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Vychází pro osady Nìmèice, Zhoø, Èlupek, Pudilka

S l o v o S t a r o s t y
Vážení spoluobčané,

Setkáváme se spolu opět po prázdninách, které se milovníkům teplého a
slunného počasí musely zajisté líbit. Pěkné počasí babího léta tento dojem jenom
potvrzuje.

Co nového v obci? Předně se podařilo dokončit skupinovou kanalizační
přípojku na Člupku, sloužící pro čp. 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 a 43, která jistě velmi přis-
pěje ke zlepšení celkové situace v tomto prostoru. Chtěl bych vyzdvihnout vstřícný pří-
stup zúčastněných občanů a vzájemnou spolupráci. V současné době probíhají práce
na kanalizační přípojce k čp. 56, 58 a 132 v Němčicích. Rádi bychom realizovali kana-
lizační přípojky ještě k čp. 52, 84, 98, a 95 v Němčicích a také k čp. 25, 27, 57, a 58 na
Člupku. O napojení na kanalizaci mají zájem také čp. 19, 20 a 21 na Člupku. Tyto čin-
nosti ale tradičně závisejí nejen na počasí, ale především na finančních možnostech
obce. 
Z dalších činností pouze krátce:
- dokončení úpravy koryta Končinského potoka a odvodnění Trhovice směrem k Suché
- provedena rekonstrukce mostu u čp. 30 (zbývá dokončit zábradlí)
- dokončit opravu šatny v základní škole a oken v poradně v objektu mateřské školy
- nátěr střechy kulturního domu
- opravy veřejného osvětlení
- ve spolupráci se Zemědělským družstvem postupně realizovat protipovodňová 

opatření 
(obnovu odvodňovacích strouh a propustí)

- údržba a sekání veřejné zeleně (rok od roku jsme nuceni sekat stále více pozemků)
- běžné opravy a údržba obecního majetku a dalších mnoho "neviditelných činností".

Koncem měsíce září, případně začátkem října předpokládáme umístění
dvou nových sloupů pro veřejné osvětlení k čp. 16 a 17 ve Zhoři, následně provedení
terénních úprav na Voštici tak, aby byla obnovena její funkce odvodu povrchových vod. 

Realizaci slibovaných přechodů pro chodce (u zastávek autobusů na Zhoři,
Člupku a v Němčicích) prozatím zpomaluje přístup některých dotčených orgánů státní
správy, které nedodaly svá stanoviska, případně stanovily některé podmínky pro vlastní
realizaci. Například zbudování zvýšených nástupních ostrůvků nebo chodníků v místech
přechodů, protože dle některých předpisů musí vlastní přechod někde začínat a někde
končit. Samozřejmě zřízení požadovaných přechodů si musí žadatel, v našem případě
Obec Němčice, sám zaplatit. Předpokládané náklady na zbudování jednoho přechodu
pro chodce, včetně osazení předepsaných dopravních značek, se pohybuje okolo
20.000,- Kč. Takže náklady na 3 přechody činí cca 60.000,- Kč.

Dlouho již mluvíme o vybudování obytné zóny v Němčicích, především v
prostoru  od čp. 37 (kamenná hospoda) k čp. 28 (Kulturní dům), kde bezohlední řidiči
objíždějí pomalejší vozidla jedoucí po "horní silnici". Umístění značek a jednoho
příčného prahu přijde zhruba na 40.000,- Kč. Tak, a než se člověk rozkouká, tak je
100.000,- Kč pryč. Proč? Kvůli bezohlednosti řidičů, která nezná mezí.

Na veřejném zasedání zastupitelstva obce dne 24. 9. 2003 v Němčicích,
které se vyznamenalo "mimořádně vysokou" účastí ze strany občanů, a tím nás členy
zastupitelstva nutí k různým filozofickým úvahám, byl přednesen také jeden názor na
smysl těchto setkání s občany: "Co bychom sem chodili, když si stejně neustále
stěžujete, že nemáte peníze!" Bohužel, ono to tak skutečně je. Že neustále hledáme re-
zervy, kde ušetřit není třeba ani dodávat. Ušetřit jde jen do určité míry. Nelze také
srovnávat jednotlivé obce mezi sebou, protože  každá jednotlivá obec má své "podmínky
provozu". Stejně také nelze srovnávat např. ze strany občanů velmi diskutovanou cenu
vody. Vodné se stanovuje na základě státem stanoveného výpočtu, který jsem povinen
předložit kontrolnímu orgánu. A proč je ta voda tak drahá - jednoduchá odpověď: máme
velmi velký majetek na relativně malý odběr vody a uplatňujeme skutečné náklady, nikoli
pouze provozní náklady, jak je leckde zvykem. 

Tak proč nemáme peníze? Tak třeba proto, že se mi rozpočet rozplyne pod
rukama, a peníze se ani u nás neohřejí. Čtěte pozorně!

Příjmy: 7. 414.000,- Kč Výdaje: 7.414.000,- Kč
==================================================================
Daňové příjmy 4.896.000,- Dotace na mzdy ZŠ - 1.500.000,- 
Nedaňové příjmy 930.000,- Neuhrazené závazky 
Kapitálové příjmy 30.000,- za r. 2002 -    500.000,-
Přijaté dotace ZŠ 1.500.000,- Splátky úvěru -    600.000,-
Přijaté dotace OÚ 58.000,- Správa obce - 2.200.000,-

El. energie -    400.000,-
Plyn -    400.000,-

Provoz vodovod -    350.000,-
Provoz kanalizace -    160.000,-
Školné Litomyšl -    150.000,-
Dostavba sportoviště
a  provoz kabin -    220.000,-
osvětlení -    120.000,-
TKO -    180.000,-
Provoz ZŠ -    360.000,-
Provoz KD -    274.000,- 

Co k tomu dodat!

Dále si musíme přiznat, že ne všechny činnosti, které jsme si z kraje roku
naplánovali se nám podaří realizovat, a to jak z důvodů vyšší dlouhodobé zdravotní
absence pracovníků a nárůstů běžných oprav a údržby. Ano, není to vidět, ale obec
Němčice má značně velký majetek, který vyžaduje neustálou péči a finanční náklady.
(Pouze výčet objektů a zařízení - Obecní úřad, Kulturní dům, školský areál, čekárny,
garáže s dílnou, vodovod s čerpací stanicí a vodojemem, kanalizace s ČOV, roubený
hostinec čp. 98, prodejny na Člupku a ve Zhoři, čp. 26 ve Zhoři, sportovní areál, kapličky,
hasičské zbrojnice, veřejné osvětlení, místní komunikace, obecní les). Každý jeden
objekt či zařízení vyžadují své a je leckde vidět, že se jim toho nedostává. Vyvstává zde
tedy zákonitě otázka dalšího provozu a užívání některých nemovitostí, které paradoxně
místo toho, aby přinášely do obce zisk, tak spíše někdy vyžadují finanční prostředky.
Jedná se dle mého názoru o další provoz vodovodu a kanalizace, prodejen či Kulturního
domu. Další otázkou zůstává další využití čp. 23 v Němčicích, objektu bývalé kotelny
školského areálu, či čp. 26 ve Zhoři, případně čp. 98 v Němčicích.

S tím souvisí i další zaměření činnosti OÚ v Němčicích. Pro nejbližší rok,
tedy r. 2004 byly podány žádosti o příspěvek z Programu obnovy vesnice (dále POV), a
to na opravy místních komunikací a opravy kapliček. Bylo požádáno prostřednictvím
mikroregionu Litomyšlsko o příspěvek na zpracování dokumentace na přestavbu čp. 98,
roubeného zájezdního hostince, na rekreační centrum s možností obnovy části rybníka,
to vše v návaznosti a možnost pozdějšího čerpání prostředků ze strukturálních fondů
EU. Dále do evidence projektů Pardubického kraje byl zaslán požadavek na zpracování
projektů a následné realizace rekonstrukce čistírny odpadních vod (stávající technologie
je stará již přes 17 let), což uvítají především občané Podrybníka. Dále se nabízí celá
řada možností, ale je to především o našich možnostech. Podrobněji jsem se o této
problematice rozepsal v minulém čísle a nebudu se již opakovat. Pouze dodávám to, že
hubená léta nás teprve čekají, a vím, co říkám, protože si naše obec žije za hranicemi
svých možností (viz výše uvedený obecní majetek).

K zamyšlení dle mého názoru je všeobecný život kolem. Nikdo nemá na nic
čas, lidé jsou navzájem k sobě velmi netolerantní, spousta věcí se děje v poklusu a do
určité míry v chaosu. A skutečnost, kdy lze velmi těžko říci, že žijeme v právním státě,
celou situaci jenom podtrhuje. Dokud u nás bude mít lump a podvodník navrch nad řád-
ným občanem, tak lze jen stěží očekávat nějaké zlepšení. Pouze se tě zeptám občane:
"Již máš připravených svých 1.000,- Kč za prohranou arbitráž s CME ?"

Na druhé straně mě velmi mile překvapila aktivita místních teenagerů, kteří
vlastní prací přispěli výrazně k úpravám a údržbě okolí naší vodní nádrže a poté
zajišťovali úklid a pořádek. Dále jsem rád, že se velmi vydařila i I. Němčická olympiáda,
u které trochu mrzí malý zájem našich němčických občanů. Věřím, že se tradice
každoročního setkávání Němčic z celé ČR natrvalo usídlí v našich kalendářích.

Závěrem bych popřál všem čtenářům mnoho pěkných podzimních dní a
zároveň vyzývám všechny k vyjádření svých názorů na stránkách obecního časopisu a
podávání zajímavých příspěvků.

Ing. Josef Racek - starosta

Příští číslo přinese:
-  Projekty připravované v rámci regionů
-  Pokračování seriálu z historie školního vyučování v Němčicích
-  Pokračování seriálu o invazních rostlinách 



Obecní  zastupi te lstvo se sešlo  v  období  06 -  09/2003 celkem 4x.  Z  př i jatých usnesení  OZ vyj ímáme:

Z  j e d n á n í  O b e c n í h o  z a s t u p i t e l s t v a

Zastupitelstvo obce Němčice schválilo:
C Nařízení č. 1/2003 ze dne 23. 6. 2003 o způsobu úhrady
plateb Obce Němčice. Platnost do odvolání
C znění smlouvy pro odběratele vody z vodovodu obce
Němčice. Tuto smlouvu jsou povinni řádně vyplnit a uza-
vřít všichni odběratelé
C zpětně cenu vodného za období od 1. 7. 2002 - 30. 6.
2003 v celkové výši 21,90 Kč/m3. Původní cena
schválená v 6/2002 byla stanovena dle výpočtu s před-
pokladem vyšší inflace v r. 2002.
C cenu vodného pro období 1.7.2003 - 30.6.2004 v
celkové výši 22,50 Kč/m3. Pro další období se předpo-
kládá vyšší nárůst, a to z důvodu povinnosti provozovatele
vodovodu odvádět státu poplatek v konečné výši 2 Kč/m3
vyrobené vody.
C užití účelové dotace ve výši 20.000,- Kč z grantu PU
kraje na úhradu části zakázky Změna č. 2 ÚP-SÚ obce
Němčice a její začlenění do rozpočtu obce Němčice
rozpočtovou změnou
C užití účelové dotace PU kraje ve výši 30.000,- Kč na
úhradu nákladů spojených se zajištěním referenda o
vstupu ČR do EU a její začlenění do rozpočtu obce
Němčice rozpočtovou změnou.
C užití účelové dotace ve výši 8.370,- Kč/měsíc od Úřadu
práce v Ústí nad Orlicí na úhradu části mzdových nákladů
pracovníka  na VPP a její začlenění do rozpočtu obce
Němčice rozpočtovou změnou.
C zprávu č. 71 o výsledcích přezkoumání hospodaření za
r. 2002 obce Němčice, včetně závěru. Dále schválilo zápis
Kontrolního výboru o přijatých opatřeních k výsledku
přezkoumání hospodaření obce Němčice za r. 2002
C žádost o provedení komplexních pozemkových  úprav v
obci Němčice, a to v k.ú. Němčice a k.ú. Zhoř u České
Třebové
C prodej objektu čp. 23 (bývalá ŠJ) v Němčicích prostřed-
nictvím realitní kanceláře VK Consult p. Karlíka z Lito-
myšle za výchozí cenu 3.800.000,- Kč.
C přidělení služebního bytu v čp. 107 p. M. Králové do
31.12.2003 s případnou možností dalšího prodloužení, po
dobu trvání HPP, číšnice - kuchařka v KD.
C žádost p. Lexy z České Třebové o změnu splátek
dlužného nájemného za čp. 26 ve Zhoři. Pan Lexa bude
dlužnou částku splácet  2.000,- Kč/měsíc a to od 7/2003.
C aktualizovaný Povodňový plán obce Němčice, včetně
příloh.
C návrh zadání změny č. 2 ÚPSÚ obce Němčice,  včetně
smlouvy o provedení této změny, dodavatel SURPMO,
ateliér HK
C prodejní cenu dotisku knížky Orlicko-Třebovsko  na
300,- Kč/ks.
C finanční vyrovnání za výkopové práce na dostavbě
kanalizace k čp. 43 na Člupku v cen 200 Kč/m následně:

Stráník, čp. 40 22 m x 200,- Kč/m = 4.400,- Kč
Glesner, čp. 41 28 m x 200,- Kč/m = 5.600,- Kč
Kovářová, čp. 42  38 m x 200,- Kč/m = 7.600,- Kč
Lněničková, čp. 43    8 m x 200,- Kč/m = 1.600,- Kč

Vypořádání bude provedeno v hotovosti.
C zařazení následujících projektů obce Němčice do data-
báze projektů a projektových záměrů PU kraje:

- stavební pozemky, infrastruktura pro výstavbu RD
- rekonstrukce ČOV
- rekonstrukce vodovodu
- oprava místních komunikací, mostů, lávek, propustí
- rekonstrukce sportovně kulturního areálu na Člupku

- výstavba rodinného centra v čp. 98 v Němčicích, 
- obnova rybníku
- rekonstrukce čp. 26 ve Zhoři na dům s pečovatel- 

skou službou
C další postup ve věci vymáhání částky 40.828,-,  vzniklé
škodami při vloupání do KD v Němčicích v noci z 8. 5. na
9. 5. 2002 - škoda bude vymáhána v rámci občansko-
právního sporu. Bohužel velký úspěch nelze očekávat,
neboť někteří aktéři vloupání byli odsouzeni k nepod-
míněným trestům odnětí svobody.
C jmenování p. Vladimíry Vavřínové, bytem  Němčice -
Člupek čp. 50 do funkce kronikářky obce Němčice, dále
schválilo platební výměr kronikářky obce Němčice
C jmenování p. Marie Doležalové, bytem Němčice -
Zhoř čp. 17 do funkce kronikářky obce Němčice, místní
části Zhoře, dále schválilo platební výměr kronikářky míst-
ní části Zhoře.
C předběžně termíny podzimních veřejných zasedání:

- Němčice - 24. 9. 2003, od 19.00 hod. v zasedací míst
nosti OÚ v Němčicích

- Zhoř -  25. 9. 2003, od 19.00 hod. v sále pohostinství 
ve Zhoři

C zaslání platebních výměrů neplatičům místního
poplatku za odvoz TKO (za r. 2001 a 2002), obsílku
obdrží: M. Sukolová (2x), Hana Benešová (2x), Miroslav
Dostál (2x) všichni bytem Němčice 56, Josef Šotola, Člu-
pek 9 (2x), Ivan Orolin, Zhoř 65 (2x), Zdeňka Vágnerová,
Němčice 61 (1x)
C požární dokumentace:

- dokumentace požární ochrany obce
- požární řád pro knihovnu Zhoř
- požární řád pro knihovnu Němčice
- požární řád pro obecní archiv
- požární poplachové směrnice Obce a Základní a 

mateřské školy
- organizace zabezpečení požární ochrany  Základní 

a mateřské školy v Němčicích
- požární řád pro mateřskou školu Němčice

C výstavbu RD na p.p. 917/1 v obci Němčice, místní části
Člupek, k.ú. Němčice. Výstavba RD je v souladu se změ-
nou č. 2 ÚPSÚ obce Němčice, která bude dokončena ke
dni 30. 11. 2003. Dále schválilo napojení na obecní
vodovod a kanalizaci za standardních podmínek.
C další postup ve věci vymáhání neodevzdané tržby v
celkové výši 37.943,50 Kč od bývalého zaměstnance KD,
p. J. Pihíka - I. a II. výzva, v případě nesplacení dlužné
částky bude záležitost postoupena soudu v Ústí nad
Orlicí,  s následnou exekucí.
C prodloužení nájmu nebytových prostor p. P. Čermákové
do 30. 8. 2004 za 800,- Kč/měsíc. Bude osazen vodoměr.
C nájemní smlouvu na pronájem sportovních kabin s TJ
Sokol Němčice. Náklady na provoz objektu byly stanove-
ny na 65.540,- Kč
C převod finančních prostředků TJ Sokol Němčice v
celkové částce 65.540,- Kč, na provoz sportovních kabin
na úhradu záloh na topení, E.E., vodné a údržbu objektu.
C prodej st.p. 38/6 v obci a k.ú. Němčice manželům
Gyombérovým, bytem Němčice - Člupek 75.
C nabídku prodeje st.p. 38/5 v obci a k.ú. Němčice p.
Jiřímu Havlovi, bytem Končínská 231, Litomyšl.
C příspěvek na činnost TJ Sokol Němčice v celkové výši
15.000,- Kč pro sezónu 2003-2004.
C předběžně prodej st.p. 301/2 a p.p. 1696/8 v obci a k.ú.
Němčice. Záměr bude zveřejněn na úřední desce.
C ustavení právního zástupce obce v rozmezí měsíčního

palmáre 2000,- až 3000,- Kč.
C výzvu č. 2 - pokus o smír p. Pávkové, ve věci dalšího
užívání čp. 35 na Člupku a úhrady dlužné částky.
C podání žádostí o finanční podporu z POV na dotační ti-
tuly:

1) úroky z komerčních úvěrů
2) rekonstrukce sportovně-kulturního areálu na Člupku 

a vodní nádrže, rekonstrukce volejbalového kurtu
C vypsání výběrového řízení na pozici vedoucího
provozního KD v Němčicích. Pověřilo Ing. Racka a Ing.
Šauera jednáním ve věci. Ve věci rozhodne výběrová
komise.
C možnost pronájmu restaurace KD v případě zajímavé
nabídky. Ve věci rozhodne zastupitelstvo obce 
C zřízení pěší zóny v obci Němčice a umístění zrcadla u
zastávky ve Zhoři 
C Zápis o přijatých opatřeních k přezkoumání hospo-
daření obce Němčice za r. 2002.
C Zastupitelstvo obce Němčice pověřuje starostu obce
Němčice Ing. J. Racka zajištěním nezávislého auditora
pro přezkoumání hospodaření za r. 2003.
C podání 2 požadavků obce Němčice do projektu  nadace
VIA

- obytná zóna Němčice
- přechody pro pěší v Němčicích, Člupku a Zhoři

C odprodej p.p. 38/5 v Němčicích o výměře 595 m2  pro
výstavbu RD za cenu dle platného znaleckého posudku č.
3018/073/03 ze dne    30. 5. 2003.
C prodej st.p. 301/2 o výměře 29 m2 a 1696/8 o výměře
427 m2 v Němčicích za cenu dle platného znaleckého
posudku č. 3018/073/03   ze dne 30. 5. 2003.
C prodej nově vzniklé p.p. 636/1 o výměře 690 m2, 
společně s již schváleným prodejem čp. 23 v Němčicích.
C odpověď na stížnost p. L. Procházky, N 67 ve věci
vlivu provozu KD v N na bezprostřední okolí a jeho RD.
C podání žádostí o příspěvek z Programu obnovy vesnice
v r. 2004 v následujícím pořadí

1) opravy místních komunikací
2) opravy kaplí v obci Němčice, Člupku a Zhoři
3) úroky z úvěru na dostavbu KD
4) úroky z úvěru na plynofikaci obce

C podání žádostí obce Němčice v rámci mikroregionu
Litomyšlsko v dotačních titulech 

- Projekty pro fondy EU a ČR
- Výstavba a opravy sportovních zařízení - oplocení a 

zavlažovací zařízení sportovního  areálu
C zařazení projektových záměrů do databáze PU kraje

-  Rekonstrukce čp. 98, roubeného hostince v 
Němčicích, na rodinné rekreační centrum,  včetně 
obnovy části rybníka

- Rekonstrukce ČOV
Dále budou zpracovány a zařazeny další projektové

záměry (opravy kaplí, oprava areálu na Člupku, oprava
vodní nádrže, ...)
C zadání změny č. 2 ÚP-SÚ obce Němčice, zadání
výběrového řízení, obeslání nejméně 3 zájemců.

Zastupitelstvo obce Němčice neschválilo:
D návrh p. Hermana z České Třebové, vlastníka čp. 63 ve
Zhoři na omezení tonáže projíždějících vozidel
D Stížnost na zimní údržbu, kterou provádí OÚ Němčice
se zamítá z důvodu neprůkaznosti původce poškození

- OZ

Tak zní český překlad latinského nápisu na renesanční desce
z r. 1595 zvané “Konšelská”, která pocházela z původní kutnohorské
radnice a nyní ji lze spatřit před vstupem do Sněmovní síně ve
Vlašském dvoře v Kutné Hoře. Myšlenka o povinnosti radních jednat
ve věcech společných objektivně je natolik vznešená a nadčasová,
že kopie této desky byla umístěna v  budově OSN v New Yorku. 
Lze jen litovat, že někteří naši zákonodárci (i jiní volení zástupci) ji
zřejmě nikdy nečetli.

- FŠ

Kdo�koli jsa v radì, sem za úøadem svým vstupuješ, 
pøed tìmito dveøemi své náru�ivosti odlo�. 

Hnìv, násilnictví, zášti, pøátelství, pochlebenství. 
Obci své starosti podrob. 

Nebo� jakou mìrou ty jiným spravedlnost neb køivdu uèiníš, 
tou i tobì na bo�ím soudì odplatu oèekávati a snášeti bude.



VÝBORY   OBCE   NÌMÈICE   (2002 - 2006)

Kontrolní výbor
Předseda: František Kladiva
členové:    Pavel Jůza

Josef Hynek
Vladimíra Vavřínová

(při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy)

Činnost kontrolního výboru
- Kontrola hospodaření 4x za rok (kontroluje se každé účetní období)
- Návrhy opatření v hospodaření obce
- Zhodnocení zprávy o výsledku hospodaření obce (audit) 
- Provádět zápisy z kontrol hospodaření obce
- Kontrolní činnost pro příspěvkové organizace a organizační složky 

obce (Základní škola, SDH,  Knihovny, apod.)
®®®®®®

Sociální a školský výbor
Předseda: p. Iva Sedláčková
Členové:   Mgr. Dana Urbánková

p. Soňa Čejková
p. Pavlišová

(při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy)

Činnost sociálního a školského výboru
- Výkon státní správy v oblasti sociální a pečovatelské
- Zmapovat sociální situaci v obci
- SPOZ - činnost
- Spolupráce se Základní školou

®®®®®®

Finanční výbor 
Předseda: František Šauer, Ing.
členové:    František Kladiva

Ladislav Jilg
Dana Urbánková, Mgr.

(při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy)

Činnost finančního výboru
- Příprava rozpočtu
- Projednání a příprava finančních operací nad 100.000,- Kč
- Příprava finančního plánu obce a finančního výsledku
- Příprava opatření pro zajištění finančních zdrojů obce

®®®®®®

Stavební a zemědělský výbor
Předseda: Ladislav Jilg
Členové:   Ing. František Šauer

p. Jaroslav Zýka
p. Jaroslav Stráník

(při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy)

Činnost stavebního a zemědělského výboru
- Výkon státní správy v oblasti stavebního zákona a územního  

plánování, ochrany  životního prostředí, apod.
- Kontrola stavebních aktivit v obci
- Příprava podklad pro investiční a neivestiční činnost obce
- Příprava podkladů pro majetkoprávní vypořádání 

®®®®®®

Po volbách v roce 2002 byly ze zvolených členů obecního zastupitelstva ustaveny následující výbory: Kontrolní, Finanční, Sociální a školský,
Stavební  a zeměmělský. Občané se mohou se svými náměty, dotazy a připomínkami obracet na předsedu výboru, nebo kteréhokoli z členů
výboru.

O s m  s t a t e č n ý c h
Kdo z vás by neznal film “Sedm  statečných”? Příběh o
hrstce dobrovolníků, která bez nároku na honorář chrání

mexickou vesnici před loupeživými nájezdy banditů. Jména
hlavních hrdinů - Chris, Vin, Chico, Britt, Bernardo, Lee a

Harry, se již dávno zapsala do naší paměti.

To je ovšem historie. To u nás v Němčicích jsme na tom
dokonce o jednoho statečného lépe. Tím mám na mysli ty z
místních občanů, kteří přišli 24.9.2003 na veřejné zasedání
Obecního zastupitelstva. Je skutečně politováníhodné, jak
málo se zdejší občané zajímají o dění v obci a v Obecním
zastupitelstvu. Nu což, ani v původním příběhu nebylo snad-
né dát dohromady tu správnou partu, ale proč je to problém
tady, když veřejná zasedání nejsou ani zdaleka tak
nebezpečná jako obrana mexické vesnice, to je otázka.

24.9.2003 Osm statečných
V hlavních rolích (v abecedním pořadí) - 
Klement Vratislav, Kopecký Jan, Nováková Milena,
Škeřík Jiří ml., Škeřík Jiří st., Štarman Václav,
Veselý František ml., Vondrová Milena

- FŠ

Cena stoèného
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VAK Pardubice

VAK Hradec Králové

VHOS Svitavy

VAK Chrudim
VHOS Moravská Tøebová

VHOS Jevíèko

VAK Jablonné nad Orlicí

TEPVOS Ústí nad Orlicí
Vodovody s.r.o. Litomyšl

Orvos Èeská Tøebová

Nìmèice 

C A U S A  :  V o d n é
V minulém čísle se objevila srovnávací tabulka cen vodného u okolních  provozovatelů vodovodů
a kanalizací. Vyplývá z ní, že Obecní úřad v Němčicích prodává téměř nejdražší vodu v okolí, dalo
by se říci téměř nejdražší vodu v kraji. Úplně jinak však vypadá situace pokud srovnáváme ceny
stočného.
Na první pohled je patrné, že toto srovnání vyznívá pro Obecní úřad Němčice úplně jinak.
Ono se vždy vyplatí srovnávat srovnatelné. V opačném případě se totiž ze statistiky stává 
demagogie a ta zhola nic nevypovídá o skutečném stavu věcí.

Ceny uvedené v tabulce byly převzaty z Internetu.
-FŠ



C o  j s o u  t o  i n v a z n í  d r u h y  r o s t l i n ?  -  2
V minulém čísle jsme si řekli, co to jsou invazní druhy rostlin, jaké jsou jejich společné vlastnosti a čím jsou vlastně nebezpečné. Zároveň jsme se seznámili s  v

našem katastru se vyskytující křídlatkou. Dnes si povíme o další nebezpečné rostlině, o bolševníku velkolepém. 

Bolševník velkolepý (Heracleum mantegazzianum)
Bolševník velkolepý může být  tří až čtyřletá, zřídka vytrvalá rostlina. Lodyha může být až tři,

čtyři a výjimečně až 5m vysoká, červeně skvrnitá, dole o průměru až 10 cm. Listy jsou trojeně zpeřené,
peřenolaločné ve špičaté laloky, až 130 cm velké. Okolíky mohou mít až 50 cm v průměru. Semena
mohou dozrát ve druhém nebo třetím roce, kdy má rostlina dostatečně vyvinutý kořenový systém. Tím, že
se množí i dělením kořenů starších rostlin, lze ztěží rozpoznat zda v pátém nebo šestém roce je na
určitém místě původní rostlina nebo nová dceřinná, vzniklá ze starších kořenových oddenků. Po uzrání
semen zpravidla odumírá, přezimuje jen mohutný dužnatý kořen. Plně vyvinutá rostlina, ve 2. nebo 3.
roce, může uvolnit až 5.000 i více semen, která se do okolí rozšiřují větrem a kolem toků hlavně vodou.
Semena si mohou podržet klíčivost až 15 let !!

Pochází pravděpodobně z Kavkazu a do Čech byl zavlečen Hrabětem Metternichem, který
ho dovezl do svého zámeckého parku. 

POZOR !! Bolševník je jedovatý. Šťavnaté části rostlin obsahují furanokumariny, které po
kontaktu s pokožkou způsobují fotosenzitivu. Postačí krátká doba slunečního svitu a nastupuje bolestivé
poškození kůže - fotodermatida. Po 10-20 hodinách začne postižené místo otékat, pokožka zrudne,
vznikají mokvavé puchýře, stoupá teplota a postižená místa jsou silně bolestivá. Pro stálé zapálení se
poškození pomalu léčí. Jizvy se sice zahojí, ale poškozená místa mohou být patrna i 2 roky po zasažení.

S ohledem na agresivní chování této rostliny je třeba neprodleně učinit opatření k omezení jejího šíření a k likvidaci stávajících porostů.

M e t  o  d  i  k  a    l  i  k  v  i  d  a  c  e  M e  t  o  d  i  k  a    l  i  k  v  i  d  a  c  e  b o l š e v n í k ub o l š e v n í k u
Odstranění květenství - v době květu (ve fázi, kdy semena začínají zrát v terminálním okolíku). Regenerace rostlin je při tomto zásahu překvapivě malá

- Odstraněná květenství je třeba zničit !!
Chemická likvidace - bodový postřik na jaře 3% roztokem a v létě 5% roztokem Roundupu na zelené rostliny
Opakované sečení -  může být úspěšné jen na pozemku, kde není z dřívější doby zásoba semen v půdě. Obrovská vitalita růstu b.v. je umožněna velkými listy,

ztratí-li rostlina několikrát za rok listy,  "vysiluje" se a posléze hyne. Čím častěji se odsekne nadzemní část, tím je větší naděje na úspěch 
Spásání ovcemi - Vhodné v místech, kdy lokalita navazuje na současné pastevní areály, případně výběhy.

Výskyt: V katastrech Němčice a Zhoř dosud nebyl zjištěn výskyt bolševníku velkolepého.

Pokud by kdokoli z Vás zjistil výskyt této velice nebezpečné rostliny, ohlaste to, prosím, na Obecním úřadě.
- Stavební výbor

V sobotu 11.10.2003 se v Kulturním domě v Němčicích uskutečnil bazar zimního

oblečení. I přes velmi malou účast místních obyvatel jsme si nenechaly zkazit

náladu a rozhodly jsme se, že na jaře příštího roku to zkusíme znovu. Mě osob-

ně dost překvapilo, že tak málo maminek projevilo zájem prodat již nepotřebné

oblečení. Domnívala jsem se, že v dnešní době, kdy je oblečení na děti oprav-

du poměrně drahé, si navzájem pomůžeme a za malý poplatek si věci

povyměňujeme. Tak snad příště.                                  

Vás všechny, kteří máte o bazar zájem, budeme zase za půl roku očekávat.

Doufáme, že to už Vás přijde více.                                                                   

Ještě bych chtěla poděkovat paní V. Jasanské, M. Seklové a D. Urbánkové, že

se se mnou na této akci podílely a samozřejmě pracovníkům Kulturního domu.   
- Zdenka Šauerová 

Bazar zimního obleèení

P o z v á n k a  d o  k u l t u r n í h o  d o m u  N ì m è i c e

V sobotu 4. října se uskutečnila Beseda s důchodci,
kterou pořádá Sbor pro Občanské záležitosti pod záštitou Obec-
ního úřadu v Němčicích. 

Beseda je určena pro občany, kteří se v roce 2003
dožívají min. věku 65 let a mají v naší obci trvalé bydliště. V
letošním roce je to celkem 103 občanů. Každý občan, který se
chce této akce zúčastnit, zaplatí poplatek 20,- Kč, který je určen pro částečné
krytí nákladů spojených s touto akcí. Pohoštění bylo zajištěno, k poslechu
hrála kapela.

-  Dana Urbánková

Beseda s dùchodci

Reklama “za babku“ !Reklama “za babku“ !
Nabízíme f i rmám možnost  zveøe jnìní  rek lamy v
obecním èasopisu za symbol ické ceny:

c e l o s t r á n k o v á    - 800 Kè
p o l o v i n a  s t r a n y  - 400 kè
è t v r t i n a  s t r a n y   - 200 Kè 
o s m i n a  s t r a n y    - 100 kè

Dále nabízíme obèanùm možnost zveøejnìní soukromé 
inzerce v rozsahu max. 5 øádkù textu ZDARMA.

P e l l  -  M e l l

Ochotnický spolek Šlégl opět nacvičuje!
Tentokrát pod vedením Jany Klementové. Chystané představení
nese název "Ta myslivecká latina" a jedná se o frašku se zpěvy
na námět Václava Vrány a hudbu Emila Starého.

- Dana Urbánková

Šlégl opìt nacvièuje!
Posvícenská zábava

Dne 25.října 2003 Vás zveme na nefalšované “Němčické posvícení”.
K tanci a poslechu hraje  skupina L.A.B. Litomyšl.

Nabídka kuchyně : posvícenská husa a kachna, knedlík, zelí  
Speciální nabídka : pravé posvícenské koláče
Stálá nabídka : k pití co  je libo

Vy všichni, kterým je doma samotným smutno, si přijïte posedět s
přáteli, zatančit si,  pochutnat si na posvícenské kuchyni  a určitě mi
všichni dáte za pravdu, že zahřešit si s kávou a voňavým koláčem stojí
také za to.



Protože již více než rok doutná v naší obci spor o to, zda je nebo není možné
oddělit Zhoř od Němčic a následně ji připojit k České Třebové, rozhodl jsem se přehledně sep-
sat vše, co se mi podařilo k tomuto sporu najít v denním tisku. Články jsou seřazeny podle
data vydání a byly  převzaty v plném znění včetně uvedení autora.
Možná, že ve světle tohoto přehledu budou slova a skutky některých lidí vypadat méně altru-
isticky, než by si sami přáli.

v v v
Mladá fronta DNES - 02.04.2001 - Autor: (sam)
Televize: Pardubice zaostávají
Č e s k á T ř e b o v á - Největšímu městu Ústeckoorlicka schází k téměř stoprocentní šanci
stát se sídlem takzvaného pověřeného úřadu asi pět stovek lidí v jeho spádovém obvodu.
Česká Třebová by se pak dostala s více než dvaceti tisíci lidmi ve svém obvodu do první kat-
egorie sídel, ve kterých ministerstvo vnitra pověřený úřad zřídí a převede na něj část agendy
i pracovníků okresního úřadu. Zatímco loni Česká Třebová chtěla získat na svoji stranu obec
Němčice, nyní přemlouvají radní Třebové zastupitele v Dlouhé Třebové. "Část Němčic, která
je nejblíže ke Třebové, Zhoř, by se musela od Němčic oddělit a stát se místní částí našeho
města, ale to se patrně neuskuteční," řekl místostarosta České Třebové František Čech. Ten
s dalšími radními chce nyní začlenit do třebovského obvodu obec Dlouhou Třebovou, která
zatím patří k Ústí nad Orlicí a leží mezi oběma městy. "Zúčastnili jsme se zasedání rady
sousední obce, kde jsme jim nabídli možnost připojit se k našemu pověřenému úřadu. Ujistili
jsme je, že mohou počítat se vstřícným jednáním při vyřizování svých úředních záležitostí. Víc
ani slíbit nemůžeme," uvedl Čech. 
Rozhodnutí o tom, ke kterému městu se obec s více než dvanácti stovkami obyvatel přikloní,
má padnout na zasedání zastupitelstva příští týden. "Českotřebovský starosta nám předloží
své varianty a návrhy. Předpokládám, že zastupitelé rozhodnou na základě jeho vystoupení,"
řekl starosta Dlouhé Třebové Bohuslav Halva. 

v v v
Mladá fronta DNES - 30.01.2002 - Autor: EVA MALÍNKOVÁ
Iniciativa chce sloučit Zhoř s Třebovou
Česká Třebová - Iniciativa pro Zhoř vyhlásila v druhé polovině ledna ve Zhoři anketu, která
chce zjistit stanovisko tamních obyvatel na sloučení obce s Českou Třebovou. Přestože je
obec Zhoř s 25O obyvateli vzdálená od České Třebové zhruba tři kilometry, patří do katastru
obce Němčice a měla by připadnout pověřenému úřadu v Litomyšli. "Anketou chceme zjistit
zájem a názory obyvatel na případné sloučení," uvedl hlavní iniciátor akce Milan Mikolecký z
České Třebové. "V druhé polovině února plánujeme informační schůzku pro tamní obyvatele.
Tou dobou budeme již znát výsledky ankety," dodal Mikolecký.

v v v
Mladá fronta DNES - 04.02.2002 - Autor: EVA MALÍNKOVÁ
Česká Třebová - Zhoř chce sloučení se Třebovou
Více než osmdesát procent obyvatel obce Zhoř se vyslovilo v anketě pro sloučení s Českou
Třebovou. Zhoř je nyní součástí obce Němčice a připadla by pověřenému úřadu v Litomyšli.
Předběžnou anketu uspořádala Iniciativa pro Zhoř z České Třebové.

v v v
Mladá fronta DNES - 06.02.2002 - Autor: EVA MALÍNKOVÁ
Obyvatelé Zhoře chtějí k České Třebové
Česká Třebová - Drtivá většina obyvatel Zhoře se v anketě vyjádřila pro sloučení s Českou
Třebovou. Anketu v obci s 250 obyvateli uspořádala Iniciativa pro Zhoř složená zejména z oby-
vatel České Třebové. Zhruba tři kilometry od Třebové vzdálená Zhoř je nyní částí obce
Němčice, která bude patřit pověřenému úřadu v Litomyšli. "Anketa mluví jasně. Můžeme jen
pomáhat, nechceme nikoho ovlivňovat," uvedl hlavní iniciátor ankety Milan Mikolecký. Podle
Mikoleckého se nechce Iniciativa plést do toho, jaké má být začlenění Zhoře v systému veře-
jné správy ani akci nepřipravila na popud českotřebovských radních. Zorganizovala anketu,
kterou plánovala již v loňském roce. "Tehdy jsem čekali, že obecní zastupitelé Němčic budou
mít zájem znát názor lidí, protože tato otázka tady objektivně existuje," řekl Mikolecký. Pro
sloučení s Třebovou mluví zejména tříkilometrová vzdálenost, lepší dostupnost úřadů, ale i
škol, lékařů. "Jsem pro Třebovou, když bude potřeba, dojdu tam na úřad pro razítko i pěšky.
Nehledě na to, že tam mám práci a přátele, což o deset kilometrů vzdálené Litomyšli říci
nemohu," říká obyvatel Zhoře. Podle starosty obce Němčice Josefa Racka nejsou důvody pro
sloučení s Třebovou tak zásadní, jak iniciativa tvrdí. "Pro lidi se zas tak mnoho nezmění. Kam
budou nebo nebudou jezdit do školy či chodit k lékaři rozhodují nezávisle na tom, které obci
patří. Kompetence budoucích pověřených úřadů stále nejsou stoprocentně jasné," uvedl
starosta. "Samozřejmě, že pokud bude taková vůle lidí a pokud bude vše v souladu se zákony,
budu jejich rozhodnutí respektovat," dodal starosta obce se zhruba devíti sty obyvateli. Inicia-
tiva plánuje zřídit ve Zhoři organizační výbor a připravit místní referendum. "Na druhou polov-
inu února chystáme informační schůzku s odborníky, kteří náš postup posoudí," dodal
Mikolecký. Místní referendum připadá v úvahu buď společně s komunálními volbami, nebo k
1. lednu příštího roku.
Výsledky ankety ve Zhoři
* Pro nové začlenění obce Zhoř pod Českou Třebovou celkem 57 odpovědí, 81,4%
* Pro dosavadní uspořádání (Zhoř jako součást obce Němčice) 11 odpovědí, 15,7%
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Deníky Bohemia - ORLICKÉ NOVINY -  08.02.2002 - Autor: (daf)
Ve Zhoři besedovali o odtržení od Němčic
Němčice/Zhoř - Diskutovat s občany Zhoře, která v tšchto dnech řeší otázku, zda zůstat
součástí obce Němčice, nebo vůli pověřenému úřadu přejít pod Českou Třebovou, přijel ve
středu němčický starosta Josef Racek. 
Diskusi o sloučení Zhoře s Českou Třebovou rozpoutala v této obci "Iniciativa pro Zhoř". Ze
zhruba 240 obyvatel, kteří ve Zhoři žijí, přišly na besedu o výhodách či nevýhodách případné
změny čtyři desítky. To Josefa Racko trochu zklamalo. Očekával větší zájem. Ti občané, kteří
se zapojili do diskuse, byli vesměs pro nové uspořádání. "S iniciativou a lidmi, kteří ve Zhoři
podporují sloučení s Českou Třebovou, jsme se neshodli na výkladu zákona. Změnu, tak jak

o ní hovoří materiály Iniciativy pro Zhoř - kterou iniciovali třebováci, což mě také zaráží - nejde
v tuto chvíli legitimním způsobem realizovat. Dokud nebudeme mít v otázce výkladu zákona
jasno, nemůžeme nic dělat,"  podotkl Racek. Výklad paragrafů, které jsou diskutabilní, se bude
obec snažit získat úřední cestou. Jak starosta dodal, bude ctít zákony země a názor občanů.

v v v
Deníky Bohemia - ORLICKÉ NOVINY -  20.02.2002 - Autor: (daf)
My nic nebrzdíme, říká starosta
Němčice - besedy ve Zhoři o pověřených obecních úřadech se zúčastnil i starosta Němčic
Josef Racek. Iniciativa pro Zhoř mu vyčítá, že se snaží aktivity směřující ke sloučení Zhoře s
Českou Třebovou brazdit, protože Němčice mají finanční zájem na tom, aby ke změně katas-
trálního území obce nedošlo. Josef Racek říká, že nemá co brzdit, protože zákon změnu
neumožňuje. "Příslušný paragraf hovoří naprosto jasně. Samozřejmě jsme požádali o jeho
výklad kraj i ministerstvo," uvedl Racek. Pokud by však zákonná cesta existovala a zájem Zhoř
měla, starosta říká, že bude její přání respektovat.

Další diskuse o osudu Zhoře
Zhoř - Diskuse o přeřazení Zhoře, která je součástí obce Němčice, ale část obyvatel Zhoře
projevila zájem přejít pod Českou Třebovou, pokračuje. V pondělí přijel diskutovat do Zhoře
poslanec Radko Martínek, odborník v oblasti veřejné správy. Veřejnou schůzi svolala "Iniciati-
va pro Zhoř", která před časem oslovila občany Zhoře anketou na téma "Chcete v budoucnu
spolu s Němčicemi patřit pod pověřený úřad v Litomyšli nebo přejít pod Českou Třebovou?".
Sál zhořské hospody "praskal ve švech". Podle Radko Martínka začalo jednání emotivně,
skončilo však rozumně. "Hlavní cesta spočívá v dohodě mezi oběma obecními zastupitelstvy.
Snažil jsem se občanům Zhoře vysvětlit, co pro ně bude znamenat reforma veřejné správy.  Ať
zváží, co mají nyní a co jim může nabídnout Česká Třebová," řekl Martínek. "Myslím si, že v
tuto chvíli změna není možná. Existuje rozpor mezi zákonem o obcích a zákonem o volbách
do obcí. Nikdo nepředpokládal, že prezident vyhlásí volby do zastupitelstev obcí tak brzo.
Podle zákona o obcích by se mohla tato záležitost začít řešit nejpozději do šesti měsíců před
dnem vyhlášených voleb, nicméně v zákonu o volbách do obcí je řečeno, že po vyhlášení
voleb se nesmějí měnit volební okrsky. A protože ve Zhoři je volební okrsek, myslím si, že
změna teď realizovatelná není. Což je možná dobře, Zhož tak bude mít dostatek času, aby si
problém bez emocí vyřešila."
Svými oponenty je "Iniciativa pro Zhoř" z ČeskéTřebové podezírána, že ovlivňuje občany a
kdyby jí nebylo, nebyla by ani žádná diskuse. Iniciativa zdůrazňuje,  že se nechce plést do
záležitostí obce, jen zorganizovat anketu. Zda ve Zhoři budou podnikány další kroky pro
sloučení s Českou Třebovou, už bude záležet na lidech, kteří tu žijí.

v v v
Deníky Bohemia - ORLICKÉ NOVINY - 15.05.2003 - Autor: MAGDA NAVRÁTILOVÁ
Nespokojence ze Zhoře řeši hejtman
Ústecko / Svitavsko - občané Němčic, žijící v místní části zhoř, obnovili snahy o odtržení od
obce a připojení k České Třebové. "Spojení s Němčicemi je nešťastné," stěžují si zástupci
Zhoře starostovi České Třebové, od níž je dělí pouze kopec. Věc má ale háček. "Rozdělení je
podle zákona nemožné," vyjadřují se k aktivitě směřující k odtržení  představitelé Němčic.
"Nesplňujeme podmínku, aby v obci zůstalo po rozdělení alespoň tisíc obyvatel," dodávají. Lit-
omyšlský starosta Jan Janeček, pod něhož nespokojení občané spadají, řekl: "Pokud to bude
právně a technicky možné, rozhodnutí bychom respektovali." Poslední slovo však bude mít
hejtman Pardubického kraje, který přezkoumává požadavek zhořských občanů.

v v v
Mladá fronta DNES - 20.05.2003 - Autor: EVA MALÍNKOVÁ
Lidi ze Zhoře láká Česká Třebová
Česká Třebová - Lidé ze Zhoře na Ústeckoorlicku chtějí, aby jejich obec spadala pod tři kilo-
metry vzdálenou Českou Třebovou. Vloni se sice v anketě vyjádřili pro sloučení s ní, po
komunálních volbách však Zhoř zůstala u Němčic a nyní spadá pod pověřený úřad v Litomyšli.
Iniciativa pro Zhoř, která anketu vyvolala, nyní chystá petici. Pro sloučení s Českou Třebovou
mluví kromě vzdálenosti také lepší dostupnost úřadů škol a lékařů. "Jsem pro Českou Tře-
bovou. Když bude potřeba, dojdu tam na úřad pro razítko i pěšky. Nyní máme úřady na téměř
čtyřech místech, což je hrozné. Člověku dá práci jen sehnat informace o tom, kde co je," říká
obyvatelka Zhoře. Zhoř, jež má asi 250 obyvatel, je součástí Němčic od roku 1976. "Od
letošního roku platí novela zákona o obcích a ta nepřeje dalšímu odštěpování malých obcí.
Tady však nejde o vznik nové obce. Vůle lidí přejít pod Českou Třebovou stále trvá. Čekáme
na oficiální právní rozbor nadřízených orgánů. Jsme teď zhruba na stejném bodě jako v min-
ulém roce, iniciativa neřekla ale ještě poslední slovo. Radní v České Třebové se připojení
obce nebrání, záleží teď na platných zákonech a vůli lidí," uvedl Martin Netolický, který
společně s Milanem Mikoleckým, oba jsou z České Třebové, připravili ve Zhoři loni anketu.
Lidé ve Zhoři se nyní musejí obracet na úřady a instituce v několika městech.
Matriku a stavební odbor v České Třebové, lékařská péče, pošta a škola sídlí většinou také v
České Třebové, ostatní služby jsou však pověřeného úřadu v Litomyšli a úřad práce a finanční
úřad v Ústí nad Orlicí.
Podle starosty obce Němčice Josefa Racka nejsou důvody pro sloučení s Českou Třebovou
tak zásadní, jak iniciativa tvrdí. "Pro lidi se zas tak mnoho nezmění. Kam budou nebo nebu-
dou jezdit do školy či chodit k lékaři, rozhodují nezávisle na tom, které obci patří," uvedl před
časem starosta. "Samozřejmě, že pokud bude taková vůle lidí a pokud bude vše v souladu se
zákony, budu jejich rozhodnutí respektovat," dodal starosta obce se zhruba devíti sty oby-
vateli.
Potíže lidí ze Zhoře
- Zhoř patří pod obec Němčice, lidé však chtějí sloučení s Českou Třebovou
- Obyvatelé Zhoře musejí dojíždět na úřady do České Třebové, Litomyšle a Ústí nad Orlicí

v v v

Bez komentáře.
-  Ing. František Šauer

K d o  s e j e  s v á r ,  . . . .



Z historie školního vyuèování v Nìmèicích-3
Nástupcem Antonína Šlégla ve škole stal se p. Bernard Beniš, rodák Dolnoújezdský, známý pracovník na poli hospodářském. Založil u nás

Hospodářskou besedu, spolek pro pojištění dobytka, Kampeličku, kde byl po tři roky starostou Kampeličky. Byl stále členem obecního zastupitelstva v Němčicích,
dlouholetým jednatelem Okresního hospodářského společenstva, členem komise pro vyměřování daně z příjmu a jiné. Jak nastoupení řídícího Beniše, tak i
odchod řídícího Šlégla na odpočinek bylo provedeno slavnostně. Oba byli u lidu oblíbení za vzornou školní a mimoškolní práci. Lid alespoň ve chvíli loučení či
vítání uvědomoval si jejich zásluhy. Řídící B.Beniš pracoval u nás 12 roků a odebral se r. 1908 do své rodné obce Dolního Újezda, kde byl řídícím učitelem na
vícetřídní škole až do svého odchodu na odpočinek asi v r. 1920. Za něho byla v Němčicích zřízena ještě třetí třída.

Již v r. 1904 nový c.k. okresní školní inspektor začal upozorňovat na nedostatky učebních místností podle nejnovějších nařízení, až to vyvrcholilo
postavením nové školy v r. 1914. Ale to už tu byl od roku 1909 řídícím učitelem p. Eustach Rypka, který před tím byl delší dobu správcem jednotřídní školy v
Bohuňovicích. Tam mimo školu pracoval v obecní samosprávě a také i u nás jal se pomáhati v úřadování starostům J. Sedláčkovi , Ant. Jiskrovi a za války Jose-
fu Novákovi. Po založení Tělocvičné jednoty Sokol byl činným i v této jako jednatel.

Byl trpělivým písařem a lidem napsal mnoho a mnoho žádostí, hlavně za 1. světové války. Odešel na odpočinek roku ???? nejdříve do obecního domu
v Němčicích (bývalé školy). Když ovdověl, přestěhoval se do Osíka k svému zeti p. řídícímu Veselému.

- podle němčické kroniky

M a t e ø s k á  š k o l a
Co je nového v naší mateřské škole….

Od 1. září 2003 chodí do naší mateřské školy 25 dětí na denní
docházku a 3 děti na nepravidelnou docházku - 5 dnů v měsíci.
Předškoláků je 14.

O prázdninách byly instalovány bezdotykové baterie, byla provede-
na revize a opravy škrabky na brambory a robotu ve školní jídelně. Byly
započaty nátěry na školní zahradě, bude rekonstruována skluzavka. Byly
opraveny sítě proti hmyzu a budou instalovány nové vchodové dveře v
mateřské škole.

Od 1. září 2003 došlo k těmto personálním změnám: Paní Milena
Kuchtová odešla do důchodu a pracovní poměr také ukončila paní Marie
Lněničková. Od nového školního roku u nás pracuje paní Jitka
Rősslerová jako uklízečka a pomocná kuchařka a vedoucí stravování je
paní Růžena Strážnická.

- Věra Doležalová 

Z á k l a d n í  š k o l a
Zprávy ze základní školy

V letošním školním roce nastoupilo do první třídy 8 nových žáčků, šest
dívek a dva chlapci. Děti mají možnost pod vedením pedagogů naší školy  navštěvo-
vat kroužky  počítačů, angličtiny, pohybových her a hry na zobcovou flétnu.

Již v průběhu prázdnin začali zaměstnanci OÚ rekonstruovat podlahu v
šatně školy, opravuje se též plot, vlhké zdivo v chodbě suterénu  a zídky u  dolního
vchodu.

V nejbližších dnech plánujeme s žáky naší školy (v rámci Dne otevřených
dveří památek) navštívit některé pamětihodnosti Litomyšle, chceme se zapojit do
výtvarné soutěže Centropenu. Koncem října bude škola již tradičně pořádat lampi-
onový průvod.

Podzim bude také náročný pro nás pedagogy, neboť se účastníme pro-
jektu JAME, který je zaměřen na další vzdělávání učitelů v oblasti metodiky anglic-
kého jazyka. Zahájen byl již sedmidenním soustředěním v červenci, nyní pokračuje
vždy v odpoledních hodinách a o sobotách,aby nebyla narušena výuka.

Další novinky se můžete dozvědět i z naší informační skříňky u obchodu.
- Lydie Věnečková

Nabídka zájmových kroužků pro žáky 1. - 4.
třídy ZŠ Němčice

1. Anglický jazyk - určeno pro žáky od 2. třídy ZŠ
2. Pohybové hry
3. Estetický kroužek - dle počtu uchazečů

- hra na zobcovou flétnu
- výtvarný kroužek

4. Počítače
5. Náboženství

Pohybové hry jsou kroužkem bezplatným. 
Za anglický jazyk, hru na zobcovou flétnu a počítače děti platí
100,- za pololetí. 

-  Dana Urbánková

Víra v posmrtný život
Nejsem věřící a už vůbec nikdy jsem nevěřila v posmrtný život. Ale vše se změnilo. Už mi nežijí oba rodiče a tak často chodím na místní hřbitov v Němčicích. A tam se

to stalo. Teď už vím, že posmrtný život existuje. Zemřelí  si na hřbitově pěkně hospodaří, což jasně dokládá velké množství domovního odpadu v kontejneru před hřbitovem. Ve
velké míře pijí krabicové mléko, minerálky v PET lahvích, snědí velké množství jogurtů a jednou se jim dokonce zkazilo maso v mrazáku. Jediné co je mi záhadou na co potřebují
dětské jednorázové pleny. Mimo to mě zarazily použité autobaterie, ojeté gumy, sedačky z aut - to se mi opravdu nechce věřit, že by na onom světě měli i auta.

A nakonec Vám musím sdělit jeden pro mne úplně šokující poznatek. Slyšela jsem, že lze vyvolávat duchy zemřelých, ale nikdy jsem neslyšela, že bychom si s nimi
mohli dopisovat. Ale dnes je zřejmě všechno jinak. A teď Vám musím napsat jak jsem k tomuto poznatku došla. Jednou se v kontejneru objevilo velké množství papírů a tak mi neda-
lo se podívat.

Našla jsem tam spoustu pošty s adresami místních občanů. A to je snad dostatečný důkaz. Jen jedno nepochopím, proč zemřelí používají místo poštovních schránek
kontejner, jak ho poštovní doručovatelky vybírají a vůbec nejvíc by mě zajímalo, kdo si dopisuje s místními občany, kteří na hřbitově ještě nikoho nemají.  Ale chtěla jsem zachovat
listovní tajemství tak jsem ani jeden dopis neotevřela.      

-  Milena Jilgová 

Kultura - Aktuality - Za j ímavos t i
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VVýsledky referenda o pøistoupení ÈR k EU ýsledky referenda o pøistoupení ÈR k EU 
ze dne 13. a 14.6.2003 v Nìmèicíchze dne 13. a 14.6.2003 v Nìmèicích

Nìmèice Zhoø Celkem
Počet oprávněných voličů:             564  100.0% 199 100.0% 763 100.0%
Referenda se zúčastnilo:               263 46.6% 109 54.8% 372 48.8%
Pro: 193    73.4% 86 78.9% 279 75.0%
Proti: 64 24.3% 17 15.6% 81 21.8%
Neplatné hlasy 6 2.3% 6 5.5% 12 3.2%

Volební komise v Nìmèicích Volební komise ve Zhoøi
Věra Racková Alena Kohůtová
Olga Provazníková Pavel Mikl
Hana Voltrová Iva Sedláčková
Ing. Tomáš Mikl Tomáš Vraspír
JUDr. Karel Kyncl Josef Beran
Vojtěch John Marie Doležalová
Růžena Strážnická

- OÚ



Blýskání na lepší časy ...Blýskání na lepší časy ...
Tak jsme si letos opravdu užili teplého a suchého léta. Škarohlíd by

dokonce mohl prohlásit letošní léto za úmorné. Proto není vůbec nic divného na
tom, že se místem, kde se scházela naše mládež, stalo místní koupaliště. Díky
rozhodnutí OZ napouštět koupaliště vodou z vodovodu namísto z potoka a
pravidelnému chemickému ošetřování vody již napuštěné se podařilo to, co tu již
několik let nebylo. Koupaliště bylo "v provozu" vlastně celé léto bez přerušení.
Navíc díky práci dobrovolníků i obecních zaměstnanců bylo koupaliště po většinu
léta čistě obílené a voda čirá. 

A právě u těch dobrovolníků bych se rád zastavil. Letos se stalo něco,
co mě skutečně velice překvapilo. Příjemně! Kromě osvědčených "koní" z řad
dospělých se totiž do údržby koupaliště zapojila i parta mladých lidí, která se do
té doby na koupališti pouze scházela. Po celkem nevinné výměně názorů si vzali
údržbu koupaliště včetně okolí na starost. A jakým způsobem. S vervou mládí
vlastní se dali nejdříve do vybílení koupaliště a následně i do úklidu okolí. A když
úklid, tak zgruntu. Najednou se objevilo několik koleček, motorových sekaček a
dokonce i traktor. Okolí koupaliště bylo posekáno, tráva odvezena. Zmizel ve
vysoké trávě zarostlý betonový sloup, pozůstatek po přeložce vedení 35kV , mimo
plochu koupaliště. Zmizel i již notně rozrostlý šípkový keř. Najednou se objevily
barely na odpadky na všech stranách nádrže a dokonce i zděný sloupek elek-
trického rozvaděče dostal nový nátěr. To vše v rekordním čase a s nadšením.

A jak si pak všichni upraveného koupaliště vážili. Každý večer vzorně (více-méně)
uklizeno a ten kdo nehodlal nastolený pořádek dodržovat byl slušně napomenut. Je vidět že
pokud mladí něčeho dosáhnou vlastní prací, váží si toho mnohem více, než když "přijdou k
hotovému" a to je dobře. 

Na závěr bych chtěl jmenovat ty, kteří se o uvedený stav zasloužili. Byli to tito chlap-
ci a dívky: Roman Suchánek, Milan Přívratský, Jan Přívratský, Ondra Vavřin, Martin Jindra,
Václav Doubek, Jakub Marek, Michal Rozlívka, Pavel Rozlívka, Martina Jilgová, Miirka
Zavřelová, Standa Dědourek, Adam Sedláček, Jakub Novák, Dušan Gaži, Ladislav Beran,
Michal Hrdina a další sympatizující kolemjdoucí. Ještě jednou díky.

-FŠ

V období od června do září

se v naší obci narodili:
Jasanský Patrik Němčice
Javůrek Martin Němčice

Vítáme nové občánky  

hhgg
oslavili svá významná životní jubilea:

Vašinová Anna Zhoř 94 let
Provazníková Božena Člupek 92 let
Karlík Jan Němčice 89 let
Rambousková Anna Němčice 83 let
Šimek Emil Zhoř 83 let
Mynářová Vlasta Zhoř 81 let
Jasanská Růžena Zhoř 81 let
Umová Drahoslava Člupek 80 let
Uma Jindřich Zhoř 80 let
Rubková Slávka Zhoř 70 let
Fišer František Zhoř 65 let
Pecháčková Hana Němčice 65 let
Vaňousová Helena Člupek 60 let
Čejka Miroslav Zhoř 60 let

Blahopřejeme  

hhgg
jsme se rozloučili:

Myška Josef Člupek 72 let
Fikejz Karel Němčice 75 let
Kolář Jaroslav Němčice 79 let

Spoleèenská kronika

k z a m y š l e n í . . .
Šťastný je ten, kdo všeho shonu vzdálen, obdělává zděděnou hroudu

vlastním dobytkem, jak to kdysi dělávali jeho otcové.
Horatius

Pouštěj chléb svůj po vodě, nebo po mnohých dnech zase jej najdeš.
Starý zákon - Kniha Kazatel, Kap. 11.1

Jestliže by muž slib aneb přísahu učinil Hospodinu, závazkem
zavazuje duši svou, nezruší slova svého; podle všeho co vyšlo z úst jeho, učiní.

Starý zákon - Kniha Numeri, Kap. 30.2

Dělěj, co umíš, s tím, co máš, tam, kde jsi.
Theodor Roosevelt

K a l e n d á ř  u d á l o s t íK a l e n d á ř  u d á l o s t í

21.9.   Ne Sokol Němčice A - Sopotnice 16:00

5.10.   Ne Sokol Němčice A - Zálší 16:00
5.10. Ne Šipky Skokani Polička 14:00
19.10. Ne Sokol Němčice A - Tatenice 15:30
25.10. So KD Posvícenská zábava 20:00
26.10. Ne Šipky Kopečkáři Dětřichov 18.00

2.11. Ne Sokol Němčice A - Lanškroun B 14:00
9.11. Ne Sokol Němčice A - Mistrovice 14:00
9.11. Ne Šipky Snajpři Bystré 18.00
16.11. Ne Sokol Odpoledne s HELIGONKÁŘI
23.11. Ne Šipky Dart D.A.S. Polička 18.00
29.11. Ne Mikulášská zábava 20:00

(Knedlo, zelo, vepř)

16.12. Út Škola Vánoční besídka 17:00
(Škola, školka, pěvecký sbor KOS)

25.12. So Sokol Štěpánská zábava 20:00
(Ravens)

24.1.  So Sokol Maškarní ples 20:00
31.1.   So Obec Obecní ples 20:00
14.2. So hasič Hasičský ples 20:00
21.2. So Myslivci  Myslivecký ples 20:00

Chodníky -  nebo parkoviště?
Většina z Vás si jistě pamatuje, jak dlouho to v Němčicích trvalo, něž se alespoň v některých
částech obce podařilo vybudovat chodníky. Vím, můžete namítnout, že část je nedokončená a
vůbec, že nejsou všude, kde by měly být. Souhlasím. O to více mrzí, že někteří naši spolu-
občané považují chodníky za zpevněná stání pro svoje plechové “miláčky”. Nejen že se chod-
níky stávají pro chodce nepoužitelné, ale odstavená auta navíc chodník poškozují. Tito občané
si zřejmě neuvědomují, že svým jednáním poškozují obecní majetek, který bude nutné v
budoucnu nákladně opravovat a to vše, jen kvůli jejich pohodlnosti a sobecké nezodpovědnosti. 
Myslím, že nastal čas připomenout jim  jejich povinnosti vyplývající z Obecní vyhlášky č.2/2001
čl. 4 (která byla v jarním čísle tohoto časopisu již zveřejněna) a pohnat je k zodpovědnosti.

- Ing. František Šauer



Naše vesnice byla olympijskou
Jak všichni víme, 19.července 2003 se v naší obci konala 1.němčická

olympiáda. Dostavilo se celkem 8 obcí s názvem Němčice a další dvoje Němčice se
dodatečně omluvily. Slavnostní zahájení celé akce proběhlo na fotbalovém hřišti, kde
hosty přivítal předseda TJ a olympijské hry zahájili starosta Němčic u Litomyšle ing. Josef
Racek a předseda Orlického sportovního sdružení pan Jiří Šejna.

Po zahájení se sportovci odebrali na svá sportoviště. Celkově soutěžilo 136
sportovců a výkony některých z nich byly opravdu na dobré úrovni. Velice kvalitní byl tur-
naj v šipkách, stolním tenise a kopané. Na šachovnicích soutěžilo pouze 10 z původně
přihlášených 17 hráčů. 

Výsledky z jednot l ivých soutì�í

Kopaná (4 účastníci): 
1. Němčice u Kroměříže
2. Němčice u Litomyšle
3. Němčice u Netolic

Stolní tenis (20 účastníků): 
1. Beneš Václav (Němčice u Litomyšle)
2. Ondroušek Alois (Němčice u Boskovic)
3. Skoták Jiří (Němčice u Boskovic)

Umístění domácích: 
6. Poul Petr, 7. Rossler Milan, 8. Škeřík Jiří ml., 9. Škeřík Milan, 11. Mikl Tomáš

Šipky (27 účastníků): 
1. Hrubý Lukáš (Němčice u Kolína)
2. Valíček Pavel (Němčice u Kolína)
3. Tuláček Roman (Němčice u Kolína)

Umístění domácích: 
4. Adamský Dušan, 5. Stráník Petr, 6. Kadrmasová Alena, 8. Kadrmas Pavel
9. Soukup Luboš, 10. Vanžurová Jana, 11. Vondra František, 12. Vondrová Milena, 
14. Kadrmasová Jana, 17. Kadrmas Miroslav, 18. Vavřín Josef, 19. Benešová Hana

Šachy (10 účastníků): 
1. Hůlka Libor (Němčice u Litomyšle)
2. Dubišar Jiří (Němčice u Litomyšle)
3. Divila Jaroslav (Němčice u Kroměříže)

Další umístění domácích: 
4. Vrbický Ladislav, 8. Rozlívka Michal

C e l k o v é  h o d n o c e n í  o b c í :
1.  Němčice u Litomyšle ( 15 bodů )
2.  Němčice u Boskovic ( 11 bodů )
3.  Němčice u Netolic ( 9 bodů ) - 179 pomocných bodů
4.  Němčice u Kroměříže ( 9 bodů ) - 44 pomocných bodů
5.  Němčice u Kolína ( 6 bodů )

Vítězové všech kategorií získali krásné poháry a medaile. Celkový vítěz v
soutěži obcí obdržel krásný putovní pohár a tekuté odměny.pořadatelství pro příští
olympiádu je zatím otevřené, největším kandidátem jsou Němčice u Netolic, ale může se
stát, že olympijskou vesnicí budeme příští rok opět my, vítězové. 

Všechny soutěže měly bezproblémový
průběh a nesly se v duchu fair play. Celé
akce se zúčastnilo několik starostů a zas-
tupitelů z různých Němčic. V podvečerních
hodinách proběhly veselé netradiční disci-
plíny, např. štafeta v pití piva, hod sudem do
dálky a závod na trakaři. Tyto disciplíny se
setkaly s velkým zájmem diváků, kteří je se
smíchem hlasitě ocenili. 

Nádherným zážitkem bylo gymnastické vys-
toupení Z.Vavřínové a oddílu karate pod
vedením pana Koháka. Také divadelníci nás
svými scénkami pobavili. Vrcholem celé
olympiády bylo vystoupení vicemistryň Evropy
a mistryň ČR v krasojízdě na kole z Němčic na

Hané.
Ve 21 hodin
bylo v KD
provedeno vyhlášení výsledků a předání cen nejlepším
sportovcům. Dobrou náladu všech zúčastněných (bylo
jich asi 300) podpořila i taneční zábava s místní kapelou
RAVENS.

Vše, co se
19.července 2003 událo,
bylo dlouhodobou prací obětavých a nadšených lidí, kterým
i za malou pomoc patří velký dík. Jedna věc mě přesto moc
a moc mrzí a to téměř nulový zájem místních obyvatel. Co

víc, milí spolu-
občané, chcete
vidět v naší obci?!  Stěžovat si a pomlouvat je
asi doménou této vesnice. Když máte příležitost
ke sportovně kulturnímu vyžití, jen málokdo z
vás se přijde podívat a pobavit. Ti, kteří se akce
zúčastnili, určitě nelitovali 20Kč za celodenní
vstupné. Vždyť možnost vidět vicemistryně
Evropy a 5. na světě nemáte každý den!!!

- Pokorný Josef ml.,
předseda TJ 

Nìmèická olympiáda



S p o r t  -  V o l n ý  è a s

K A R A T E D O  

Letní soustředění karate na Budislavi
16. - 23. srpna 2003

Letos poprvé se někteří členové oddílu z Němčic rozjeli do
rekreační oblasti Budislav potkat se s litomyšlskými a libereckými karatisty
na společném týdenním soustředění karate.

Vše začalo již v sobotu odpoledne "lehčím tréninkem". Každý
den se plnilo "OM", to znamená Osobní Minimum (sto sedů lehů a třicet
shybů). OM se začalo plnit již první den, takže už jsme viseli na šestimíst-
né hrazdě vyrobené vlastníma rukama a zbrocené naším potem. Celkem
se konaly v průběhu denního programu tři tréninky o různých délkách
podle potřeby a výdrže. Kdo opravdu svědomitě cvičil byl fyzicky velmi
vyčerpaný a večer usínal poctivým spánkem.

Celý tábor byl doprovázen velmi zajímavou a inspirující hrou o
peníze (žmoulíky). Uzavíraly se různé sázky s místním makléřem Vaškem
Andrlem, peníze se daly rovněž získat dobrým úklidem ve stanech,
výkonem na trénincích či pomocí v kuchyni apod. Za získané žmoulíky
mohly děti na aukci získat různé sladkosti. V některých se probudil oprav-
du velký obchodní duch.

Mezi tréninky nebylo mnoho času na volnou zábavu, ale přeci se

pořádaly turnaje v Petanque, kde se soutěžilo samozřejmě o žmoulíky. Mnoho
dětí (a nejen dětí) zaujalo střílení šipek z tzv. "foukaček" na polystyrenové
špalíky. Tato zábava se provozovala i o poledním klidu, z čehož měli radost
zejména ti, kteří pospávali či odpočívali v okolních stanech. Vítězné pokřiky
nejlepších střelců a jejich fanynek byly slyšet na míle daleko.

Večery byly věnovány poklidnému posezení v chatě, kde se probral
celý den i den nadcházející. Kolem půlnoci utichly poslední hlasy a všichni
spokojeně chrupkali až do ranního budíčku a rozcvičky.

Celkem nás bylo asi šedesát. Z Němčic mělo původně zájem o
účast dvanáct karatistů. Nakonec nás prožilo celý tábor pouze devět. Všem se
týdenní "odpočinek" líbil a se slzami v očích jsme se při loučení těšili na
setkání v dalším roce, tentokrát v roce 2004.

- Jiří Kohák

Šipkařský klub 
D.C. S.L.Z.A. Němčice

Na úvod bychom rádi zhodnotili uplynulou sezónu, kdy jsme hráli 3.
ligu Svitavska. Jako nováčci jsme skončili na pěkném 8. místě. I start do nové
ligy se povedl úvodním zápasem 28.9.2003, kdy jsme nad týmem DC 26 Janov
zvítězili 12:6.

Naše účast na 24-hodinovém turnaji Jedová šipka v Jevíčku dopad-
la celkem dobře, umístili jsme se na 3. místě.

Před začátkem letošní ligy  jsme uspořádali turnaj 13.9.2003 v Kul-
turním Domě, kterého se zúčastnilo 37 hráčů v soutěži jednotlivců a 12 párů v
soutěži dvojic. Nejlépe z našich dopadl Zdeněk Fryauf  na 3. místě v jed-
notlivcích a Jan Šlapeta s Miroslavem Kadrmasem na 1.místě ve dvojicích.
Tento turnaj by se nemohl konat bez přispění sponzorů, kterým touto cestou
ještě jednou děkujeme.

V současné době se rozbíhá 2. ročník Němčické ligy, na kterou
srdečně zveme všechny, kteří si chtějí zasoutěžit.

- Za D.C. S.L.Z.A. Němčice Miroslav Kadrmas

Němčická liga v šipkách  2003-2004 - II.ročník
Zahájení : 19.9.2003 Ukončení : 7.5.2004

Liga se bude skládat z dílčích turnajů, které budou samostatně
vyhodnocovány (1. - 3.místo). Hráč, který se zúčastní nejméně 5 turnajů bude
započítán do celkových výsledků ligy. Do celkového pořadí ligy bude hráči
započítáno 8 nejlepších výsledků. Zúčastnit se může kdokoli. Ohodnoceni
budou všichni, kteří splní výše uvedenou podmínku 5 turnajů, dále nejlepší
žena, bingo 20 a 19, uzavření středem, nejvyšší uzavření.

Pravidla hry: 301 nebo 501 single out (podle časových možností na
jednotlivých turnajích). Pro zpestření bude vložena hra Cricket a Schang-haj.
Bližší upřesnění pravidel vždy před turnajem.

Termíny turnajů :
19.9.2003 501 (301)
3.10.2003 Cricket
24.10.2003 501 (301)
7.11.2003 501 (301)
21.11.2003 Schang-haj
28.11.2003 501 (301)
12.12.2003 501 (301)
3.1.2004 501 (301)
30.1.2004 Cricket
13.2.2004 501 (301)
20.2.2004 501 (301)
5.3.2004 Schang-haj
19.3.2004 501 (301)
2.4.2004 501 (301)
9.4.2004 501 (301)
23.4.2004 501 (301)
7.5.2004 Slavnostní předávání cen

Startovné: 50,- Kč na jednotlivých turnajích
Prezentace: vždy v 17.30 -18.00 hod v salonku KD Němčice.
Těším se na pravidelná setkání u automatu.  

- Za DC S.L.Z.A Němčice : Káďa
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Neprodejné.

V minulém čísle
zpravodaje jsme "vzývali
fotbalového Boha", aby
vše dopadlo dobře a z
naší skupiny po skončení
fotbalového ročníku
2002-2003 po-stupovaly
dva týmy do vyšší

soutěže. Naše přání se stalo skutečností a tak
němčický fotbal mohl novou sezónu zahájit v
nejvyšší skupině okresního přeboru, tedy ve II.
třídě.  Navíc v zádech s podporou B-týmu, jež
zahájil svoje účinkování v okrese ve IV. třídě.

O výsledcích se zde nebudeme zmiňo-
vat, neboť vy co je sledujete, jistě máte přehled o
našem účinkování z Orlických novin, či zpravodajů
oddílu. Pro úplnost uvádíme, že v době psaní toho-
to článku je A-mužstvo na 3. místě a B-tým na místě
pátém. U prvního týmu lze jistě hovořit o určitém
příjemném překvapení, neboť II. třída již má svoji
nezpochybnitelnou kvalitu a mužstva jsou velice
vyrovnaná. Pro fanoušky je určitě velkým přínosem,
že se opět vrátila doba tradičních derby s okolními
mužstvy Sloupnice, Řetové, Zálší a Českých Heř-
manic. B-mužstvu určitě nelze upřít snahu a
nadšení pro co nejlepší výsledky, ale jejich výkon je
zatím poznamenán určitou herní nesouhrou, tech-
nickou nevyzrálostí či horší fyzickou kondicí. Řada
hráčů začínala s fotbalem po určité odmlce, takže
se na to musíme i takto dívat a věřit, že se stoupa-
jícím počtem zápasů a prozatím slušným přístupem
k tréninkům, půjde i jejich výkon nahoru, což může
prospět i A-mužstvu.

Co se nám od posledního vydání

zpravodaje povedlo? Myslíme si, že na velice
slušné úrovní se nám podařilo zorganizovat či
spoluorganizovat tři akce. První byl turnaj starých
gard v kopané za účasti řady mužstev z okolí, v
kterých si zahrála i řada bývalých hráčů, kteří v
němčickém dresu působili. Druhou akcí byl již
tradiční turnaj v malé kopané S.L.Z.A. Cup za účasti
24 mužstev s kvalitním obsazením. A třetí asi
nejrozsáhlejší akcí bylo uspořádaní "Němčické
olympiády", které se účastnilo 8 obcí s názvem
Němčice z celé republiky. Věříme, že i příští rok se
akce podobného rozsahu uskuteční někde v jiném
koutě naší republiky a budeme moci obhajovat
naše skvělé celkové vítězství.

Co nás trochu mrzí a v čem potřebujeme pomoci?
1) Návštěvnost - marně si lámeme hlavu, proč na
zápasy  a na pořádané akce chodí tak málo lidí.
Trochu se to postupem A- mužstva na jeho zápasy
zlepšilo, ale předpokládali jsme , že diváky přiláká
hlavně béčko tím, že je převážně složeno z
němčických hráčů. Chceme pro zlepšení něco
udělat a proto bychom potřebovali vědět Vaše názo-
ry a připomínky, které budou vítány.
2) Vztahy mezi mužstvy - tím , že se založilo B-
mužstvo, jsme doufali, že se zvýší i konkurence pro
první tým, rozloží se zápasová zátěž na více lidí a
obě mužstva budou navzájem spolupracovat a
komunikovat. Bohužel opak je pravdou a je stále
ostřejší hranice mezi oběma stranami.  To určitě
neprospívá fotbalu samotnému a obě strany si musí
uvědomit, že to může vést i k zániku fotbalu v
Němčicích. Zkušenosti z některých oddílů, kde měly
2 mužstva mužů nám budiž ponaučením a zároveň

varováním.  Pro hráče obou týmů by mělo být prior-
itou zachování fotbalu na co nejlepší úrovni jako
celku - ať již se jedná např. o stálého hráče  A-
mužstva, který se po zranění potřebuje rozehrát
právě v B-týmu nebo o hráče B-týmu, který podává
stabilně dobré výkony a proto je zájem, aby hrál za
první mužstvo. Jenže on nechce…….
3) Stav hřiště - jednoznačnou prioritou pro nás jako
oddíl musí být vybudování systému závlahy
trávníku. Předpoklad, že se letošní sucha budou
opakovat je stále pravděpodobnější a jistě si řada z
Vás všimla, že se nám z poměrně slušného
trávníku stala notně prořídlá, značně tvrdá a hrbo-
latá louka plná drnů . Bez závlahy to prostě nejde a
jelikož jsme bohužel na kopci, tak jediným řešením
je studna. To je ale finančně náročná ope-race, kter-
ou z běžného provozu nejsme schopni pokrýt. Proto
věříme, že nalezneme pochopení u orgánů obce a
kraje  či některých sponzorů, neboť zřejmě bychom
v brzké době neměli kde hrát. Jsme toho názoru, že
by to byla škoda.
4) Vzhledem k nařízení fotbalového svazu budeme
nuceni od nové sezóny založit mládežnické
družstvo. Jako nejschůdnější cesta se nám jeví
začít od těch nejmenších. Chceme proto udělat
přes zimu nábor, abychom věděli o co se můžeme
opřít. Věříme, že nalezneme nadšení u dětí a
pochopení u rodičů i ochotu nám s těmito dětmi
organizačně pomoci.

Takže sportu zdar a fotbalu zvlášť!

- Za FO zpracoval: Vladimír Pavliš, 
vedoucí A-družstva mužů

Ohlédnutí za Èlupeckým sportovním
létem 2003

Léto začalo 28.června 2003 8.ročníkem Volejbalového turnaje
smíšených družstev o putovní pohár starosty obce Němčice. Turnaje se zúčast-
nilo 9 družstev a po několika hodinových bojích tj. od 10.00 do 20.00 hodin
zvítězilo družstvo VVSC Česká Třebová ve finále nad Sviňáky. Celý den se
vydařil a noc jsme strávili ve společnosti Radia Zhoř  Pepy Vavřína a Honzy
Doležala.

Další akcí byl Člupecký pětiboj, kterého se i přes nepřízeň počasí
zúčastnila 4 družstva (jeden den v létě pršelo a bylo to zrovna 12.července).
Soutěžilo se v pěti recesních disciplinách, pranicí se sudem ( štafeta- překážkový
běh s prázdným hliníkovým sudem), nejslabší máte panáka (šipky po člupecku),
ufo v okně (hod talířem na hasičskou prolézačku) balanc na prkně (po
zavěšeném prkně délky cca 3 m přepravit tenisový míček do koše), a konečně
nejoblíbenější soutěž - pivní štafeta. Oblíbená vybíjená jako mezisoutěž se pro
nepřízeň počasí nehrála, celý den byl pojat jako “Mokrá varianta”. Po celý den
samozřejmě nechybělo Radio Zhoř. Jediný kdo letos chyběl byla BSL, vítěz všech
předcházejících ročníků. Vítězen se stali  Norci od Kačenky ze Zhoře.

Pokračovali jsme 21.ročníkem Volejbalového turnaje smíšených
družstev 16.srpna 2003, kterého se  zúčastnilo 8 družstev. Hrálo se stejným způ-
sobem, snad i stejnou hrací dobu jako první turnaj a ve finále se tentokrát utkala
dvě třebovská družstva , vítězem se stalo mužstvo Sintex. Kvůli organizačním
problémům se letos nekonalo loučení s prázdninami, ale snad se zadaří příští rok.

Ještě nesmím zapomenout na jeden turnaj. Náš domácí Ferber se
účastníl volejbalového turnaje smíšených družstev 23.srpna  ve Svinné, kde se
při účasti 9 družstev umístil po urputném boji s místními Sviňáky na druhém
místě.

No a teď uložíme část Člupeckého areálu k zimnímu spánku a
naopak část areálu na Kopajně se sjezdovkou začne pomalu ožívat.

Nesmím také opomenout narůstající zájem o volejbal mezi mládeží,
od měsíce června pravidelně hrajeme každý čtvrtek a účast je kolikrát taková, že
několik hráčů střídá. Doufám , že nám to všem vydrží i do dalšího roku a že se
ve zdraví v roce 2004 na člupeckém kurtu sejdeme.           

- Milena Jilgová

ZZAÈÍNÁAÈÍNÁ ŠACHOVÁŠACHOVÁ SEZÓNASEZÓNA 2003-20042003-2004
Letos, stejně jako loni zahájí svoji činnost i šachový oddíl TJ Sokol Němčice. Mistro-

vská soutěž, Krajská soutěž - východ (KSU), začíná pro náš oddíl 9. 11. 2003 od 9.00 hol. v
salonku Kulturního domu v Němčicích. Soupiska mužstva nedoznala, ač nás to mrzí, oproti mi-
nulým rokům žádných výraznějších změn a pozic, a tak váha utkání bude ležet opět na starých a
osvědčených harcovnících. K utkáním budou hráči nasazováni v následujícím pořadí šachovnic:

1. Racek Josef, Ing. 6. Műller Roman
2. Myška František 7. Pokorný Josef, st.
3. Hůlka Libor 8. Dědourek Stanislav
4. Dubišar Jiří 9. Rozlívka Michal
5. Vrbický Vladimír 10. Suchánek Petr

V loňské sezóně se nám moc nedařilo a obsadili jsme 11. místo z 12. účastníků
soutěže. Slabou stránkou našeho oddílu je nevyrovnanost výkonů, slabá účast na trénincích a v
neposlední řadě i malý kádr, což se projeví hlavně v případech, kdy někteří členové nemohou na-
stoupit k mistrovskému utkání z důvodů nemoci, neuvolnění ze zaměstnání nebo dalších běžných
příčin. Přesto se pokusíme navázat na umístění z předchozích let, kdy jsme okupovali příčky
uprostřed "startovního pole" tedy příčky mezi 5.až 9. místem.

Chtěl bych využít možnosti, která mi byla dána a oslovit Vás, všechny vyznavače této
královské hry, a pozvat Vás do našeho středu. Když už nebudete chtít hrát mistrovská utkání,
přjďte si alespoň zahrát, a to každé pondělí od 18.00 hod. do Kulturního domu v Němčicích.
Šachy Vám na vyžádání zapůjčí obsluha Kulturního domu.

Rozlosování KVS pro ročník 2003-2004
1. kolo -   9. 11. 2003    :   Němčice - Horní  Čermná B
2. kolo -  23. 11. 2003    :   Kunvald C - Němčice
3. kolo -    7. 12. 2003    :   Němčice - Česká Třebová C
4. kolo -    4.   1. 2004    :   Žamberk D - Němčice
5. kolo -    18.   1. 2004    :   Němčice - Linhartice
6. kolo -      8.   2. 2004    :   Mistrovice - Němčice
7. kolo -    22.   2. 2004    :   Němčice - volný los
8. kolo -        7.   3. 2004    :   Němčice - Lanškroun C
9. kolo -    21.   3. 2004    :   Lanškroun FYGR - Němčice   

- Ing. Josef Racek


