
Vážení spoluobčané,
vypadá to že tu máme opět podzim. Myslím, že se letošní léto celkem
vyvedlo byť to v květnu a začátkem června vypadalo všelijak. Letní
měsíce vždycky tak nějak rychle uplynou, snad díky prázdninám a dovo-
leným, spoustu věcí a zařizování se zpozdí, neboť nikdo nebere telefony,
nevolá či je nedostupný, klasická „okurková sezona“. Přijde září a všech-
no se opět zblázní a všichni se snaží dohnat to co přes léto tak trochu
zanedbali. Stále dokola – posekat, natřít okna, udělat dřevo na zimu,
opravit tašky na střeše a taky posbírat švestky či jiné ovoce do sudu, aby
byla zásoba na dlouhé zimní večery. A zase budeme za chvilku o rok
starší.
Co nového v Němčicích?
Pečlivě sleduji vývoj příjmů a výdajů obce. Lze předběžně konstatovat,
že nové rozpočtové určení daní (RUD), které platí od 1. 1. 2013 je zatím
v obecní kase znát. Příjmy obce pocítily mírné zlepšení ale nechci to
zakřiknout, hodnotit budeme až po uzavření celého roku.
Zatím slušná ekonomická situace obce je obrazem střízlivě postaveného
rozpočtu obce na letošní rok, který obsáhl vlastně i úhradu všech
uvěrových závazků. Uvolníme si tím ruce na další období, kdy, půjde-li
vše dle předpokladů, nás čekají větší akce a akcičky.
Rychlý přehled
PPO – I. etapa Člupek
Vše připraveno k zahájení stavby v příštím roce. Celá investice je
závislá na otevření vhodného dotačního titulu. Tak doufám, že se
dočkáme prvního pomyslného kopnutí do země co nejdříve. Celá stavba
jistě dost zatíží celou obec dopravou, prachem i hlukem ale tomu se nedá
vyhnout a budeme to muset nějak vydržet.
PPO – Pudilka
Zůstává ve fázi územního rozhodnutí a čekáme na podmínky posky-
tování dotací v nových výzvách, respektive v novém plánovacím
období 2014-2020. Rozdíl oproti stavbě na Člupku je tady v tom, že tato
stavba nemá stálou „tůňku“ pro vodní živočichy se stálým nátokem. Na
Člupku je potok a tak tato podmínka pro zachování života vodních „bre-
berek“ je bez problému splněna. A tady ztrácí projekt na Pudilce v
žádosti dost bodů za dobrý vliv na životní prostředí a zachování biotopů.
Chodník okolo silnice II/358 ve Zhoři
Řekl bych jedna z hlavních priorit obce. Na zastupitelstvu byla schvále-
na smlouva na pořízení projektové dokumentace na tuto stavbu pro
stavební povolení a provedení stavby, která bude použita jako nezbytná
příloha pro podání žádosti na Státní fond dopravní infrastruktury (SFDI).
Souběžně byla schválena i smlouva na vypracování a podání předmětné
žádosti s bonusovou doložkou. Doufám, že se nám nemalé vynaložené
finanční prostředky vrátí ve výši přiznané dotace. Čeká nás ještě hodně
práce, vypsané termíny jsou nekompromisní.
Adaptace hasičské zbrojnice ve Zhoři na spolkovou místnost
Pomalu se suneme  podle předpokládaného harmonogramu. Dne 9. 9.
2013 jsem na Státním zemědělském intervenčním fondu (SZIF) v Hrad-
ci Králové podepsal smlouvu na finanční podporu ve výši 306.744,- Kč.
Podpora je poskytnuta v režimu „dle minimis“, což znamená, že žadatel
může získat v tomto režimu v období 3 let maximálně celkovou pod-
poru ve výši 200.000,- eur. My jsme naposled získali podporu v tomto
režimu v roce 2010 a byly z ní provedeny opravy místních komunikací
pro podnikatelské subjekty v roce 2011. 
Na adaptaci hasičské zbrojnice bude provedeno poptávkové řízení na
dodavatele celé stavby v zimě 2013-2014. Předpokládám zahájení prací
někdy v březnu nebo dubnu 2014.

Ještě připomínám, že celá tato akce začala v MAS Litomyšlsko, kde v
rámci výzvy vypsané letos na začátku roku jsme s tímto projektem byli
úspěšní. Původně jsme žádali sice o 450.000,- Kč ale i nakonec při-
slíbených a nyní již podepsaných 306.744,- Kč je také slušný výsledek.
Celá stavba musí být nejprve provedena, následně zkolaudována,
odsouhlasena a zkontrolována. Dopadne-li všechno dobře a dle předpo-
kladů podáme teprve žádost o proplacení celé investice tedy proplacení
přiznané dotace. Do doby proplacení přislíbené finanční podpory bude
celá investice předfinancována z obecních prostředků. Snad se vše
povede tak jak má!
Kromě těchto stěžejních záležitostí se snažíme řešit i sice menší ale i tak
dost důležité věci vyplývající z běžného provozu a chodu obce.
Úpravy kulturního domu v Němčicích
Jedná se o instalaci dodatkového topení (např. krbových kamen nebo
jiného obdobného zdroje tepla) do restaurace kulturního domu. Toto je
součástí širšího rámcového projektu na úpravy, opravy kulturního domu,
jak restaurace tak i sálu. Projekt dále obsahuje opravy střech, výměnu
oken a vchodových dveří v celém objektu vždy rozdělené mezi sál a
restauraci a také na přízemí a suterén, tak aby se s jednotlivými staveb-
ními objekty dalo odděleně pracovat. Počítám s tím, že se na tyto práce
pokusíme získat finanční prostředky z vhodného dotačního titulu posky-
tovaného Pardubickým krajem, bude-li vypsán. Nebude-li vypsán vhod-
ný dotační titul, budeme si muset postupně poradit sami. Od
dodatkového zdroje tepla a výměny oken a dveří v objektu si slibujeme
hlavně úspory při vytápění.
Oddělení topení bytů v budově Obecního úřadu
Také zde očekáváme nemalé úspory při oddělení topení 2 bytů v budově
čp. 107 Obecního úřadu. Během prázdnin proběhla v zastupitelstvu
diskuse o způsobu vytápění bytů. Po odborném posouzení autorizo-
vaným  projektantem  obou navržených variant bude provedena ta, která
umísťuje malé kotle přímo do obou bytů na které bude napojena topná
soustava a ohřev teplé užitkové vody. Bude provedena poptávka na doda-
vatele díla. Čas ale běží velmi rychle a nevím, zda tuto akci stihneme
ještě letos na podzim.
Oprava střechy MŠ a ŠJ. 
Také řešíme co a jak s nevyhovující (tu a tam děravou) střechou na
objektu MŠ a ŠJ. Názory se různí a různým možnostem řešení odpoví-
dají i různé náklady na jejich řešení. Varianty jsou od sedlové střechy s
podezdívkou a štíty s prostorovou rezervou na případnou výstavbu kdysi
plánovaných bytů nebo i pro jiné další využití , přes zateplenou střechu
pokrytou střešní folií až po běžné krycí střešní práce bez zateplení. Ceno-
vý rozdíl cca od 2 mil. po cca 200.000,- Kč. Musíme tento oříšek s ohle-
dem na finanční možnosti obecního rozpočtu a perspektivou dalšího
rozvoje obce co nejdříve rozlousknout. Do rozhodování vstupuje i
dopravní přístupnost, intenzita dopravy v době špiček (děti do a z MŠ,
obslužnost vedlejší firmy), stávající přípojky  provozních medií objektu
MŠ (voda, kanál, plyn) i případná potřeba nových parkovacích míst pro
automobily obyvatelů nově vybudovaných bytů a prostory pro jejich vol-
nočasové aktivity v této lokalitě. Nějak to rozhodneme a čas jako vždy
ukáže, zda rozhodnutí bylo správné nebo ne. 
Pomalu postupujeme k našemu sportovnímu areálu. Tam mi vrásky
dělají především někteří návštěvníci, uživatelé hlavně v dorosteneckém
věku, ale i již jejich odrostlejší či mladší kamarádi. Škody nejsou sice
závratné, ale rozhodně jsou zbytečné. O bezohlednosti hovoří mnohdy
rozbité sklo a i další pohozené nebezpečné předměty jako je např. i
injekční stříkačka. Zřejmě to musí být opravdu „závratně opojné uspoko-
jení“ něco ve sportovním areálu (dřevěné opěrky sedaček rozhodčích,
oplocení) nebo jinde v obci (čekárna směrem na Sloupnici) nebo i úplně
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jinde něco rozbít a zničit. To opravdu musejí být inteligentní bouráci,
kteří si takto musí dokazovat sílu své vlastní dokonalé osobnosti, mnoh-
dy posílené alkoholem nebo i něčím říznějším. Není to směšné ale spíš
smutné. Kdyby raději prověřili svá těla ve sportovních a jiných tvůrčích
kláních. Rozhodně by to byla vhodněji vynaložená energie než
bezmyšlenkovité bušení do předmětů našeho společného  obecního
majetku. Pevně věřím, že se jim v  hlavičkách trochu rozjasní a začnou
si více uvědomovat dosah a dopad vlastních činů, už pro jejich budouc-
nost  je to nezbytné. Cesta životem není vůbec jednoduchá, mnohdy je
velmi klikatá, ale hodně záleží i na nás, na rodičích, aby se z životní
cesty nestal pro někoho strmý tobogán s obtížnou možností návratu a
snad i nenávratu.
Právě jsme došli  k odpadům a k nádobám  na separovaný odpad.
Mohu konstatovat, že občané naší obce, tedy my všichni, jsme za rok
2012 vytřídili O 33,88 kg separovaného  odpadu na občana  a jsme lehce
nad republikovým průměrem. Abychom se dostali do elitní kategorie
třídičů separovaného odpadu a tím i k vyšším odměnám za vytříděný
separovaný odpad, potřebujeme O ročně vytřídit více jak 38
kg/občana/rok (jedná se o směsný ukazatel za celkem vytříděné bílé a
barevné sklo, papír, plast a nápojové kartony, mimo kovů). Chtěl bych
vás požádat o třídění odpadů dle zavedených komodit. Opravdu šetříte
své kapsy. Za rok 2012 jsme obdrželi příspěvek od EKO-KOMU ve výši
104.463,- Kč, který zpětně zapojujeme do systému separace, sběru a
odvozu odpadů v naší obci. Jednoduchým dělením zjistíte, že každému
z nás tento příspěvek sníží základní poplatek za TKO o 108,- Kč, tedy
na stávající cenu 515,- Kč/osobu/rok.  Reálná cena poplatku za TKO
uplatňovaná od LIKO Svitavy tedy činí ve skutečnosti 623,-
Kč/občana/rok. Třídit se nám opravdu vyplatí a je opravdu zbytečné
pálit vlastní peníze v kamnech. Ještě když jsme u těch odpadů, tak dále
ve zpravodaji je oznámení, že počínaje listopadem letošního roku 2013
vždy 1. středu v měsíci bude od 15.30 do 16.30 otevřen sklad u spod-
ního vchodu do sálu kulturního domu vedle kadeřnictví, kde občané
budou moci předat elektrotechniku a bílou techniku (ledničky, mrazáky)
v KOMPLETNÍM STAVU pověřenému pracovníkovi obce. Mobilní
svozy velkoobjemového a nebezpečného odpadu na jaře a podzim
zůstávají beze změny. Opravdu bych vás chtěl požádat, abyste tento
odpad předávali v kompletním stavu, protože když  jsou následně tyto
předměty odevzdány k rozebrání a recyklaci a neplatíme za to nic. Když
budou  polorozebrané a budou již demontované právě ty součásti a
součástky, které obvykle díky použití drahých surovin dávají smysl zpět-
nému sběru, budou tyto nekompletní věci nám účtovány jako klasický
odpad a vše zaplatíme. Chceme tímto po dohodě s LIKO Svitavy přede-
jít přehrabování tradičních velkých hromad při jarním a podzimním
svozu například náhodnými kolemjdoucími či organizovanými skupina-
mi, kteří a které si vyberou, co se jim hodí, nebo za co jim zaplatí ve
sběrných surovinách a na nás pak zbude platit ten binec po těchto
nájezdech. Děkuji za pochopení a vstřícný přístup.
Dopravní situace v obci
Snažíme se ji do budoucna řešit již zmiňovanou výstavbou chodníku
kolem silnice II/358 na Zhoři, následnou dostavbou chodníku v úseku
mezi Němčicemi a Člupkem po realizaci stavby protipovodňových
opatření – I. etapy a obnovením prací na PD pro územní rozhodnutí na
výstavbu chodníku od KD směrem ke hřbitovu v Němčicích. Doprava
je opravdu velmi intenzivní. Stále urguji a upozorňuji Pardubický kraj na
problematická místa v obci, tj. odbočka ze silnice II/358 směrem k ZŠ
a MŠ v Němčicích a dále na dolní Němčice a pak také na ujíždějící svah
do „Člupečáku“ směrem na Zhoř. V seznamu akcí oprav silnic Pardu-
bického kraje máme tyto stavby zařazeny, ale stále mají prý důležitější
stavby, které mají přednost. Situace je složitá, peníze prý nejsou a
zakázky jsou drahé. Nezbývá nám než stále bojovat za jejich realizaci.
Ale je to rok od roku složitější a těžší.
Parkové úpravy v centru obce
Letos ještě musíme stihnout od loňského roku rozpracované parkové
úpravy. Měla by být postupně vybudována klidová zóna s chodníčky,
pergolou a lavičkami vhodně doplněná zelení v prostoru od kamenné
hospody k prodejně v Němčicích. Zda a jak se nám to povede budete
moc nakonec ohodnotit sami.
Další aktuality
Máme toho hodně co na práci. Budeme muset v dohledné době nějak
systémově řešit opravy terasových střech na obecních objektech a
hlavně postupné opravy místních komunikací.
Bylo by dobré udělat každý rok něco, třeba i menší část komunikace.

Pak se to vše nasčítá a dostáváme se někdy do velmi vysokých nákladů
za větší opravy. Střechy – to je nutnost a musíme s tím v rozpočtu počí-
tat.
Postupně se snažíme také řešit buď nová, často i letitá, majetková
vyrovnání, jde to pomalu ale přece. Stojí to i nějaké ty peníze ale nedá
se nic dělat, hlavně že to bude časem v pořádku.
Také se nám podařilo propojit obecní rozhlas v Němčicích a Zhoři. Ještě
musíme vychytat nějaké technické mouchy, jedná se především o
vyladění rozhlasu ve Zhoři, ten spíše chraptí  než hlásí, snad se nám to
povede.
Pěkně nám taky prokoukla čekárna včetně okolí ve Zhoři. Díky místním
občanům, kteří neváhali a přiložili ruku k dílu. Musím ocenit výběr
meruňkové fasádní barvy, je opravdu jedovatá ale krásně rozsvítila celý
objekt. Doufám a věřím, že nám čistá a upravená čekárna vydrží co
nejdéle  a že se opět nebude nějaký silák realizovat malováním  a vy-
rýváním různých výjevů a obrázků se standardními motivy, byla by to
velká škoda.
Němčická olympiáda 22. 6. 2013
Jsem velmi rád, že při desetiletém výročí založení Němčické olympiády
se akce opět vrátila do vesnice svého vzniku a odehrálo se zde její 6.
pokračování. Zúčastnilo se 7 Němčic z celé republiky a díky velmi
vydařenému počasí, dobré organizaci a maximálnímu nasazení všech
účastníků, jak na poli sportovním tak i poli organizačním, se celá
sportovně společenská událost vydařila nade všechna očekávání. Ke
všem se naší obci podařilo vybojovat celkové vítězství a na další dva
roky jsme získali právo užívat si jak putovního poháru  tak i putovní
berly. Myslím, že se velmi vydařili podvečerní doplňkové soutěže, které
měli ukrátit čas potřebný na spočítání výsledků z jednotlivých soutěží a
zpracování následného celkového vyhodnocení. Všeobecné uvolněné a
přátelské atmosféře v této části olympiády určitě přispělo i uzavření
restaurace kulturního domu a „vyhnání“ tamních olympioniků do jedno-
ho velkého společenstva na sportovním areálu. Velmi se vydařila i
následná večerní veselice. Vše dobře dopadlo, nikomu se nic nestalo, to
jsme mohli s úlevou  konstatovat na tradičním nedělním uklízení a dopí-
jení. Někteří z nás obětavě pracovali nejen celý večer ale i v brzkou
ranní nedělní hodinu, když nemohli dospat. Rozhodně bych chtěl
poděkovat všem, kteří se na zajištění a organizaci akce podíleli, členům
TJ Sokol a členům sboru dobrovolných hasičů a všem spolupracujícím
přímo na sportovním areálu, personálu v kulturním domě a kuchyni
školní jídelny, také všem sponzorům kteří nás podpořili, prostě všem
kteří přiložili ruku k dobře provedenému společnému dílu. Další již VII.
ročník Němčické olympiády by měl proběhnout v Němčicích u
Boskovic, je ale možné že dojde k malé změně, neboť Němčice nad
Hanou mají  nějaké výročí, a že se tedy případně domluví mezi sebou.
Další již VIII. ročník se bude  rozhodně konat v Němčicích u Kolína,
starosta nám všem velmi dobře známý se chystá totiž do důchodu a
takovou příležitost si prý vzít nenechá. Ano v těch Němčicích, odkud
pocházejí ti společenští hoši, kteří již od pátku okupovali restauraci v
kulturním domě a mnohé návštěvníky udivovali a uchvacovali svými
sborovými pěveckými a dalšími tanečně akrobatickými výkony.
Rozhodně se budeme na další pokračování již tradiční a věřím, že i
občany oblíbené Němčické olympiády těšit, já teda rozhodně ano.
Myslím, že se vydařily i další akce jako jsou volejbalový turnaj, fot-
balové turnaje, Němčický triatlon a také hasičská soutěž s příjezdem.
Vycházelo počasí a to vždy, spolu s dobrou atmosférou a příjemnými
spoluúčastníky, přispěje k příjemným zážitkům a následným
vzpomínkám.
Abych nezapomněl, ve sbírce na pomoc občanům obcí postižených
povodněmi bylo vybráno 2.081,-Kč. Částka byla z rozhodnutí zastupi-
telstva  doplněna z obecních prostředků  do výše 10.000,-Kč a zaslána
obci Křešice na liberecku.
Blíží se podzim, pak přijdou zimní plískanice a tradiční radosti a starosti.
Děti již brzo začnou psát Ježíškovi o dárky. Myslím, že i my dospěláci
bychom si mohli vzpomenout na krásně prožité dětské roky a nadělit si
do příjemných podzimních dnů, které ještě přijdou,  trochu, raději co
nejvíce dobré nálady, nenechat se otrávit současnou společenskou situ-
ací a  předčasnými volbami. Říká se, že jaké si to tady doma uděláme,
takové to budeme mít. Přeji vám všem spoluobčanům příjemné prožití
krásného, barevného a tím neopakovatelného podzimního období a budu
se těšit na naše další setkání na stránkách již zimního zpravodaje 2013.

- Ing. Josef Racek, starosta obce Němčice



U s n e s e n í  Z a s t u p i t e l s t v a  o b c e  N ì m è i c e
75/2013 - Zastupitelstvo obce Němčice schválilo program zasedání pro den
26. 6. 2013.  (9,0,0)
76/2013 - Zastupitelstvo obce Němčice schválilo pronájem restaurace kul-
turního domu v Němčicích na dobu neurčitou s 3 měsíční výpovědní lhů-
tou, výše nájmu stanovena na 2.000,- Kč/měsíc s odkladem do 10/2013.
Majetek bude zajištěn směnkou.  (7,0,2)
77/2013 - Zastupitelstvo obce Němčice schválilo hospodaření obce
Němčice za rok 2012 bez výhrad.  (9,0,0)
78/2013 - Zastupitelstvo obce Němčice schválilo Závěrečný účet obce
Němčice za rok 2012 bez výhrad.  (9,0,0)
79/2013 - Zastupitelstvo obce Němčice schválilo finanční dotaci na
vymalování restaurace kulturního domu v Němčicích ve výši 5.000,- Kč.
Dotace podléhá vyúčtování.  (8,0,1)
80/2013 - Zastupitelstvo obce Němčice schválilo dotaci na nákup krmiva
pro přikrmování zvěře v době strádání pro MS Němčice – Kozlovský
kopec ve výši 10.000,- Kč. Dotace podléhá vyúčtování.  (6,1,2)
81/2013 - Zastupitelstvo obce Němčice schválilo dotaci na činnost fot-
balového oddílu TJ Sokol Němčice v roce 2013 ve výši 10.000,- Kč.
(9,0,0)
82/2013 - Zastupitelstvo obce Němčice schválilo vodné ve výši 25,- Kč/m3

(vč. DPH) a stočné ve výši 27,- Kč/m3 (vč. DPH) po období od 1. 6. 2013.
(8,0,1)
83/2013 - Zastupitelstvo obce Němčice schválilo Obecně závaznou vy-
hlášku obce Němčice č. 1/2013, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška
č. 4/2007.  (9,0,0)
84/2013 - Zastupitelstvo obce Němčice schválilo sbírku na pomoc povod-
němi postiženým lidem v termínu od 1. 7. do 31. 7. 2013 v Němčicích.
Sbírka bude provedena umístěním pokladniček v prodejně Konzum a stani-
ci PHM v Němčicích, v prodejně LODREKO na Člupku a prodejně
KADELEX ve Zhoři.  (9,0,0)
85/2013 - Zastupitelstvo obce Němčice schválilo smlouvu o poskytnutí
finančního grantu z Programu C1 – Pardubického kraje ve výši 80.000,- Kč
na opravu podlahy v tělocvičně ZŠ, evidenční číslo smlouvy:
OR/13/21808.  (9,0,0)
86/2013 - 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 Pardu-
bického z důvodu umístění celého území obce v CHOPAV Východočeská
křída a vodního zdroje obce  a požaduje žádost zamítnout.  (9,0,0)
87/2013 - Zastupitelstvo obce Němčice schválilo program zasedání pro den
14. 8. 2013.  (7,0,0)
88/2013 - Zastupitelstvo obce Němčice schválilo  návrh komise pro
posouzení a hodnocení nabídek vyřazení uchazeče č.1 Cime-plus, s.r.o, Pel-
hřimov z další účasti v zadávacím řízení na techniku pro snížení prašnosti
v obci, dle Zprávy o posouzení a hodnocení nabídek.  (7,0,0)
89/2013 - Zastupitelstvo obce Němčice schválilo návrh komise pro
posouzení a hodnocení nabídek na stanovení pořadí nabídek podle výhod-
nosti pro zadavatele na techniku pro snížení prašnosti v obci dle Zprávy o
posouzení a hodnocení  nabídek.  (7,0,0)
90/2013 - Zastupitelstvo obce Němčice schválilo Smlouvu o dílo – Vypra-
cování PD pro stavební povolení a provedení stavby na akci: Němčice –
chodník kolem silnice II/358 ve Zhoři v hodnotě díla  209.935,- Kč
(vč.DPH).  (5,0,2)

91/2013 - Zastupitelstvo obce Němčice schválilo Smlouvu o dílo (o projek-
tové činnosti), evid. číslo smlouvy SFDI0513,  předmětem je zpracování
žádosti o příspěvek ze Státního fondu dopravní infrastruktury na akci
Němčice- chodník kolem silnice II/358 ve Zhoři v hodnotě díla 20.000,- Kč
plus bonus v případě přiznání dotace dle podmínek uvedených ve smlouvě.
(7,0,0)
92/2013 - Zastupitelstvo obce Němčice schválilo Smlouvu o poskytnutí
dotace v rámci Programu obnovy venkova na obnovu veřejného pro-
stranství v Němčicích, evid. číslo smlouvy OŽPZ/13/OŽPZ/22358,  dotace
ve výši  100.000,- Kč.  (7,0,0)
93/2013 - Zastupitelstvo obce Němčice schválilo poskytnutí finanční pod-
pory na činnost záchranné stanice Zelené Vendolí – útulek pro psy ve výši
2.000,- Kč.  (7,0,0)
94/2013 - Zastupitelstvo obce Němčice schválilo žádost o dotaci na údržbu
sportovního zařízení TJ Sokol Němčice v roce 2013, výše dotace činí
22.100,- Kč, dotace nepodléhá vyúčtování.  (7,0,0)
95/2013 -  Zastupitelstvo obce Němčice schválilo prodloužení Dohody o
údržbě sportovního areálu v Němčicích  pro TJ Sokol Němčice  na dobu
určitou,  a to od 1.7.2013  do 30. 6. 2014 za nezměněných podmínek.
(7,0,0)
96/2013 - Zastupitelstvo obce Němčice schválilo Kupní smlouvu na odkup
nově vzniklé p.p. Knč. 1689/5 o výměře 47 m2, prodávající Lucie a Jan
Pavlišovi, Němčice 152,  za cenu stanovenou dohodou ve výši 35,- Kč/m2

tedy za celkovou cenu  1645,- Kč.  (7,0,0)
97/2013 - Zastupitelstvo obce Němčice schválilo směnu pozemků v
Němčicích, nově vzniklá p.p. 1236/12 o výměře 428 m2 a nově vzniklá p.p.
1236/13 o výměře 543 m2, vlastnice Ing.Milena Sršňová, za obecní poze-
mek PK  č. 1278 o výměře 1457 m2 s doplatkem od p. Ing. Sršňové.  (7,0,0)
98/2013 - Zastupitelstvo obce Němčice schválilo nabídku na zpracování PD
pro stavební povolení a provedení stavby pro obytnou zónu 4 RD v
Němčicích.  (7,0,0)
99/2013 - Zastupitelstvo obce Němčice schválilo podepsání Smlouvy o
smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene pro uložení optického kabelu,
smluvní strany ČD – Telematika, a. s. a Obec Němčice. Věcné břemeno
podle této smlouvy se zřizuje za jednorázovou náhradu ve výši 30,- Kč/m.
(7,0,0)
100/2013 - Zastupitelstvo obce Němčice schválilo Dodatek č. 3 pojistné
smlouvy o pojištění majetku a odpovědnosti Obce Němčice č. 7720401840,
převod původního makléře na makléře Profi  POMA s. r. o.  (7,0,0)
101/2013 - Zastupitelstvo obce Němčice schválilo rozpočtovou změnu č. 2
obce Němčice.  (7,0,0)
102/2013 - Zastupitelstvo obce Němčice schválilo přijetí Nařízení obce
Němčice č. 1/2013 o zákazu podomního prodeje, toto nařízení nabývá účin-
nosti dne 1. 9. 2013.  (5,0,2)
103/2013 - Zastupitelstvo obce Němčice schválilo členský příspěvek SMS
– Sdružení   místních samospráv na  rok 2013  ve výši 1.955,- Kč.  (7,0,0)
104/2013 - Zastupitelstvo obce Němčice schválilo doplnění  vybrané částky
od občanů ve výši 2.081,-Kč  na pomoc lidem postiženým povodněmi  v
roce 2013 do výše 10.000,- Kč z obecních  prostředků  a předání  celé této
finanční pomoci obci Křešice  na Litoměřicku.  (7,0,0)
105/2013 - Zastupitelstvo obce Němčice schválilo Dodatek č. 4 k Dohodě
o poskytnutí asistence pilotnímu projektu při jeho realizaci a administraci
číslo PAAK/AR1/009/02 ze dne 31. 10. 2008 (Sportovní areál Němčice).
(7,0,0)

hlasování - (pro – proti – zdržel se)    - OZ

Èeská pošta, s. p. 
Partner II
(v prodejnì Konzumu) 
561 18 Nìmèice 
okres Svitavy

PROVOZNÍ DOBA  od 1. 9. 2013

PO –                  13:30 – 16:30  
ÚT 8:00 – 11:00     
ST 8:00 – 11:00   
ČT –                   13:30 – 16:30  
PÁ 8:00 – 11:00    

Obecní knihovna v Němčicích 
otevírací doba

každé ÚTERÝ od 16:30 do 18:30 hod

Od listopadu 2013 je možné předat v rámci zpětného
odběru kompletní elektrozařízení vždy 1. středu v
měsíci od 15.30 do 16.30 u skladu č. 2 pod jevištěm
kulturního domu v Němčicích (vedle
kadeřnictví) pověřenému pracov-

níkovi obce. Jedná se např. o: lednice, mrazáky, tele-
vizory, monitory, počítače a další elektrospotřebiče.

- Ing. Josef Racek)
#



Vážení spoluobčané,
v posledním čísle Zlatého
pásku jsme se dočetli, že je
třeba v souvislosti s provozem
bioplynové stanice řešit prob-
lematiku dopravy a využívání
místních komunikací v Němčicích. Vnímáme, že tento problém exis-
tuje a chceme se mu věnovat, ale dovolte mi zamyslet se nad
postavením družstva a vztahy se spoluobčany přece jen šířeji.
Není pochyb, že význam zemědělství a logicky i družstva pro vesnici
výrazně poklesl. Už dávno také družstvo není jediným zemědělcem na
vesnici. Přesto, že jsme stále největším zaměstnavatelem, doby, kdy se
zemědělstvím zabývala polovina vesnice, jsou pryč. Zemědělství u nás
také nemá dostatečnou prestiž ve společnosti, ve staré Evropě běžnou.
Strategický význam oboru se bohužel bude muset projevit (ačkoliv si ji
nikdo rozhodně nepřejeme) až při opravdové krizi, ke které nemusí být
zas tak daleko, jak se lze dočíst např. u Václava Cílka nebo Miroslava
Bárty v jeho publikacích o kolapsech civilizací.
Rád bych ještě v úvodu předeslal, že si rozhodně nechci stěžovat.
Třeba nad tím, že to s nadsázkou podle někdy až hysterických reakcí
vypadá, že pouze my jsme největšími škůdci vesnice, zdrojem zápachu,
hluku, prachu, dopravní zátěže, špinavé vody, deště, větru a vůbec. V
žádném případě také nechci tvrdit, že máme vždy všechno v pořádku.
Možná se někdy trochu zapomíná, že i na vesnici je dobré pracovat a
nebýt jen noclehárnou pro lidi dojíždějící za prací do města, zónou
klidu, kterou mohou rušit jen zahradní sekačky. Zaměstnáváme
společně s Řeznictvím celkem přes 190 lidí (kteří k nám zase třeba z
měst dojíždějí), a společně s našimi zaměstnanci odvádíme ročně do
státního rozpočtu více než 28 mil. Kč. Část těchto prostředků se snad
dostává zase zpátky do obcí.
Nakonec i Řeznictví jsme zakoupili částečně pro to, abychom jen nela-
mentovali nad kvalitou potravin v řetězcích, ale zkusili, zda to jde
jinak, poctivěji. A mimo to ctíme zásadu, že peníze by měly zůstat v
regionu, ve kterém žijeme.
Konkurenční tlak nás nutí pěstovat to, co jsme schopni prodat, jezdit s
takovou mechanizací, se kterou dosáhneme potřebné ekonomiky a
kvality - každý chce mít nakonec levné potraviny. Jdeme proti proudu,
protože stále udržujeme živočišnou výrobu. Podniky, které se chovaly
pouze tržně, již nemají ani krávy ani prasata a jsou na tom finančně
lépe. Přes to, že živočišná výroba byla naposled v mírném zisku v
roce 2007, myslíme si, že k zemědělství patří, rušit ji by bylo
krátkozraké a i pole ocení organickou hmotu.
Bioplynovou stanici jsme postavili s jediným cílem, chovy zvířat
udržet. Jedinou další alternativou farmy v Němčicích bylo ukončení
provozu. Stav stájí nevyhovuje ani technicky, ani současným potřebám
zvířat, tzv. welfare. Proto se v těchto dnech po demolici původního
kravína rozbíhá první etapa investiční akce Reprodukční centrum
Němčice, a to výstavba porodny s faremním hnojištěm. Tento záměr
společně s bioplynovou stanicí bude po dokončení tvořit organický
celek, kde bude možné využít souběžné výhody obou provozů.
S tím souvisí v úvodu zmíněná problematika dopravy. Uvědomujeme
si, že dopravní zátěž stoupla. Mohli bychom sice říci, že převážná
většina probíhá po komunikaci ve vlastnictví Pardubického kraje a pří-
jezdu na farmu v našem vlastnictví, který navíc slouží i pro příjezd
veřejnosti ke sportovnímu areálu. Stejně tak, že traktorové soupravy s

nízkotlakými pneumatikami a
rozložením hmotnosti ani zdaleka nepů-
sobí takové škody na komunikacích
jako kamionová doprava, ať už se
dřevem nebo kontejnery. Protože ale
chceme vycházet se spoluobčany i

obecním úřadem, nabízíme k veřejné diskusi řešení ve více rovinách,
které bychom rádi projednali na obecním zastupitelstvu.
Pokud se týká místních komunikací, v porovnání s jinými obcemi na
našem katastru je v Němčicích nevýhodou, že jejich plánování a vý-
stavba nepočítaly s přístupem těžších vozidel k pozemkům. Objízdná
místní komunikace od bývalého hřiště  na dolní Němčice v podstatě
přestala existovat a široká veřejnost, v čele s našimi vozidly, využívá
vyjeté cesty v orné půdě, vzdálené i přes 10 m od původní komunikace.
Navíc navazující zpevněná komunikace je kolem čp. 83 komplikovaná
zvoleným profilem komunikace a umístěním mezi stavbami majitele
objektu. Na opačné severní straně vesnice je možnost vést objízdnou
komunikaci kolem čp. 1 do areálu farmy zatím nemožná majetkovými
poměry. Odvést dopravu Vytlačilovou cestou na náves do Vlčkova
podle našeho názoru nic neřeší, kromě toho, že by to ani nebylo možné
z prostorových důvodů.
Pokud bychom mohli navrhnout k veřejné diskusi řešení, prvním
bodem by bylo obnovení cesty od bývalého hřiště na dolní Němčice,
druhým zvážit možnost obnovení severní komunikace od křižovatky na
dolních Němčicích k farmě.
Druhou související rovinou je funkčnost a údržba polních cest. Ježdění
po souběžně vyjetých cestách vedle původních, které jsou  ve špatném
technickém stavu, poškozuje nejen naše porosty, snižuje výměru a hod-
notu polí, ale také vsakovací schopnost půdy. Úprava vodních poměrů
a vazba na erozi úzce s komunikacemi souvisí. Navrhujeme ve
spolupráci se zastupitelstvem vytipovat páteřní polní cesty a opravit je
do stavu, kdy nebude třeba jezdit souběžně po polích, současně řešit
vodní poměry a zadržení vody v krajině. Domníváme se, že tyto pro-
blémy lze řešit i drobnějšími terénními úpravami, nebo tzv. průlehy, se
kterými jsme již začali ve Sloupnici.
Na těchto opatřeních jsme připraveni se podílet. Uvítáme adekvátní
podíl dalších uživatelů těchto komunikací. Naše zkušenosti jsou
takové, že ne vždy se setkáme s příznivým ohlasem vlastníků
pozemků, nebo jejich sousedů. Přesto jsme povinni respektovat jejich
práva a nezbývá, než se spolehnout na vyšší, například obecní zájem.
Budeme vděční za každý konstruktivní příspěvek k této diskusi a
věříme, že ve spolupráci s představiteli obce najdeme nejlepší řešení.
Stejně tak bychom, pokud lze, případné problémy rádi řešili v první
linii mezi sebou na vesnici, žádný úřad za nás stejně nic nevyřeší.
Na závěr ještě informaci k řešení historické zátěže v oblasti tzv.
Černého moře, které pokračuje v souladu s postupem loni odsouhla-
seným ČIŽP. OHGS Ústí nad Orlicí po první studii zpracovala postup,
v rámci kterého byla vykopána průzkumná rýha, která objevila přítok
podzemní znečištěné vody. Analýzou odebraných vzorků bylo
stanoveno, že zdrojem znečištění jsou historicky naakumulované
fekálie v podsypech střediska, odkud drénují do rybníčku. Na základě
tohoto poznatku byla vybudována skružová studna k dalšímu moni-
torování, po němž bude projednáno další řešení.

- Ing. Jaroslav Vaňous, předseda družstva

Spolek pro zachování místních kulturních tradic

Likérkošt 2013
Rok se s rokem sešel a je zde opět podzim. To znamená, že

je opět čas na koštování výsledků letní píle. Vypisujeme proto
druhý ročník Likérkoštu.  Zúčastnit se mohou všichni domácí
likérníci a příznivci dobrého pití, budou-li chtít (a nebudou-li
se bát). 

Pokud bude co ochutnávat, proběhne akce v prostorách
Hasičské zbrojnice v Němčicích v sobotu 9.11.2012 od 14:00.
Vzorky je možné přihlásit od 25.10. do 8.11. u paní Dany
Urbánkové v Němčicích čp. 102.

Stejně jako loni je košt je vyhlášen v následujících kategoriích: 
- Bylinné likéry 
- Ovocné likéry 
- Ostatní likéry 

Ostatní detaily naleznete na plakátech.

Na závěr bych chtěl popřát všem likérníkům odvahu k při-
hlášení vzorku do soutěže, hodnotitelům jasný úsudek a ostat-
ním účastníkům dobrou zábavu.

- F. Šauer,  SZMKT



Kalendáø  akcíKalendáø  akcí

S p o r t o v n í  a r e á l

21.9.  ml. přípr. Němčice - Semanín, Lanškroun, Tatenice
22.9. 16:00 Sokol Němčice - Albrechtice B
5.10.  st. přípr. Němčice - Vraclav, Zámrsk, Žamberk
6.10. 16:00 Sokol Němčice - Libchavy B
20.10.15:30 Sokol Němčice - Jehnědí
26.10. ml. přípr. Němčice - Tatenice, Žamberk, Semanín
3.11. 14:00 Sokol Němčice - Dlouhoňovice

K u l t u r n í  d ù m

21.9. 15:00 KD Grilování - makrely, klokaní steaky, oštiepky
27.9. 17:00 KD Burčákobraní
28.9. 17:00 KD Burčákobraní - do vypití zásob
5.10. 17:00 KD Podzimní jezedí hry
1.11.-3.11. KD Bramborákové hodování
15.11-17.11. KD Knedlíkování 
16.11. KD Pozimní hrabárna 
7.12. KD Mikulášské odpoledne pro děti, večer zábava
22.12. KD Předvánoční táboráček se svařáčkem
31.12.10:00 SZMKT Silvestrovské vážení
31.12. KD Silvestr v Kulturním domě

H a s i è s k á  z b r o j n i c e

9.11. 14:00 SZMKT Likérkošt

Spoleèenská kronika

V létě
se v naší obci narodili

Veronika Kopecká Němčice

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

Uma Jindřich 90 let Zhoř
Umová Drahoslava 90 let Člupek
Rubková Slávka 80 let Zhoř
Pecháček Václav 75 let Němčice
Pecháčková Hana 75 let Němčice
Vaňousová Helena 70 let Člupek
Čejka Miroslav 70 let Zhoř
Hornišrová Věra 65 let Němčice
Macek Lubomír 65 let Člupek
Kalousová Marta 65 let Zhoř
Doležal Jaroslav 65 let Zhoř
Seklová Ivana 65 let Němčice
Kovář Stanislav 60 let Člupek
Šplíchal Josef 60 let Člupek
Jasanská Jana 60 let Zhoř

jsme se rozloučili
Marie Němečková Zhoř
Marie Fryaufová Němčice

Zprávičky z domu NA NEBESÍCH
Na začátku května letošního roku byla NA NEBESÍCH zahájena

výstava obrazů zdejšího rodáka Jaroslava Doležala ze Zhoře  „Krajina
našeho regionu a stavby předků skoro zapomenuté“. Jak název
napovídá, byla kolekce vy-stavovaných cca 50ti obrazů tematicky
vybrána tak, aby se na nich vyobrazené úzce vztahovalo k regionu, ve
kterém žijeme. Autor se zúčastnil nejen zahájení, ale i v průběhu vý-
stavy byl několikrát přítomen a mohl s návštěvníky hovořit o své tvor-
bě, o životě a osudech. 

Souběžně s výstavou J. Doležala probíhala v prostorách areálu NA
NEBESÍCH výstava kamenných plastik Vítězslavy Morávkové ze
Člupku. I tato autorka byla průběžně NA NEBESÍCH přítomna.
Výstavy byly ukončeny dle plánu zhruba po 4 měsících, ke konci
srpna 2013. 

Jako vše v životě i čas těchto akcí utekl jako voda a tak nezbývá
než poděkovat autorům za laskavé zapůjčení vystavovaných děl, za
ochotu se kterou NA NEBESÍCH pobývali a popřát mnoho dalších
úspěchů a zajímavých námětů. Přání pevného zdraví a dobré kondice
je samozřejmostí. 

Děkujeme také všem, kteří se na výstavy přišli podívat. Někteří
opakovaně se svými rodinami a návštěvami. K jistému zamyšlení
může vést skutečnost, že počty návštěvníků mimo obec Němčice
několikanásobně převyšovali zájem občanů Němčic. Slyšeli jsme
argumenty, že „jejich tvorbu přece znají“. Podle tohoto kriteria by
ovšem znamenalo všeobecně známou tvorbu např. již nežijících autorů
jako Mucha, Slavíček, Lada, atd. uložit do depozitů a již nevystavovat.
A zde byla vystavována tvorba autorů žijících, tvořících. Takže s
předpokladem, že jste vystavované ještě neviděli. Tento argument tedy
zřejmě neobstojí a my NA NEBESÍCH se nad sebou musíme
zamyslet. Respektive nad tím, jak intenzivně budeme pokračovat v
akcích, které měly být určeny především pro zdejší občany a k
prezentaci místních autorů a aktivit, zároveň veřejně přístupné a bez
vstupného. Člověk jistě rád vloží energii a prostředky do přípravy a
průběhu akcí,  obětuje jinak volné víkendy. Ovšem řečeno s klasikem,
mělo by to být „jaksi smysluplné“.

V každém případě již nyní víme, že i letos bude o první adventní
neděli, tj. dne 1.12.2013, NA NEBESÍCH zahájena Vánoční výstava.
Stejně jako vloni bude dále otevřena následující soboty a neděle, až do
poslední a včetně neděle 22.12.2013.  I letos budou vystavovány s
možností prodeje  výrobky a dílka místních občanů – vše co má vztah
k zimě, vánocům, adventu, lidové tvorbě a tomu, co umí šikovné lid-
ské ruce, tzn. velmi široký záběr. Proto se prosím můžou již od teď do
15. listopadu hlásit nejen vystavující z loňského roku, ale i všichni
ostatní, kteří mají co ukázat a chtějí žít alespoň trochu aktivně. Pod-
mínky budou zachovány – vystavuje se zadarmo, vstupné se neplatí. 

Telefon máme stále stejný, tj. 469 813 999 a je uveden stejně jako
naše další kontaktní údaje již i na webových stránkách Obecního úřadu
Němčice. Prosím upřednostněte v tomto období prvotní kontakt tele-
fonem nebo e-mailem.

To stejné platí i pro zájemce, kteří budou chtít NA NEBESÍCH
uspořádat soukromou akci. Jistě najdeme vhodný termín a optimální
řešení tak, abyste u nás byli spokojeni. 

- Marie a Milan Dvořákovi 

C e n t r u m  o b c e

1.12. Škola Rozsvěcení Vánočního stromu

K a p l e  v  N ì m è i c í c h

6.12. 18:00 Adventní koncert

D ù m  “ N a  n e b e s í c h ”

1.12. Vánoční výstava



Ohlédnutí za Nìmèickou olympiádou
Ráda bych Všem občanům Němčic, kteří přispěli ke zdárnému
průběhu akce, poděkovala. Těm, kteří se starali o občerstvení, úklid, i
návštěvníkům, kteří dopomohli k příjemné atmosféře sobotního dne.
Nebudu zastírat, že jsme k organizaci olympiády přistupovali s
obavami. Není jednoduché takovou akci naplánovat a uskutečnit.
Ranní zakaboněná obloha s přeháňkami vůbec neukazovala na to, že
by se tento den mohl vydařit. A přece. Na veřejných
sociálních sítích jsem zaznamenala samé příznivé
ohlasy a některým z Vás se možná určité
vzpomínky promítnou v hlavě (myslím si, že mi-
nimálně jízda králů či úspěšné tažení Kolíňáků v
Kulturním domě.

Zde je výsledková listina jednotlivých akcí:

Malá kopaná Nohejbal
1. Němčice u Mladé Boleslavi 1.Němčice nad Hanou
2. Němčice u Netolic 2. Němčice u Litomyšle
3. Němčice u Kolína 3. Němčice u Holešova
4. Němčice u Litomyšle 4. Němčice u Netolic
5. Němčice u Holešova 5. Němčice u Mladé Boleslavi
6. Němčice u Boskovic 6. Němčice u Kolína
7. Němčice nad Hanou 7. Němčice u Boskovic

Pétanque Stolní tenis
1. Němčice u Netolic 1. Němčice nad Hanou
2. Němčice u Boskovic 2. Němčice u Litomyšle
3. Němčice u Kolína 3. Němčice u Boskovic
4. Němčice u Litomyšle 4. Němčice u Mladé Boleslavi
5. Němčice u Mladé Boleslavi 5. Němčice u Kolína
6. Němčice u Holešova 6. Němčice u Netolic
7. Němčice nad Hanou 7. Němčice u Holešova

Šipky                                    Mariáš
1. Němčice u Boskovic 1. Němčice u Litomyšle
2. Němčice nad Hanou 2. Němčice u Boskovic
3. Němčice u Litomyšle 3. Němčice u Kolína
4. Němčice u Netolic
5. Němčice u Kolína
6. Němčice u Mladé Boleslavi
7. Němčice u Holešova

Celkové pořadí      
1. Němčice u Litomyšle 62 bodů
2. Němčice u Boskovic 52 bodů
3. Němčice nad Hanou 44 bodů
4. Němčice u Netolic 44 bodů
5. Němčice u Kolína 40 bodů
6. Němčice u Mladé Boleslav 35 bodů
7. Němčice u Holešova 19 bodů

Ceny byly rozdány, trofeje si úspěšní jistě vystavili na čestná místa a
nám nezbývá, než si počat na rok 2015 a VII. ročník Němčické
olympiády.

- Mgr. Dana Urbánková

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
Po horkém krásném létě přichází podzim a s ním obvyklé setkání

Ochotníků po prázdninách. Sejdeme se v sobotu 21. září. Na progra-
mu bude povídání, zpívání a také debatování o tom, na co se těšíme.
Možná, že přijede i Oskarel. 

V letošním roce máme 145. výročí spolku. Je to příležitost k tomu,
abychom potěšili duši  kulturním zážitkem. Bude to cesta do hlavního
města a dokonce do Zlaté kapličky. Budeme mít možnost podívat se do
zákulisí této naší vzácné scény a potom navštívíme Divadlo Radka
Brzobohatého. Na představení Tančírna se moc těšíme. 

V tuto chvíli už víme, že na konci listopadu uvidíme na naší scéně
nové divadlo v režii Martiny Pavlišové.

Pro zajímavost uvádím z naší kroniky přehled divadel, která se hrála
u příležitosti výročí spolku:

r. 1888 Chudý písničkář
r. 1898 Král Václav a jeho kat
r. 1908 Na statku a v chaloupce

Zmatek nad zmatek
r. 1918 Maryša

Ferdinand spí
Lešetínský kovář
Románek na horách
Pro českou školu

r. 1928 Psohlavci
Tvrdé hlavy
Láska na první pohled

r. 1938 Okolo rybníka
Vojnarka

r. 1948 Lucerna
Její pastorkyňa

r. 1958 Probuzenci
r. 1968 Tvrdohlavá žena
r. 1988 Naši furianti
r. 2008 Čochtan vypravuje – Divadlo Josefa Dvořáka z Prahy

Postel pro anděla

Těšíme se na Vás v listopadu na premiéře našeho nového divadla.
- V.D.



Dobrý den vážení spoluobčané, kamarádi a hosté naší restaurace (i ti
budoucí), jistě jste si všimli, že od 6. července je opět otevřen Kulturní
dům Němčice. Před otvíračkou jsme si užili príma dovolenou, kdy
jsme dávali hospůdce nový kabát a vše stihli včas připravit. První
otevírací den byl nezapomenutelný – trval totiž dny dva. Naštěstí v
neděli večer jsme na chvíli zavřeli.
Po celé léto jsme téměř každou sobotu grilovali a uspořádali jsme i
dvě větší akce. Tou první byl Pivní pětiboj. Do soutěžení se zapojilo
13 soutěžících pro které byly připravené zajímavé, občas trochu
náročné disciplíny. Po odpoledni, plném piva :) jsme vyhlásili vítěze
klání. Pořadí na prvních třech místech bylo následující:

Ženy Muži
Lenka Roučková Jonáš Kovář
Irena Tauerová Tomáš Fišer
Eva Pecháčková Jan Pavliš

V závěru večera už se na pořadí nehledělo a užili jsme si prima letní
posezení.

Druhou větší akcí bylo, kdysi tradiční, Loučení s létem – dětský den.
Pro děti jsme nachystali soutěže o ceny, skákací hrad a zavítal k nám

i poník ze Zhoře. Lhala bych, kdybych řekla, že nás nepřekvapila účast
dětí – soutěžní kartičky odevzdalo 48 dětí. Myslím si, že děti se během
dne příjemně unavily, protože poník se nezastavil a u hradu bylo také
stále plno :) Doufám, že si děti předposlední den prázdnin užily a do
školy vykročily tou správnou nohou. 
Nakonec došlo i na vyhlášení  výsledků, i když podle mě pořadí neby-
lo vůbec důležité.
Poté co byly děti řádně odvedeny domů, užili si večer i rodiče a
,,větší,, děti.

Soutěžící byli rozděleni do třech kategorií podle věku a na prvních
třech místech se umístili:

Kategorie I. Kategorie II. Kategorie III.
(nejmenší) (větší) (největší)

Nelinka Mackerlová Robinek Janecký Kája Jasanská
Michalka Částková Nelinka Škeříková Barča Vavřínová
Kubík Radimecký Terezka Kuchtová Martin Javůrek

Dále bych Vás také ráda pozvala na něco dobrého. Každý den vaříme
obědy a na víkendy chystáme různé speciality (viz. plán akcí). Také
zajišťujeme oslavy, setkání, firemní večírky,...

Na závěr chci poděkovat všem, kteří mi pomohli s přípravami na
otvíračku, s pořádáním akcí a provozem restaurace. Užijte si podzim-
ní období a zajděte občas do naší hospůdky posedět, popít, pokecat. :)

Za Restauraci Kulturní dům Němčice 
Lucka Pavlišová

KULTURNÍ DŮM NĚMČICE
PLÁN AKCÍ

14.9. Kotlíkový guláš, buřtíky z klacku, od 15:00 
21.9. Grilování - makrely, klokaní steaky, oštiepky, od 15:00 n
27.-28.9. Burčákobraní, v pátek od 17:00 hodin – do vypití zásob
5.10. Podzimní jezedí hry
1.-3.11. Bramborákové hodování 
15.-17.11.Knedlíkování 
16.11. Podzimní hrabárna – přijďte darovat, prodat a vyměnit 

věci, které se Vám již nehodí (oblečení, drobnosti do bytu, 
sportovní náčiní, rukodělné výrobky a co Vás napadne.

7.12. Mikulášské odpoledne pro děti, večerní zábava  
22.12. Předvánoční táboráček se svařáčkem 
31.12. Silvestr v Kulturním domě 

O chystaných akcích a aktuálním dění se více dozvíte 
u nás v restauraci, na plakátnicích,

nebo na www.facebook.com/KulturniDumNemcice . 

Kontakt: 
Lucie Pavlišová

PavlisovaNemcice@seznam.cz
tel: 774 285 806

K u l t u r n í  d ù m  N ì m è i c e



Po půlroční pauze přinášíme zprávy o činnos-
ti SDH Němčice. Měsíc duben byl bohatý na
naší činnost. 
19. dubna se v Němčicích uskutečnilo námě-
tové cvičení našeho okrsku. Po dlouhé debatě
o námětu jsme se rozhodli, že zvolíme téma

poskytování první pomoci a zdravovědu. Někdo si myslí, že toto nebu-
de nikdy potřebovat, ale člověk nikdy neví, kdy se mu to hodí. Mnoho
lidí jsou řidiči, přijedou k dopravní nehodě a nevědí co mají dělat.
V loňském roce jsme byli osloveni okresním výborem, zda by nebylo
možné u nás v KD uskutečnit setkání zasloužilých hasičů okresu Ústí
nad Orlicí na sále KD. Termín byl několikrát přesunut a celá akce se
uskutečnila 27.4. Zúčastnilo se na 60 zasloužilých hasičů a byl pro ně
připraven bohatý kulturní program. ZD Sloupnice jim umožnilo
prohlídku bioplynové stanice s odborným výkladem. V prostoru před
KD se uskutečnila výstavka staré hasičské techniky – byli zde vysta-
veny tři stříkačky od firmy Stratílek a SDH Dolní Sloupnice vystavilo
hasičské vozidlo Ford, které se snaží zrestaurovat. Podle hodnocení
účastníků tohoto setkání se jim u nás líbilo a byli spokojeni. Toto uznání
potěší hlavně od starých členů, které si ještě pamatuji jako aktivní členy
a setkávali jsme se s nimi na různých akcích.

Poslední akcí v měsíci dubnu bylo tradiční Pálení čarodějnic, které se
uskutečnilo, i když to je trochu podivné, opět 30. dubna v Přírodním
areálu na Člupku. Akce se vydařila, až na nějaké menší problémy s
chováním slabších jedinců.
V měsíci květnu jsme zapůjčili naši stříkačku Stratílek do Sedlišť, kde
místní sbor slavil výročí. 18. května se uskutečnila v Dolní Sloupnici
okrsová soutěž, kde jsme bohužel neuspěli, neboť jsme měli neplatný
pokus. 
První víkend v červnu již tradičně patří soutěži s příjezdem v

Nedošíně. Zde jsme obhájili loňské třetí místo. 1. června byl Přírodní
areál na Člupku zapůjčen na koncert hudebních skupin. 17. června jsme

provedli čištění a mytí požární nádrže. A již se přiblížila největší akce
tohoto roku pro Němčice a to Němčická olympiáda. O této akci bude
jistě psáno jinými, tak jen, že se akce vydařila.
V červenci jsme připravili již tradiční Pouťové odpoledne. Počasí nám
přálo a pro děti byla připravena dost náročná trasa s několika úkoly,
které museli plnit. Po návratu na parket byli připraveny různé ukázky a
možnost svezení na poníku. Letos se léto vydařilo, slunce pražilo a tak
v neděli 28.7. jsme byli HZS Pardubice přizváni na technickou pomoc
do Zhoře na ochlazování střechy drůbežárny. Teplota uvnitř dosahovala
40°C a bylo tam na 22 000 kuřat, které měli být v noci vyskladněny.
Voda byla přivážena 5 cisternami hasičů a dvěmi cisternami ZD. Tady
bych měl jednu takovou malou poznámku. Hasiči brali vodu v České
Třebové a ZD v Němčicích v potoce. Najdou se mezi námi jedinci,
kterým se to nelíbilo, neboť si myslí, že potok patří jim. Nikomu nepře-
ju nic zlého, ale tito si musí uvědomit, že může dojít k tomu, že budou
i oni potřebovat pomoc. Tento zásah byl s ohledem na teploty dost
náročný. U proudnic jsme se museli po deseti minutách střídat. Ve Zhoři
jsme strávili přes šest hodin a večer jsme se vrátili do Němčic. 
7.9. se uskutečnila tradiční soutěž s příjezdem Memoriál Josefa Racka.

Opět bylo krásné počasí. Na této soutěži jsme přivítali několik vzácných
hostů. Již po páté byl přítomen senátor Petr Šilar, který přivezl několik
cen. Navštívil nás i velitel HZS Litomyšl p. Faltys, čestný starosta
okresního sdružení p. Emil Dušek, starostka okresního sdružení hasičů
p. Faltusová a čestný starosta okrsku p. Bohuslav Broulík. Škoda jen, že
se zúčastnilo jen pět družstev.

Výsledky soutěže
Muži Ženy

1. Horní Sloupnice 1:13 1. Horní Sloupnice  1:33
2. Němčice 1:15
3. Řetová 1:20
4. Makov 1:23

Družstvo z Horní Sloupnice vyhrálo již potřetí za sebou a putovní
pohár jim zůstává.

-  Za SDH Miroslav Jasanský a Jiří Veselý ml.

SDH Nìmèice



Letošní léto měly děti ze Zhoře možnost strávit část
svých prázdnin nocováním ve stanu, hraním her,
poznáváním nových kamarádů a zábavou. Připravili jsme
totiž pro ně takový malý zhořský tábor - nazvali jsme ho
Tábořík. Rozhodli jsme se pokračovat v tradici zhořského
táboření, které se kvůli nedostatku dětí v posledních
letech nekonalo. Letos ale tomu bylo jinak, na Tábořík se
přihlásilo čtyřiadvacet dětí. Nevěřili jsme vlastním očím,
kolik se jich ve Zhoři našlo. 

Téměř bez zkušeností jsme se vrhli do příprav
zábavného programu. Trvalo to dlouho, ale nakonec jsme

s radami ostřílených skautek vymysleli téma Stroj času. Tábořík trval
pět dnů. V pondělí 15. 8. dopoledne jsme na louce za hřištěm začali
stavět stany. Bylo jich tolik, že se málem nevešly. Uprostřed tábořiště

byl stožár s vlajkou. Děti byly
jako z divokých vajec a zabavit
je nebylo jednoduché. I přes naši
velkou zásobu her si děti oblíbily
hlavně jednu a to vybíjenou.
Kdykoliv měly příležitost, vrhly
se na hřiště a s velkým řevem po
sobě bily míčem. 

Naši celotáborovou hru jsme
zahájili „vykopáním“ stroje času.
Poté jsme děti rozdělili do tří

T á b o ø í k  2 0 1 3

Vlastnictví a loupež
Člověk může žít a uspokojovat své potřeby pouze nepřetržitou

prací, neustálým užíváním svých schopností k opracování přírodních
zdrojů, které je původem vlastnictví.

Ale také platí, že člověk může žít a uspokojovat své potřeby
přivlastňováním a spotřebováváním produktů práce druhých, které
jsou původem loupeže.

Jelikož se člověk ve své přirozenosti snaží vyhýbat bolesti – a
jelikož práce sama osobě je bolestí – vyplývá z toho, že se člověk
uchýlí k loupení pokaždé, když to pro něj bude snadnější než práce.
Dějiny nám to ukazují dosti jasně. A za těchto podmínek jej nemůže
zastavit morálka ani náboženství.

Kdy potom loupení skončí? Ustane, až když bude pro člověka
bolestnější a nebezpečnější než práce. Potom je zřejmé, že patřičným
účelem zákona je užívat kolektivní sílu k vymýcení tohoto osudného

sklonu k loupení. Všechna opatření zákona by měla ochraňovat vlast-
nictví a trestat loupení.

Zákon je však obvykle tvořen jedním člověkem nebo jednou třídou
lidí. A jelikož zákon nemůže působit bez schválení a podpory vlád-
noucí moci, musí být tato moc svěřena tomu, kdo zákony vytváří.
Tento fakt společně s osudným sklonem uspokojovat své potřeby s nej-
menším možným úsilím, který existuje v nitru člověka, vysvětluje
téměř všestranné zvrácení zákona. A tak je snadné pochopit, jak se
zákon stává nepřemožitelnou zbraní nespravedlnosti, aniž by ji
zabraňoval; proč zákonodárce využívá zákon v různé míře k ničení
osobní nezávislosti ostatních lidí pomocí otroctví, jejich svobody
útlakem a jejich vlastnictví loupením. To vše je prováděno ve prospěch
toho, kdo zákon vytváří, a úměrně k moci, kterou drží v rukou.

- Zákon, Frédéric Bastiat
Bastiatovo pojednání Zákon, ze kterého je tento úryvek, vyšlo poprvé
knižně v roce 1848, ale při jeho čtení se člověku zdá, že ho napsal
teprve včera a ne před 165lety.

k z a m y š l e n í . . .

Letos byla provedena nová výzdoba dětské ordinace a
čekárny v budově obecního úřadu. Místo fádních jedno-
barevných stěn vítají dětské pacienty a jejich maminky
veselé pestrobarevné výjevy zvířecích pacientů a jejich
lékařů. Obrázky namalovaly Markéta Doležalová a Aneta

Veselá. Posuďte sami, jak se jim dílo podařilo. 
Dobrá práce. Děkujeme, děvčata!

Dìtská ordinace na obecním úøadì



Z p r áv y  z e  z á k l a d n í  š k o l y
® 2.září jsme přivítali 12 nových prvňáčků, doufáme, že se jim bude
ve škole líbit, že se společně naučíme spoustu nových věcí a užijeme si
spoustu legrace.
® 5.září jsme navštívili 2 výchovně vzdělávací programy : „Kdo žije
na farmě“ a „O beránkovi a ovečkách“ na ekofarmě Apolenka u Par-
dubic. Děti se dozvěděly spoustu zajímavostí o domácích zvířatech, z
ovčí vlny si vyrobily krásného motýlka. Exkurze byla z velké části
financována z projektu EU.

® Letos mohou žáci naší školy navštěvovat tyto kroužky:
Keramika -ve spolupráci s  DDM  Litomyšl
Rytmik – ve spolupráci s taneční školou  RYTMIK
Pohybové hry
Společenské  hry
Zobcová flétna
Angličtina hrou - 1. ročník
Angličtina hrou - 2. ročník
Děti mohou také navštěvovat Náboženství.

Co nás čeká:
® V měsíci říjnu bude probíhat rekonstrukce podlahy v tělocvičně
budovy ZŠ. Na opravu nám přispěl Pardubický kraj částkou 80 000
Kč v rámci schváleného grantu  s názvem „Tělocvična pro všechny“.
Další část ceny bude hrazena z fondu reprodukce majetku školy a

zbytek doplatí zřizovatel (tj. Obec Němčice). Celá rekonstrukce by dle
rozpočtu měla vyjít na cca 300 000 Kč.
® V rámci projektu „Všeználek v lese“, který byl také finančně pod-
pořen  Pardubickým krajem, proběhne  ve škole výstava výtvarných
prací s názvem „Barvy podzimu“.
® Dále plánujeme účast na akcích MK Litomyšl, „Japonský den“,
soutěž „Zdravá 5“, návštěvu  plaveckého bazénu,  koncert v KD s
vánoční tématikou apod.

Lydie Věnečková

týmů. Názvy ET Mača, Mimoni i Křižáci si s podivem zvolili samy.
Každý den se táborníci ocitli v jiné době. První den stroj času děti pře-
sunul do pravěku. V úterý do Starověkého Řecka. Další dny se ocitly
na divokém západě, ve válce a nakonec i v
Egyptě. Každý den jsme měli vymyšlené
tematické hry a převleky. Snažili jsme se, aby
naše převleky byly věrohodné. Většinou jsme
děti více než ohromili, rozesmáli. Například
ve válce děti musely podstoupit noční vojen-
ský výcvik. Ve Starověkém Řecku pro
pobavení nás, bohů, soutěžily v olympij-
ských disciplínách. Nechyběl ani hon na
mamuta nebo stezka odvahy. Každý den jsme
večer na zakončení dne zapálili táborák.
Někdy jsme zpívali, jindy jsme opékali hady
(z těsta) či hráli hry. Poslední večer proběhla
honba za pokladem. Děti našly obrovský

hrnec plný cen a ihned se na ně vrhly. Ceny jsme spravedlivě rozdělili
a poté všichni obdrželi diplomy a fotografie. V sobotu ráno proběhla
velká uklízecí akce. Bylo to náročné, ale nakonec po stanech a

obrovském nepořádku nezbyla ani
stopa. Podle ohlasů se dětem
Tábořík líbil, proto jsme se
rozhodli příští rok akci zopako-
vat. Na závěr bychom chtěli
poděkovat všem, kteří nám
pomohli s realizací. Zvláštní dík
patří zhořským pekařkám, které
na každý den táboříku připravily
buchty. Troufáme si říct, že lepší
buchty na žádném jiném táboře
rozhodně neměli.

- Autoři: vedoucí Táboříku 



S p o r t   -   V o l n ý  è a s
Cvičení s dětmi 2013/2014
S novým školním rokem je zde i pokračování našeho programu
Cvičení s dětmi. Nabídka pohybu zůstává obdobná s drobnými změ-
nami pojmenování. 

Přehazovaná PONDĚLÍ 15:30 – 17:00
Fotbal ÚTERÝ + PÁTEK 16:00 – 17:30
Školka ČTVRTEK 15:45 – 16:45
Nejmenší kategorie „školka“ je určená našim nejmenším beruškám a

motýlkům, kteří si rádi přijdou pohrát.
Věkový limit je od 4 let a veškeré podrob-
nosti zjistíte na letáčku v MŠ.
Skupina „Přehazovaná“ je skupinou, kter-
ou v minulém roce tvořila pouze děvčata,
ale pro letošní rok se cvičitelé rozhodli, že
nebudou limitovat chlapeckou část. Jedná
se o míčové hry se zaměřením na nácvik
volejbalu.
Jak asi víte, minulou sezonu jsme tréno-

Od 19. srpna již zase školka ožila příchodem dětí. Užili jsme si
krásné letní dny. Od 2. září jsme opět naplnili dvě třídy naší
mateřské školky. Je nás celkem 40 dětí. Letos máme hodně
předškoláků, celkem 18 dětí. Tolik předškolních dětí jsme už
dlouho neměli. Letos se chceme věnovat kromě jiných činností
ekologii a zapojit do projektů nejen děti,ale také jejich rodiče.
Rádi bychom zlepšili prostředí na školní zahradě a také bychom
chtěli koupit dětem do velké třídy nové židličky. V současné době
musíme řešit naléhavý problém ve Školní jídelně, dosloužil nám
sporák, který je starý již 32 let. Zakoupení nového sporáku je
nezbytné a doufám, že až budete číst tento časopis, bude se už
vařit na novém. - V.D.

Co JE NOVÉHO VE školCe

Protože my se určitě
budeme mít v průběhu
školního roku z čeho
radovat, posíláme i
čtenářům našeho Pásku
také něco pro radost. Pár
dětských obrázků a
fotografií, které pohladí po
duši.

Co nás čeká v podzimním období:
® Podzimní vycházky do přírody
® Sbírání přírodnin a tvoření z nich
® Výstava ve školce – skřítkové podzimníčci
® Vystoupení na podzimním setkání dříve narozených 

v Kulturním domě
® Maňáskové divadélko
® Den broučků s berušek na školní zahradě
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NĚMČICKÝ PIVNÍ TRIATLON
Jak se již stalo tradicí, poslední pátek o prázdninách patřil Němčické-
mu pivnímu triatlonu.
Po dvou letech, kdy nám moc nevycházelo počasí (předloni
byly tropy a loni déšť a poměrně chladno), letos byly pod-
mínky ideální. A to je možná i příčinou toho, že se v 9.
ročníku  opět zvýšil počet závodníků. Zúčastnilo se 61 borců
v pěti kategoriích - 24 dospělých a 37! dětí.

Výsledky ( pouze první tři v jednotlivých kategoriích )

Muži Ženy 
1. Gyömbér Martin 00:52:19     1. Suchánková Lenka 00:45:36
2. Bureš Jiří 00:53:15     2. Balská Jitka 00:45:39
3. Navrátil Bohumír 00:57:04

Mládež 13 - 18 let Děti 9 - 12 let
1. Urban Petr 00:38:28 1. Škeřík Ivan 00:18:35
2. Matoušek Filip 00:41:21 2. Gyömbér Martin 00:18:39
3. Neužil Filip 00:42:34 3. Koukola Tomáš 00:19:52

Děti do 8 let
1. Vytlačil Tadeáš 00:09:31
2. Kopecká Michaela 00:10:11
3. Sedláček Tomáš 00:10:20

Více informací o triatlonu naleznete na
webových stránkách: http://pivnitriatlon.webnode.cz
Díky patří všem závodníkům, povzbuzujícím fanouškům, obsluze
kiosku a sponzorům : OÚ Němčice, www.vina-chochola.cz,

www.pohary-figurky.cz,  SOR Libchavy, Standovi Tkadlečkovi a
dalším. Poděkování patří i všem, kteří pomáhali s přípravami tria-
tlonu a všem pomocníkům při samotném závodu.
Obzvlášť bych chtěl vyzvednout práci časoměřičů, kteří si
poradili i s takto vysokým počtem startujících. Tím, že
máme 5 kategorií a ještě měříme časy jednotlivých disci-
plín, to nebylo vůbec snadné – prostě: skvělá práce.
Těším se na setkání při jubilejním 10. ročníku, který bude
opět poslední prázdninový pátek, tzn. 29.8.2014.

- Ivan Škeřík

vali fotbal odděleně, mladší a starší přípravka. Pro tento rok se ofi-
ciálně přihlásila soutěž mladší přípravky, kde máme početnou
soupisku. Co je velmi potěšující, z celkového počtu 14 dětí, zde
máme i 5 slečen fotbalistek. Za starší přípravku máme 5 hráčů
ročníku 2003 a 2004, kteří tuto sezonu „odhostují“ u spřáteleného
týmu Řetové s tím, abychom měli možnost navázat na dorůstající
ročníky. Z toho tedy vyplývá, že fotbalové tréninky jsou společné.
Kdo máte zájem shlédnout ostrý turnaj našich nadějí, zveme vás na
němčický trávník v těchto termínech:
Sobota 21.9.  ml. přípravka Němčice – Semanín, Lanškroun,
Tatenice
Sobota 5.10.  st. přípravka Němčice – Vraclav, Zámrsk, Žamberk
Sobota 26.10. ml. přípravka Němčice – Tatenice, Žamberk, Semanín
Novým školním rokem naše řady opustily pouze 3 děti, které odchází
do městských škol, ale už nyní na začátku školního roku máme
nových 5 členů. Máme radost ze stálého zájmu rodičů o pohyb dětí
a věříme, že se nám podaří udržet kvalitu a vaši spokojenost. Kdo

máte zájem o více informací, přijďte se podívat a zeptejte se odpověd-
ného cvičitele.

- Tým cvičitelů TJ Sokol Němčice - Cvičení s dětmi

Opíkačka U kačenek
Krátké zavzpomínání na konec školního roku, kdy jsme
pro skupinu 50 aktivních sportovců připravili tradiční
táborák U kačenek.  Tentokrát jsme si vyšlápli přesně v
den vysvědčení, pátek 28.června, abychom podtrhli
zážitek ze začínajících prázdnin. Příjemný výlet s
cílem ochutnávky šťavnaté uzeniny na ohýnku je vždy
obohacen dětským dováděním v okolí potůčku, které
se většinou neobejde bez mokrých bot, ale i příjemným
setkáním rodičů většiny dětí. Letošní soutěž v dokona-
losti schovávačky byla natolik dokonalá, že se nám
nepodařilo pořídit ani jednu skupinovou fotografii dětí.
Tak snad příště ….

- L.P.


