, kanceláři společnos-
ti LODREKO na Člupku a prodejně elektro Kadelex ve Zhoři.

Obecní knihovna v Němčicích 
otevírací doba

v sudé týdny v ÚTERÝ od 8:00 do 10:00 hod 
v liché týdny v ÚTERÝ od 16:30 do 18:30 hod 



S p o l e k  d i v a d e l n í c h  o c h o t n í k ů  Š l é g l
Jaro v Ochotnickém spolku

Na jaře se již tradičně hrají reprízy podzimního před-
stavení po okolních obcích. Letos se hrálo nejen v okol-
ních obcích, ale i v České Třebové. Derniéra byla v
Němčicích. Určitě jste se již doslechli, že loni v našem
spolku začala svou činnost cestovní kancelář VAT a PAT.
Po loňském úspěšném zájezdu na Jižní Moravu jsme při-
jali nabídku na zájezd tentokrát do Jižních Čech. První

zastávka byla v Pelhřimově, kde jsme navštívili
Muzeum kuriozit. Bylo skutečně co obdivovat. Vys-
tavované exponáty nás přesvědčily o tom, že lidská
fantazie a touha po něčem zvláštním nezná mezí.
Součástí muzea je i expozice Zlaté české ručičky. Tolik
důmyslných a složitých věcí vyrobených ze sirek jsme
pohromadě ještě neviděli. Náš obdiv si zasloužila
vyšívaná mapa Evropy, kterou vyšil muž , aby jeho
žena nemohla tvrdit, že si neumí přišít ani knoflík.
Dalším cílem našeho putování bylo krásné město
Jindřichův Hradec. 
Poté jsme již zamířili do mlýna, kde jsme se po večeři

dobře bavili a dobře vyspali (až na některé účastníky, kteří si užili
hukot turbíny po celou noc). Noční déšť nám nevadil a po ránu jsme si
provětrali hlavičky při procházce okolo rybníku Svět. Dalším cílem
bylo město Třeboň. Projížďka lodí a návštěva hrobky v krásném parku
se nám také líbila. 
Na závěr zájezdu jsme navštívili Telč – malebné město – a navečer
zamířili domů. I když byl zájezd ve dnech 24. a 25. května, bylo velmi
chladné počasí. Po ránu jen 7 stupňů, to je na konec května skutečně
nezvyklé. Ale ani počasí nemohlo zkazit naši dobrou náladu po celou
dobu zájezdu a ti, kdo s námi jeli se krásně odreagovali od každoden-
ních starostí. Dobrá zpráva na konec – cestovka se osvědčila a
připravuje na příští rok další zájezd a my se už dnes těšíme, kam to asi
bude.                                                                                     - V.D.

Dětské divadlo
Martina Pavlišová přišla s velmi dobrým nápadem a
oslovila děti z naší obce, aby si zkusily zahrát divadlo.
Děti mají zkušenosti ze školních divadel, která jsou už
mnoho let tradicí a připravují je paní učitelky ze Základ-
ní školy. 
Právě tady viděla Martina hrát děti, které ji svým pro-
jevem zaujaly a přivedly na myšlenku dětského divadla.
Připravila s dětmi tři kratší pohádky, které zaujaly
diváky svým vtipem a moderním pojetím. Na dětech
bylo vidět, že si hraní užívají a jsou na jevišti jako ryby
ve vodě. Často jsme v debatách o budoucnosti divadla
mluvili o tom, jaká je to škoda, že nám děti odejdou do
Litomyšle do školy a už se do divadla nezapojí. Myslím,
že Martina ukázala cestu, jak je možné děti oslovit a
získat pro divadlo. Po představení, které bylo v pátek 31.
května jsem přesvědčená, že v naší obci jsou talento-
vané děti, které budou pokračovat v dlouholeté tradici
ochotnického divadla.                                      - V. D.

Putování za studánkami ve Vlčkově i v Němčicích

V sobotu 1.června pršelo jen se lilo.Jak jinak – to už přece k otvírání
studánek patří. Ale Slavnostní koncert se v dešti konat nemůže, proto
byl tentokrát u nás v Němčicích v Kulturním domě. Nebylo to uvede-
no na plakátech, proto jsme se to dověděli spíše náhodou. Zaznělo
Otvírání studánek  Bohuslava Martinů, Janáčkova suita pro smyčce a

Pavlicova Missa Brevis. Bylo to poprvé, co na našem jevišti a také na
schodech zpívalo na 70 zpěváků za doprovodu Litomyšlského symfon-
ického orchestru. Mezi sólisty zazářila vynikající zpěvačka Lucie
Silkenová, která působí mimo jiné v Národním divadle v Praze. Jsme
rádi, že v naší obci máme tak krásný sál, kde se mohou konat kvalitní
koncerty. Ani déšť a podmračené počasí nám nemohli zabránit, aby-
chom si odnesli nezapomenutelný zážitek.                                - V.D.



Milý čtenáři,
Právě držíš už třetí číslo našeho časopisu. V tomto čísle sice nenajdete recenzi na film, ale
můžete zjistit něco ze světa hudby, a které písně se drží v některých hudebních žebříčcích.
Dále zde najdete opět tipy do kina, kde najdete třeba nového Supermana či Univerzitu pro příšerky. A na
závěr naleznete básničky nebo příběhy od žáků různých tříd. Teď už ti jen přeji, aby ses dobře bavil! 

Šprýmař  

Xindl X má nový singl připravovaný na
léto
Xindl X nedávno nahrál svoji novou letní
písničku s názvem Casio. Xindl řekl, že
„Casio klip by měl začínat tam, kde video
ke Štědrému večeru končilo. Má podtitul
Ježíšek vrací úder. Věřím, že kdo má rád
černý humor, si v něm přijde na své. Také
dodal, že to je parodie na rapperské texty
kde rappeři opěvují sami sebe. Už teď je
píseň možné si poslechnout na youtube. 

Daft punk vydávají nové album:
Jejich poslední album vyšlo před osmi
lety. Jejich nejúspěšnější songy jsou např.
Around the world, One more time nebo
soundtrack k filmu Tron: Legacy. A teď
přicházejí s novou deskou Random Acces
Memories. První písnička Get lucky
obsadila v americe první místa světových
hitparád. Kdy album vyjde u nás v česku
zatím není jisté, ale celé album je možné
poslechnout si na Itunes.

Slovenská zpěvačka Nika Karch má
nový videoklip:
Nika Karich která je čím dál úspěšnější
zejména na Slovensku představila nový
klip s názvem U teba bývam. Nika plánu-
je nové album s názvem JINÁ. A také
plánuje za tři měsíce turné po celém
Slovensku a dotáčí další nový klip. U teba
bývam je možno shlédnout na youtube.

WWW.TOP10SONGS.COM

1. Blurred Lines -  Robin Thicke Featuring T.I. & Pharrell
2. Can't hold us - Macklemore & Ryan Lewis Featuring Ray Dalton 
3. Get Lucky - Daft Punk Featuring Pharrell Williams        
4. Just Give Me A Reason - P!nk Featuring Nate Ruess   
5. Come A Get It - Selena Gomez 
6. We Own It - 2 Chainz ft. Wiz Khalifa       
7. Radioactive - Imagine Dragons
8. Mirrors - Justin Timberlake      
9. Cruise - Florida Georgia Line Featuring Nelly 
10. I Love It - Icona Pop Featuring Charli XCX

WWW.KARAOKETEXTY.CZ 

1. In the end - Black Veil Brides
2. Irresistible - One Direction 
3. Paramore - Now        
4. Because we can - Bon Jovi   
5. Heart Attack - Demi Lovato
6. Shadow Moses - Bring Me The Horizon       
7. Here's to never growing up - Avril Lavigne
8. Bella Vita - DJ Antoine       
9. I Found You - The Wanted 
10. My songs know what you did - Fall Out Boy

HITPHITPARÁDYARÁDY

F i l m o v é    n o v i n k yF i l m o v é    n o v i n k y
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Všeználkùv Šprýmaø

H U D E B N Í   N O V I N K YH U D E B N Í   N O V I N K Y

Žánr: Animovaný, Dobrodružný, Rodinný, Komedie
Režie: Dan Scanlon
Už od té doby, kdy byl Mike Wazowski jenom malé monstrum,
snil o tom, že se stane úspěšnou příšerkou. A všichni přeci vědí,
že ty nejlepší příšerky pocházejí z Univerzity pro příšerky. Ale
hned během prvního semestru na univerzitě se začnou Mikeovy
plány hroutit, když mu cestu zkříží příšerkovské eso James P.

Sullivan, řečený Sulley, který je
na strašení přirozený talent. Této dvojici se život na univerzitě i
na koleji malinko vymkne kontrole a jejich soutěživost je
dovede až k vyhazovu z elitního univerzitního strašícího pro-
gramu. A aby to bylo ještě horší, Mike i Sulley si uvědomí, že
budou muset spolupracovat, pokud budou chtít své průšvihy
napravit.

UniverUniverzita przita pro příšerkyo příšerky



Další den školáka
Je ráno, za deset minut osm hodin. Budík
Pavlovi ještě nezvoní, už má dost velké
zpoždění. A konečně crrrrr! Pavel vstane z
postele a podívá se na budík, je ještě rozespalý,
ale vidí, že je moc pozdě, tak vstane, vyčistí si
zuby, umyje si obličej,
připraví si aktovku do školy,
oblékne se a běží na auto-
busovou zastávku. Přišel jen
tak tak, autobus už jede… 

- Aneta Jindrová 5. Roč.

Vojtěch zaspal
Vojtěch se probudil ze spánku s domněním, že je nějak pozdě, ale uklidnil se,
když si uvědomil, že mu nezvonil budík. Přelétl očima po místnosti a pohledem
ukotvil na budíku. Budík sice nezvonil, ale on nezvonil vůbec! Vojtěch si
promnul oči, vyskočil z postele, rychle se převlékl a do tašky vhodil učení na
dnešní rozvrh. Na kontrolu úkolů neměl čas. Rychle se vyřítil ze dveří, zamkl
a utíkal co nejrychleji po chodníku na autobusovou zastávku. Když tam doběhl,
viděl jenom, jak autobus mizí v zatáčce. Za zatáčkou byla semaforová
křižovatka. Petr se tam rozběhl a v duchu doufal, ať má autobus červenou.
Když přiběhl, autobus skutečně stál na červené. Vojtěch zamával na řidiče,
který mu otevřel, Petr nastoupil a v klidu odjel do školy.  

- Miroslav Harant 5. Roč.

SLOHOVÉ POKUSYSLOHOVÉ POKUSY DANÉ DLE OBRÁZKOVÉ PŘEDLOHYDANÉ DLE OBRÁZKOVÉ PŘEDLOHY

Když se řekne léto, tak většinu z vás
napadnou prázdniny nebo teplo,
chození na koupaliště nebo tábor.
Astronomicky léto začíná už 21. 6.

Na téma LÉTNa téma LÉTO vymysleli žáci 2. třídy a někteří žáci 5. třídyO vymysleli žáci 2. třídy a někteří žáci 5. třídy
básničkybásničky. . TTady jsou některé z nich.ady jsou některé z nich.

Léto
Léto je báječné,
Léto je prima,

Když svítí sluníčko,
Není nám zima.

Léto je báječné,
Léto je pěkné,

Když svítí sluníčko,
Tak je to hezké.

Léto je fajn,
Můžem si hrát,

Můžem si zaplavat
A pak jít spát.

Míša Kopecká, 2.ročník

Těším se na prázdniny

Těším se na prázdniny,
Nejsem vůbec jediný.

Vždy na nás koukají kytky,
Trháme s babičkou šípky.

Na louce jsou děti,
Je jich víc než smetí.

Jezdíme si na výlety,
Na výlety od pratety.
Dnes svítí sluníčko, 
Pojď už ven Aničko.
Jezdíme si na vodě,

Proto máme dvě lodě.

- Martina Harantová, 2.ročník

Prázdniny
Prázdniny už vítáme,

letadly k mořím létáme.
Slunce svítí každý den,
těšíme se na nový den.

S rodiči na výlety
jezdíme,

domů se moc netěšíme.
Hodně rádi opékáme

fotbal si na plácku dáme.
Prázdniny rychle utečou

jako ryby odplavou.

- Martin Valíček 
a Ivan Škeřík

Zdroje: 
www.csfd.cz, 

www.napařbě.cz

www.dejsinaprofil.cz

www.karaoketexty.cz

www.top10songs.com

LétoLéto

Žánr:  Akční, Dobrodružný,
Fantasy, Sci-Fi

Režie: Zack Snyder
Mladý chlapec zjistí, že má
mimořádné schopnosti a že není z
této planety. Jako mladý muž se
vydá na cestu za zjištěním, odkud
pochází a s jakým záměrem byl
vyslán na Zemi. Ale hrdina, který
má zachránit svět před zničením
a stát se symbolem naděje pro
celé lidstvo, se v něm teprve musí
objevit. Jedná se o zmodernizo-
vanou lepší verzi Supermana.

Muž z oceliMuž z oceli



10 let

Když k nám přišel pásek domů,
tak se nechce věřit tomu,

že už je to 10 let,
co nás nutí číst ho hned.

Ta slova úvodem našeho starosty,
čtu -  ani nedýchám – co on má starostí.

Jen samé dotace – furt shání koruny,
bojovat se šimlem, to každý neumí!

Snad jenom za zimu - už vzhledem k tradici
chtělo by probudit traktor náš s radlicí!
Pozorně pročítám příspěvky od Dany,

přitom se zamýšlím, jaký jsem poddaný.
Ač nejsem sportovec či nijak aktivní,
šplhat se na Olymp prý není naivní.

Potom přijde hlasování,
nikdo není bez chyby,
tak rozhodli radní páni
o tom není pochyby.

Školka i školička teď stojí za zmínku,
vždyť často suplují tatínka, maminku.

Naučí každého, dědu i babičku,

k zápisu zavázat botu a tkaničku.
V kulturní rubrice dozvím se lehce,
kdo je jak aktivní a komu se nechce,
co se jak povedlo a kdo byl unaven,

od spolku divadla odcházím pobaven.
I staré tradice musí se ctít,

o to se nebudu se spolkem přít.
Šťopka i Vážení polechtá na pupku,

škoda jen shnilého parketu na Člupku!
A zcela na závěr sportovní rubrika,
ve které vítězí zpravodaj z Osíka.

To naši Sokoli jen vzhůru letí,
a ještě cvičí nám i malé děti!

O našem fotbale – ten nemá chybu,
přežívá už jenom, dík zvláštní vizi
hrajeme s úspěchem pralesní ligu,

s nadějí přenosu v televizi.
Stejně jak ve světě s talentem kupčí,
za lajnou každý je z chytráků mluvčí.

Končím už úvahu, dočítám stránku,
dávám ti pásku náš
nejlepší známku.

- Ka_Kajda

Co JE NOVÉHO VE školCe

29.dubna se v naší MŠ konal k příležitosti oslav
pálení čarodějnic Čarodějnický rej. Akce byla byla
zahájena vyhlášením soutěže pro děti a jejich rodiče
a čarodéjná výstava výrobků zdobí naši MŠ dodnes.I
když nám počasí příliš nepřálo, přesto přilétly čaro-
dějnice na koštěti, zasoutěžili jsme si, ocenili jsme
výrobky dětí, opekli buřty a nakonec upálili
společně vyrobenou čarodějnici.

Ve středu 22.května jsme s drobným
spožděním oslavili Den matek besídkou pro
maminky. Tentokrát na rodiče čekaly  dvě
divadelní pohádky - Sedmikrásky a Koblížek
jde do světa. Obě pohádky se dětem velice
vydařily a s kytičkou a básničkou popřály
svým maminkám ke Dni matek.

V jarním čísle vyšel krátký článeček o tom že Zlatý pásek načíná druhé desetiletí své existence. Do letního čísla jsme obdrželi veršovanou
zdravici od neznámého autora. Přestože ve Zlatém pásku nevychází nepodepsané příspěvky, v tomto případě je, myslím, namístě vyjímka,
protože se jedná o svěží dílko a autor je evidentně místní. 
Až je mi skoro líto, že se podepsal pouze značkou, protože bychom ho třebas mohli přemluvit ke spolupráci s redakcí Němčického Bodláku.
Tak alespoň doufám, že si tohle přečte, bude o tom přemýšlet a nakonec dospěje k jedinému správnému rozhodnutí a přihlásí se dobrovolně.
Ještě jednou díky neznámému autorovi.                                                                                                                                         .:FŠ:.



Z p r áv y  z e  z á k l a d n í  š k o l y

Co nás ještě čeká do konce školního roku
v Škola v přírodě v pobytovém středisku 

v Oucmanicích

v Divadelní představení – již tradičně v KD Němčice   
26.6. v 17:00

v Spaní ve škole a školní družině

v Zdravá třída – zábavné soutěžní úkoly zaměřené na:
správné složení jídelníčku, pitný režim, zásady hygieny,
bezpečnost potravin, přípravu zdravých svačin - program
vede školený lektor.

Co je za námi:
Dětský den - připravili žáci 5.ročníku pro své mladší spolužáky.
Pasování na čtenáře - proběhlo v MK Litomyšl pro žáky 1.tříd,
prvňáčci obdrželi hezkou knížku a čtenářský průkaz.
Plavecký výcvik - probíhal rámci tělesné výchovy od dubna do
června.
Projektový den - zaměřený na seznamování žáků s jinými kulturami,
tentokrát se děti seznamovaly s kulturními zvyklostmi, jazykem a
pohádkami z Ruska, k obědu nám paní kuchařky připravily ruské spe-
ciality, takže jsme si pochutnali na pravém ruském boršči.

Besídka pro
maminky - vys-
toupení dětí ke
Dni matek.
Den se zvířecí-
mi mazlíčky -
zvířecí mazlíčci
s námi strávili
den ve škole... 

Čarodějnický víceboj -
čarodějnický rej +
odpoledne plné her a
soutěží ve školní družině.

Vycházka k rybníku - v rámci učiva
přírodovědy o přírodních ekosystémech
jsme se vypravili k rybníku, kde jsme

společně pozorovali jednak rostliny a živočichy žijící přímo ve vodě,
ale také bezprostředně v jeho okolí.
Aktivity k projektu
"Zlatá nit" - na téma -
mimořádná role Slunce
pro vše živé na planetě
Zemi (je jakoby zlatou

nití spojeno se vším
živým...).Slunce je jako
malíř, který posílá své
světelné paprsky rozklá-

dající se na
barvy duhy...

Charitativní akce - "Život dětem" - na pomoc nemocným,
opuštěným a handicapovaným dětem
(www.zivotdetem.cz) - vybráno bylo 730,- Kč.

Akce ke čtenářské gramotnosti
"Hledáme přírodovědce XXI. století"
- přírodovědná soutěž DDM v Litomyšli, kde děti pozná-

valy různé živočichy a rostliny ( akce ke Dni Země )
- zúčastnili se : Jakub Sršeň, Martin Gyombér, Andrea Matoušková,
Daniel Kulka, Karolína Jasanská, Klára Umová a Matěj Vrbický
Dopravní kurz - výuka dopravní výchovy pro žáky 3. a 4. třídy -
"Základní pravidla pro cyklisty" - teoretická část proběhla ve škole,
praktická část na dopravním hřišti ve Vysokém Mýtě.
"Den vody" - v rámci Světového dne vody jsme si s dětmi připom-
něli, jak důležitá je voda pro náš život a jak bychom měli chránit naše

životní prostředí. Následovala beseda s
Míšou Bohuňkovou - studentkou oboru
životního prostředí, která dětem vysvětlila

význam vody na světě, různé možnosti čištění vody a
ochranné programy. Také jsme se s dětmi vypravili ke
Zlatému pásku a zjišťovali jsme kvalitu vody v něm -
tentokrát v oblasti znečištění vody fosforečnany. Výsled-
ky odběru vody dopadly velmi dobře. 

VŠEZNÁLEK V LESE 2013
V roce 2013 jsme uspěli s projektem
"Všeználek v lese“ a získali jsme na něj grant
Pardubického kraje ve výši 14.000,-Kč. Projekt
předpokládá zorganizování ekovýchovného
pobytu v Oucmanicích (škola v přírodě), kde se žáci
seznámí s různými ekosystémy pomocí didaktických her,
výletů, experimentování. Mezi další aktivity projektu
bude patřit návštěva naučných stezek, začlenění tématu
"les" do výuky, uspořádání vý-stavy s názvem "Barvy
podzimu" a pod.Získané finanční prostředky budou
použity převážně na uhrazení částečných nákladů pobytu
v Oucmanicích.
Přejeme našim žákům i jejich rodinám hezké prázd-
niny!!!                                              - Lydie Věnečková



S p o r t   -   V o l n ý  è a s
Fotbalové mládí Němčic

Jak už určitě někteří z vás vědí, vloni po prázdninách jsme začali s
fotbalovými tréninky našich malých špuntů, a to ve dvou kategoriích –
ročník 2006-2005 a 2004-2002. Letos na jaře jsme konečně měli
příležitost poprvé porovnat síly i s jinými celky a zúročit tak víc jak
půlroční snažení. 

Druhou dubnovou sobotu jsme se s našimi fotbalovými nadějemi
vypravili na turnaj pro fotbalisty ročník 2004 a mladší do Borové. Do
turnaje se přihlásily 4 týmy: Němčice, Borová, Čistá a Svratka. Nutno
podotknout, že ostatní týmy už jsou ostřílené a hrají soutěž přípravek
svitavského okresu. Přesto se naši kluci mezi nimi neztratili. Všechny
zápasy byly velmi vyrovnané, a to, že náš tým skončil na krásném
4. místě, lze přisuzovat pouze nezkušenosti hráčů i trenérů v
podobných zápasech ? Ovšem chybějící zkušenosti naši borci
nahrazovali obrovským nasazením a nadšením. A myslím, že v
Borové si budou ještě dlouho pamatovat ryzí radost našich hráčů
po vstřelených gólech, hlavně po tom proti Svratce, kdy Pavlík
Jůza jako v tranzu poskakoval s rukama nad hlavou po celém
hřišti a všichni kolem něho nezůstávali pozadu. Při vyhlašování
výsledků si kluci vysloužili diplom a medaile, škoda jen, že byly
z perníku, protože než skončil slavnostní ceremoniál, už se jim u
krku houpaly jen samotné šňůrky. Diplom se nám podařilo
zachránit, tak si ho vyvěsíme v kabině. 

Sestava: Lukáš Pavliš, Pavel Jůza, Matyáš Suchánek, Šimon Čermák,
Tomáš Sršeň, Josef Pokorný, Matyáš Kovář, Jiří Lněnička, Marek Mikl

Výsledky: Borová - Čistá 1:2, 1:1; Borová - Svratka 1:0, 2:1; Borová -
Němčice 1:1 (J. Pokorný), 1:0; Čistá - Svratka 2:1, 1:0; Čistá - Němčice
1:0, 3:0; Svratka - Němčice 2:0, 1:1 (P. Jůza)
Pořadí: Čistá, Borová, Svratka, Němčice

V druhé polovině května jsme namísto středečního tréninku uspořá-
dali na místním hřišti přátelské utkání proti Sloupnici. Kdo se přišel
podívat, určitě nelitoval. Nasazení a nadšení obou týmů bylo obrovské.
Všichni naši hráči podali maximální výkon, vyzdvihnout musím hlavně
našeho gólmana Tomáše, který za svá záda pustil pouze jediný gól.
Možná i proto, že soupeř nepřivezl to nejlepší ze svých řad, po 2x20
minut se výsledek ustálil na krásných 9:1. To ovšem není rozhodující,
důležité je, že si všichni utkání užili a vyplavili do krve nějaký ten
endorfín. ?

Sestava: Tomáš Sršeň(GK), Tadeáš Vytlačil, Šimon Čermák, Pavel
Jůza, Vojtěch Vytlačil, Josef Pokorný, Jiří Lněníčka, Žaneta Vy-
tlačilová, Marek Mikl
Branky: T. Vytlačil 3, J. Pokorný 3, J. Lněnička 2, P. Jůza 1

Od letošního roku budeme přihlašovat
soutěž mladších přípravek (děti r.2005 a
mladší). Kluci a holky r.2005, 6 i 7, pokud
máte zájem hrát fotbal, přijďte na trénink
(zatím každou středu od 15:30 na hřišti,
nebo v tělocvičně v Němčicích - dle
počasí), kontakt pro rodiče na mob.: 731
683338.      - Za tým trenérů  Tomáš Mikl

ZOH Němčice 2013
Jak asi víte, v termínu 8. - 9.6.2013 proběhla v naší obci velká
sportovní událost, v kraji nevídaná. V rámci již tradičního programu
skupiny Cvičení s dětmi jsme po Letních olympijských hrách 2011 a
Indiánském létě 2012 připravili Zimní olympijské hry Němčice 2013.
Ano, čtete správně. Na němčickém zimním stadionu si dala
dostaveníčko velká skupina malých sportovců ve věku 3 – 11 let, kteří
zde představili jejich celoroční píli a tréninkové hodiny, strávené
na zimních stadionech. Počasí několik týdnů před konáním této
akce bylo opravdu velmi nevlídně naladěno, což paradoxně vytáh-
lo z brlohů 64 z 65 přihlášených borců oděných do šál, kulichů a
lyžařských brýlí.
Při odpoledním příchodu jsme každého sportovce rozdělili do
věkové kategorie, přidělili sportovní dres a na tváře namalovali
příslušnou vlajku státu, který reprezentoval. Po té jsme vyčkali
běžce s olympijskou pochodní, sportovci i rozhodčí složili
olympijský slib o férovosti v rytířském duchu a hry byly zaháje-
ny!
Soutěžilo se v tradičních disciplínách: slalom s hůlkami, hokej
střelba, hokej slalom, saně, boby, skoky na lyžích, curling, hod na
sněhuláka, biatlon a rychlobruslení.

Po několika minutách her nás zaskočila půlhodinová bouřka, která
naopak dodala otrlým sportovcům bleskovou energii. Děti soupeřily o
každý bod a setinu sekundy, samozřejmě vždy čestně a ve vší úctě k
soupeři. Po ukončení sportovní části dne jsme připravili pro vyčerpané
děti volný program. Bohužel jsme obdrželi spěšný telegram, že musíme
zrušit svezení na sobech, protože se jim nepodařilo přeplavat Labe, ale
děti měly spoustu práce s opékáním cereálních párků na připraveném
táboráku, se stavením plátěných iglú a sledováním svých rodičů, kteří
se taktéž utkali v kategorii Ženy a Muži ve 3 disciplínách. V pod-
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Hodnocení jarní části 
fotbalového ročníku 

2012-2013
Po nepříliš dobré zimní přípravě a

ukončení ve funkci trenéra z osobních
důvodů Jana Felcmana jsme neočekávali

žádné zázračné výsledky a počasí přípravě
také nepřálo. První přátelské utkání jsme hráli

až 14 dní před soutěží. Soupeřem byl tým Morašic. Na hřišti s umělým
povrchem v Litomyšli jsme soupeře porazili 4:0. To byl, dle mého
názoru, klíčový bod zlomu našich výkonů. Pak nám odpadl zápas
doma s Jehnědím, ale podařilo se nám domluvit si zápas s Rybníkem
na umělém povrchu v Ústí nad Orlicí. Zde jsme odehráli velice kval-
itní první poločas a soupeře jsme přehrávali i zaskočili naším
výkonem. Sice jsme nakonec prohráli 0:3, ale výsledek byl pro nás
krutý. 

Do mistrovských utkání zaskočil na postu hlavního trenéra J. Poko-
rný ml. a jeho asistenty jsou jsou hráči Müller a Šindelář, kteří mají
trenérskou licenci. 

Začali jsme dvěma zápasy na hřištích soupeřů a přivezli 6 bodů.
Při skóre 5:0 hráči získali sebevědomí a hra se konečně posunula v
kvalitě kupředu. Sestava si sedla a hráči se pravidelně střídali. Klíčové
utkání pro další vývoj byl zápas s dosud druhými Libchavami. Náš
výkon gradoval a soupeře jsme přehráli 5:1. Poté jsme jeli za velmi sil-
ným soupeřem do Verměřovic. Zde nás čekal těžký až neregulérní
terén. Po remíze 0:0 jsme zvítězili na pokutové kopy a získali 2 body.
Víc než ztráta bodu nás mrzelo zranění stopera R. Müllera, který
skončil na operačním sále a sezóna pro něj skončila.

Další domácí soupeř byl nejtěžší - dosud neporažené Ústí nad

Orlicí. Hráči přistoupili k zápasu zodpovědně a po bojovném
výkonu jsme soupeři uštědřili první a dosud jedinou porážku 1:0. Poté
nás čekala v pátek domácí dohrávka s Jehnědím, kterou jsme v pok-
lidu zvládli  a vyhráli 2:0. Byl jsem trochu zvědav, zda hráči zvládnou
zápasové zatížení 3 utkání během 8 dní, ale díky širokému kádru jsme
v Dlouhoňovicích po remíze 3:3 opět vyhráli na pokutové kopy.

Poslední domácí utkání jsme sehráli s týmem Kerhartic. Remíza
2:2 nám ztížila boj o postup, ale budeme bojovat. Na poslední utkání
zajíždíme do Třešňovce a možná to bude klíčové utkání celé sezóny,
jelikož stále žije šance postoupit z druhého místa. Musíme se o ni
poprat.

Důvodem naší jarní neporazitelnosti jsou zcela jistě příchody
nových hráčů a velká jistota v brance - Milan Šindelář, který na jaře
inkasoval pouze 4 branky. Semkli se i hráči v kabině, kde se utužuje
parta a to vše se odráží na výsledcích. Z čeho máme ale největší radost
je zvyšující se počet diváků. Jediné, co sami neovlivníme je postup,
protože ten se odvíjí od sestupů z krajských soutěží. Děkujeme všem
za přízeň a těšíme se na Vás i v další sezóně.

Další příjemnou zprávou je to, že se nám daří pracovat s mladší
přípravkou a kluci již absolvovali několik utkání. Byli na turnaji v
Borové, kde obsadili 4. místo, když získali 1 bod za remízu s Borovou
a prohráli s Čistou 1:4 a Svratkou 0:5. I přes tyto výsledky to byl
slušný začátek jejich kariéry. Další zápas sehráli doma se Sloupnicí a
zvítězili 9:1. Čeká je ještě odveta a pak trénování, letní turnaj a od
podzimní části již mistrovská utkání. Nabízí se též spolupráce se
Sokolem Řetová v kategorii starší přípravka, ale to ještě není uza-
vřeno. VV OFS nám souhlas dal, takže kluci by byli registrováni u nás,
trénovali by doma, jen tým by se jmenoval Němčice/Řetová. Věříme,
že to klukům pomůže a hlavně budou moci hrát. Držíme jim pěsti v
jejich kariéře.

- Za F.O. TJ Sokol, Josef Pokorný ml.

večer se nad našimi hlavami snesly 3 padáky a my společně s dětmi
jsme očekávali, že jde o soby doručené spěšnou službou. Nakonec se
však z bezrohých parašutistů vyklubali 3 paragáni se skvělým číslem,
díky kterému jsme málem přišli o komín a část střechy zimního sta-
dionu. To se musí vidět. Na závěr večera si divadelní soubor Zmrzlý
Eskymák připravil cyklus netradičních pohádek, který měl velký
úspěch napříč všemi věkovými skupinami.
Po vydatné snídani přišlo na to nejdůležitější, vyhlášení výsledků a
předávání kovů. Kdo tam byl, musí uznat, že výkony všech byly na
hranici světových rekordů a podle toho i každý z účastníků dostal
nějaké ty dárečky, sladkůstky, pitíčka, žvejkátka, nafukovátka či házít-
ka. 

Výsledky ZOH:
Česká republika (MŠ)

1. Karel Suchánek, 2. Matěj Mikl, 3. Stanislav Suchánek
Švédsko (MŠ)

1. Nela Škeříková, 2. Karel Zavřel, 3. Michaela Umová
Polsko (6 let)

1. Marek Mikl, 2. Jan Havla, 3. Eliška Javůrková
Francie (7 let)

1. Šimon Čermák, 2. Jakub Chochola, 3. Michaela Kopecká
Itálie (8-9 let)

1. Patrik Jasanský, 2. Matyáš Suchánek, 3. Pavel Jůza
Německo (10-11 let)

1. Ivan Škeřík, 2. René Hora, 3. Klára Umová 
Po slavnostním ceremoniálu se naporcoval sněhulákový dort a olym-
pijské hry se strhly v nehoráznou sněhovou párty, na kterou budou děti
a zejména maminky dlouho vzpomínat. Hasiči z Litomyšle nám přive-
zli sněhovou nadílku z alpských ledovců a děti ztratily veškerá
zábrany. To se nedá vyprávět, to se musí vidět! Skluzy tučňáků by
mohlo závidět i domácí fotbalové družstvo.
Na závěr musíme moc, moc poděkovat sněhovému a dešťovému muži,
že nás po tři roky za sebou tak šetří. Moc si toho vážíme, stejně jako
celoroční podpory našich sponzorů: OÚ Němčice, DOG, Poháry-fig-

urky, ZD Sloupnice, Jan Karlík, V. Vrbický, 100PA, Václav Chochola
a MIKA. 
Tak děti, už zahoďte rukavice, vosk na lyže a užijte si překrásné léto.

- Tým pořadatelů ZOH Němčice 2013
- TJ Sokol Němčice – cvičení s dětmi

STOLNÍ TENIS

Sezonu 2012/2013 zakončil oddíl stolního tenisu Němčice v okresní
soutěži na 8.místě z 12 mužstev i když jsme spíš mysleli na umístění
v horní polovině tabulky o což se příští rok pokusíme. V týmu hrají
tito hráči s touto úspěšností: Rössler Milan 72%, Kučera Aleš 60%,
Jasanská Petra 55%, Škeřík Jiří 35%, Beneš Pavel 30% a Crha Jan
28%.                                             - Oddíl stolního tenisu Němčice

\


