
Vážení spoluobčané,
než jsme se nadáli, máme tady březen. Ač to zpočátku nevypadalo, shodneme
se asi na tom, že zima byla dlouhá. Sníh sice dobře roztál, ale únorové holo-
mrazy přírodě a nám všem taky asi moc nepřidal. Jaro je snad opravdu již za
dveřmi a tak doufejme, že letošní rok k nám bude trochu příznivější, co se roz-
marů počasí týče. No, moc tomu nevěřím, ale co kdyby. Řekl bych, že na úřadě
jsme se celkem zdárně administrativně vypořádali s koncem roku minulého a
začátkem letošního. Opětovně jsme se prokousávali příděly papírů, dotazníků,
výkazů a hlášení. Pro jeden papír jsme zajišťovali a vyplňovali hned několik
dalších. Je to neskutečné, když si představím kolik dalších ,,produktivních“
pracovních sil a kolik režijních nákladů stojí jejich následné opětovné zpraco-
vání, tak je z toho člověku tak nějak divně. Říkám, že nám kolikrát dalo oprav-
du zabrat, než jsme zjistili, co se vlastně po nás chce. Narůst administrativy je
opravdu nekontrolovatelný a nakonec zjistíte, že jsme tady zřejmě proto, aby
měl ty nekonečné papíry vůbec kdo vyplňovat. Asi to již jiné nebude a pod
vedením Evropské unie nám nezbývá nic jiného, než vesele opět pochodovat
ke světlým zítřkům. 

Obecní rozpočet.
Rozpočet obce na rok 2011 byl schválen 23.2.2011, jako schodkový,

kde rozdíl je hrazen ze zůstatku( přebytku ) rozpočtu roku 2010. Příjmy byly
schváleny ve výši 10 718 600,- Kč a výdaje ve výši 11 004 500,- Kč. Jinak u
nás i v novém roce je vše více méně při starém. Změny doznal způsob a
rozsah provedení Zápisu ze zasedání Zastupitelstva obce Němčice. Jednáme
stále o způsobech využívání obecního majetku a o mechanismu přidělování
nenárokových dotací z finančních zdrojů obce. Nový je v zastupitelstvu obce
názor, že když již všem složkám, spolkům a skupinám, které využívají bez-
platně majetek obce ke svým sportovním, kulturním a dalším činnostem a tímto
jim vlastně hradíme základní provoz, tak proč jim ještě přidávat peníze a platit
další položky. Je možno zajistit si další finanční a materiální prostředky jiným
způsobem či u jiných dárců? Je možné si na nezbytné finanční prostředky
někde vydělat či přivydělat? Přidělit finanční prostředky na jednotlivé akce
nebo na činnost? Bude kritériem pro dělení prostředků velikost členské zá-
kladny nebo rozsah a regionální charakter jednotlivé akce? Hodně otázek se
rovná hodně možnostem a odpovědím. Co člověk to názor, dva lidi = 4 názo-
ry a geometricky dále. Uvidíme, jestli dojdeme k nějakému zajímavému
výsledku anebo se navrátíme tam, kde jsme začali. Někdy mám pocit, že si
nějaké ty starosti a problémy vlastně vytváříme jen a jen my sami. 

Opravy místních komunikací.
V této záležitosti bylo provedeno výběrové řízení na dodavatele.

Nakonec se o zakázku ucházelo celkem šest zájemců. Po vyhodnocení
nabídek, zakázku získala cenově nejvýhodnější nabídka v ceně 1.998.417 Kč
od DS Delta, a.s. Probíhá příprava celé akce, která by měla být hotova do
31.5.2011. Budou opraveny vlastně ,,okrajové„ komunikace, tj. v centru obce
zatím zůstávají ve stavu v jakém jsou. Nám zbývá si dále trápit hlavu s tím,
jak vyzrát na dotační tituly a zajistit další prostředky na jejich opravu. 

Blíží se rok 2013 a po něm prý již nebude tak veselo jak je teď. Hodně
EU zdrojů prý pro nás vyschne a odtečou směr východ, či paradoxně zpět
směrem na západ. O rovnocenném partnerství v EU si asi ještě pár dalších
generací v naší prosperující republice budeme muset nechat zdát. Současná
vládní garnitura před parlamentními volbami nešetřila sliby o podpoře menších
měst a obcí, které se nyní kupodivu pomalu rozplývají do ztracena. Udělal jsem
1.3.2011 tu chybu, že jsem se nechal umluvit a vyrazil směr hlavní město
Praha, kde se na Smíchově konal Den malých obcí. Společně s několika více
či méně optimisticky naladěnými kolegy a kolegyněmi jsme dorazili na místo

činu. Když proběhly prezentace několika ministerstev, marně jsem si lámal
hlavu, proč mají všechny stejné dotační tituly. Že opravy kulturních památek
podporuje Ministerstvo pro místní rozvoj, to mě zase tak moc nepřekvapilo,
spíše to, že tak činí i Ministerstvo zemědělství. Velmi zajímavé! Zbytek opti-
mismu vyprchal ve chvíli, kdy náměstek ministra financí a tedy představitel
Ministerstva financí oznámil představu svého úřadu o změně rozpočtového
určení daní. Přednesený návrh viditelně zaskočil i za předsednickým stolem
sedící zástupce Svazu měst a obcí a zástupce Sdružení místních samospráv.
Ti následně zasmušile zveřejněný návrh komentovali slovy, že to co bylo ještě
před týdnem domluveno, již v podstatě neplatí a vrací je zpět do výchozích
postavení. Jinými slovy řečeno, nepřidali by nám zas skoro nic. Je to velmi
nepříjemné takové setkání s arogantní státní mocí, zvláště když to není
poprvé. Člověk si pak klade otázku, kdo je tady pro koho, jestli my pro stát a
nebo stát pro nás. Češi snesou hodně, ale tohle jsme snad opravdu nechtěli,
nebo ano? Raději se vrátíme domů. 

Protipovodňová opatření.
Proběhlo jednání s Lesy ČR, s.p., jako s jednou ze dvou nástupnick-

ých organizací Zemědělské a vodohospodářské správy (druhou je Povodí
Labe, s.p.), jež se staly vlastníkem a správcem kromě jiného i našeho Zlatého
pásku a tedy i budoucím investorem Protipovodňových úprav v obci Němčice
– I. Etapy. Jednání proběhlo v únoru 2011. Při této pracovní schůzce nám bylo
sděleno, že již obdrželi písemný souhlas od Ministerstva životního prostředí s
pokračováním přípravných prací a projekčních prací. Ve dnech, kdy budete
číst tyto řádky, bude již vypsáno výběrové řízení na zhotovitele projektové
dokumentace pro stavební povolení, dále budou prováděny některé nezbytné
a zákonem vyžadované posudky a posouzení. Co se týká dalších termínu, tak
cca na podzim 2011 by mělo být vydáno stavební povolení, následně prove-
deno výběrové řízení na dodavatele stavby. Zahájení stavby se předpokládá
na jaře 2012. Byli jsme ujištěni, že když již stavba byla zařazena do plánů
podobných akcí k realizaci, tak bude stát nejdéle do roku 2013. To je zvláštní
zase magické datum 2013. A teď si leckdo ještě vzpomene, že podle
Mayského kalendáře má být 21.12.2012 konec světa. A kdo má teď asi prav-
du Mayové a nebo všudypřítomní a všemocní úředníci EU? Pokračujeme
raději v našich protipovodňových opatřeních. Souběžně jsme dali zelenou i
přípravě projektové dokumentace pro umístění stavby na poldr č. 4 (dle již
dříve zpracované Studie protipovodňových opatření obce Němčice), poldru na
Člupku v údolí ,, v Polsku“, které k nám na Člupek spolehlivě přivádí vodu z
přívalových dešťů nebo z rychlého tání od Zhoře. Kdyby se i tato stavba v
budoucnu povedla realizovat, tak bychom měli položen velmi dobrý základ k
ochraně obce před bleskovými malopovodněmi. Jen pro doplnění celku
připomínám i pokračující práce na protierozních opatření v katastrálních
územích obcí a města Mikroregionu Litomyšlsko. Tato dokumentace by měla
navrhnout taková plošná opatření v polích kolem obcí, která by v max. míře
eliminovala hrozby spojené s přívalovými dešti. Kdyby se snad i tohle jednou
povedlo, tak by nám pro dokončení systému pro ,,hospodaření“ s povrchový-
mi a hlavně dešťovými vodami snad opravdu již chyběl jen ten rybník na dol-
ních Němčicích. Můžeme se malinko pochlubit, neboť s přípravou pro-
tipovodňových opatření jsme na tom celkem dobře a věřím i v následnou
dobrou spolupráci s občany, jak při přípravě těchto důležitých věcí, tak i při
následné vlastní realizaci. Realizace se jistě neobejde bez problémů, určitě se
někde něco rozjede nebo přejede, ulomí, někde něco spadne nebo upadne. Při
stavbě takového rozsahu s tak významnými zásahy do soukromých majetků
jistě budeme řešit průběžně podobné záležitosti. Pevně věřím, že vždy
nakonec najdeme přijatelná řešení pro zúčastněné strany.

Problémů a potřeb je mnoho, nápadů a peněz spíše málo. 
Veřejná zeleň

Zabrat nám dává údržba veřejné zeleně. Je to o pohledu jak údržbu
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Zastupitelstvo obce Němčice
158/2010 - v souladu s platnými předpisy, § 72 zákona č. 128/2000 Sb., O
obcích a nařízení vlády č. 37/2003 Sb., O odměnách za výkon funkce členům
zastupitelstva, v platných zněních, schválilo odměnu za výkon funkce od
1.12.2010: Člen výboru ZO 340,- Kč/měsíc a místostarostka 7.509,- Kč/měsíc
(6-0-1)
159/2010 - schválilo za členy výboru majetkového a rozvoje obce pí. Ivu
Sedláčkovou a p. Václava Štarmana. (7-0-0)
160/2010 - schválilo za členy sociálního a kulturního výboru pí. Věru
Doležalovou a pí. Ing. Olgu Miklovou.(7-0-0)
173/2010 - pověřuje starostu obce ukončením nájmu restaurace Kulturního
domu p. Jiřím Bednářem dohodou ke dni 17.12.2010.(7-0-0)
161/2010 - schválilo prodloužení nájemní smlouvy na pronájem čp. 35 o jeden
rok, a to od 1.1.2011 do 31.12.2011, úpravu výše nájemného o inflaci za roky
2009 a 2010 a doplnění ukončení nájmu výpovědí s 3 měsíční výpovědní lhů-
tou bez udání důvodu.(7-0-0)
162/2010 schválilo žádost Správy a údržby silnic Pardubického kraje - povo-
lení kácení 3 ks javorů a ukládá jmenovaným provést náhradní výsadbu v
počtu 6 ks dřevin (výška cca 2 m) a ukládá povinnost starat se o předmětnou
zeleň po dobu 2 let.(7-0-0)
163/2010 - schválilo žádost p. J. Kudrny, Zhoř čp. 7 o skácení 1 ks modřínu a
ukládá jmenovanému provést náhradní výsadbu v počtu 2 ks dřevin, která
bude spojena s nezbytnou péčí dřeviny do stromové třídy tyčkoviny. . (7-0-0)
164/2010 - schválilo záměr prodeje p.p.ZE č. 103, dle GP nově označeného
1571/8 manželům Rackovým, vše v k.ú. Němčice u České Třebové.(7-0-0)
165/2010 - schválilo výši vánočního příspěvku potřebným občanům ve výši
300,- Kč/osoba, součástí usnesení je i soupis jmenovaných. . (7-0-0)
166/2010 - schválilo výši vstupného na Obecní ples 2011 konaný 22.1.2011 ve
výši 90,- Kč. (7-0-0)
167/2010 - schválilo výši poplatku za shromažďování, odvoz a ukládání TKO
pro rok 2011 ve výši 480,- Kč/občana. (7-0-0)
168/2010 - schválilo Dodatek č. 3 k Obecně závazné vyhlášce obce Němčice
č. 9/2010, v němž se upravuje výše místního poplatku za provoz systému
shromažďování sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunál-
ních odpadů na na částku 480,- Kč/ občana/rok. (7-0-0)
169/2010 - schválilo návrh podmínek pro vypracování výzvy na zakázku:
,,Rekonstrukce místních komunikací“. (7-0-0)
170/2010 - schválilo Darovací smlouvu mezi ISCAREX, s.r.o., Zhoř 59, zas-
toupený p. J. Šimůnkem a Obcí Němčice, zastoupenou starostou obce Ing.
Josefem Rackem. Předmětem darovací smlouvy je příspěvek firmy ISCAREX
ve výši 200.000,- Kč na rekonstrukci místní komunikace v k.ú. Zhoř u České
Třebové na p.p. 506 a 555. (7-0-0)
171/2010 - schválilo Dodatek smlouvy č. 6, Nájemní smlouva Česká pošta s

účinností od 1.1.2011. (7-0-0)
172/2010 - schválilo rozsah opravy kaple v Němčicích a předpokládaný
rozpočet na tuto opravu pro rok 2011. Dále schválilo podání žádosti o grant na
tuto opravu. (7-0-0)
1/2011 - schválilo program zasedání pro den 6.1.2011 (9-0-0)
2/2011 - schválilo Smlouvu o konání hudební produkce skupinou Medium 2 v
celkové výši 9.000,- Kč a zajištění občerstvení pro 8 členů kapely. (9-0-0)
3/2011 - schválilo Dohodu ze dne 5.1.2011 o ukončení nájmu restaurace KD
ke dni 20.12.2010. Doplatek vyúčtování nájemného a služeb spojených s
pronájmem činí 40.479,- Kč. (9-0-0)
4/2011 - schválilo návrh na majetkové vyrovnání doplatku v celkové výši
13.630,- Kč (9-0-0)
5/2011- schválilo zveřejnění výzvy k podání nabídky na pronájem restaurace
KD v Němčicích od 20.1.-28.2.2011, způsobem v místě obvyklým a v Deníku
pro okresy Ústí nad Orlicí a Svitavy. (9-0-0)
6/2011 - v souladu s § 72 zákona č. 128/2000 Sb., O obcích a v souladu s
nařízením vlády č. 37/2003 Sb., O odměnách za výkon funkce členům zas-
tupitelstva, ve znění pozdějších předpisů a nařízení vlády ze dne 7.12.2010,
schválilo odměnu za výkon funkce od 1.1.2011: místostarostka 7.134,-
Kč/měs., předseda výboru 542,- Kč/měs., člen výboru 325,- Kč/měs. (9-0-0)
7/2011 - schválilo prodej p.p.EN č. 103 o výměře 36 m2, nově označené
1571/8, za cenu 24,- Kč/m2, tedy za celkovou cenu 864,- Kč. (9-0-0)
8/2011 - schválilo rekonstrukci rodinného domu čp. 52 a umístění nepropustné
jímky na odpadní vody v Němčicích, místní části Zhoř, k.ú. Zhoř u České Tře-
bové. Rekonstrukce RD a stavba jímky je v souladu se schváleným Územním
plánem obce Němčice. (9-0-0)
9/2011 - jednorázový příspěvek p. A. Zavřelové ve výši 2.000,- Kč na úhradu
dalších léčebných výloh. (9-0-0)
10/2011 - souhlasí s udělením licence na provozování zvláštní linkové osobní
vnitrostátní dopravy, dopravci pí. Aleně Vrabcové, bytem Sudislav nad Orlicí na
linku č. 680 994: Litomyšl-České Heřmanice-Němčice-Sloupnice. (9-0-0)
11/2011 - schválilo obnovení dopravního značení – snížení rychlosti v úseku
od čp. 149 k čp. 130 v Němčicích. (8-0-1)
12/2011 - schválilo plán hospodaření v obecním lese na rok 2011, předpoklá-
dané příjmy ve výši 367.000,-Kč a náklady ve výši 224.610,-Kč . (9-0-0)
13/2011 - schválilo účast naší obce na Němčické olympiádě dne 25.6.2011 a
pověřilo místostarostku koordinací celé akce. (9-0-0)
14/2011 - schválilo využití restaurace Kulturního domu pro Výroční členskou
schůzi SDH Němčice, dne 7.1.2011. Zodpovídá starosta obce. (9-0-0)
15/2011 - schválilo využití restaurace KD pro Výroční členskou schůzi –
Divadelního spolku Šlegl Němčice dne 29.1.2011. Zodpovídá F. Šauer. (9-0-0)
16/2011 - schválilo program zasedání pro den 2.2.2011 (8-0-0)
17/2011 - schválilo Rozpočtovou změnu č. 5 k rozpočtu obce za rok 2010. (8-
0-0)

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

provádět a hlavně o materiálovém vybavení. Nemáme zatím jednoznačnou
odpověď. Dříve se tráva posekala 2x (3x) do roka a všude bylo upraveno.
Sekala se tráva vysoká. Dnes se snažíme o to mít všude málem fotbalový
nebo golfový trávník. Cena za to je vysoká, nákladné vstupní investice a mno-
honásobně vyšší provozní náklady než před cca 10 – 15 lety ( vezměte jen
cenu benzínu ). Já vím, jako bych slyšel, jak říkáte, že přece všichni chceme
mít hezkou vesnici, parky, stráně a příkopy. Dříve ale obec sekala zlomek toho
co dnes, tráva se nevyvážela někam za vesnici do kompostu, ale hodila se
přes plot třeba králíkům. Dnes darmo mluvit. Myslím, že bez změny přístupu k
této otázce, bez masivní investice do techniky a technologie, bez spolupráce
s občany, jsme pomalu na hranici svých reálných možností. Nějak si poradíme
jako i s jinými záležitostmi. Stejně nám nic jiného nezbývá, ale chce to opět
dobře promyslet a projednat. Tak o tomhle přemýšlím, když řeším veřejnou
zeleň. Jak říkám, stejně jako jinde je i u nás problémů k řešení na kila. 

Rušení poboček České pošty
Jistě jste v mediích zaregistrovali připravovaná opatření ve službách,

které na obcích zajišťuje Česká pošta, s.p.. Jedná se o rušení současných
poboček z úsporných důvodů a jejich náhradu třemi typy výdejních až part-
nerských míst. Za svoji osobu mohu jen konstatovat, že se mi to hrubě nelíbí.
Připadá mi to, že si zase někdo řeší svoje provozní nákladové položky na úkor
jiného, především na úkor nás malých obcí ( i když Němčice zase tak malé nej-
sou ). Skoro jako po vzoru rozdělení železniční dopravy na prodělečnou osob-
ní a výdělečnou nákladní, dále bez komentáře, kde stejně všichni roky
doplácíme! Za tu žebrotu co nabízejí za položku, jakýsi měsíční paušál a pří-

padná procenta z prodeje produktů ?? To snad opravdu nemohou myslet
vážně, kde jsou další náklady jako je teplo a el. energie, počítačové vybavení
apod? Připadá mi to jako vydírání, že když nabídnutou spolupráci odmítneme,
tak my budeme ti špatní, co nechceme pro občany nic udělat. Kdy budeme mít
čas na svoji práci. Stále stejná písnička. Co ještě budeme za koho dělat.
Musím ale přiznat, že se od TOP managementu České pošty jedná o bravurní
myšlenku, jak si na něčí úkor zlepšit hospodaření již tak celkově výdělečného
podniku. Možná se mýlím, ale zatím mi to tak připadá. Na vesnici za chvilku
opravdu nezbude již vůbec nic. Uvidíme co se bude dít, naše obec zatím neby-
la kontaktována, ale tady jde spíše o princip.

Určitě jsem dnes neodpověděl na všechny možné otázky, které byste
na mě měli. Zbude alespoň zase něco na příště. K dotazům využijte našich
adres podatelna@uo.cz nebo nemcice@uo.cz a ptejte se! 

Závěrem chci připomenou, že se na této stránce s vámi dělím kromě
jiných informací i o své osobní názory a pocity, které ve finální podobě mohou
být rozdílné s oficiálním stanoviskem obce Němčice.

Máme před sebou nejkrásnější období v roce, tak si ho užijme.
Pamatujme, jak nám jaro založí, tak se budeme mít po celý rok a já doufám,
že na rozdíl od loňského roku nám na podzim spadne i něco do soudku. Když
již máme tu Němčickou šťopku, tak ať máme také s čím soutěžit. Velmi se
těším na další setkání s vámi. 

S pozdravem 
Ing. Josef Racek

starosta obce Němčice



18/2011 - schválilo Smlouvu o dílo s firmou Parléř Praha, s.r.o., na skácení 9
ks topolů na p.p. 1276 v k.ú. Němčice u České Třebové za celkovou cenu
6.300,- Kč. (8-0-0)
19/2011 - upouští od dalšího projednávání Změny č. 1 územního plánu
Němčice a zastavuje veškeré práce na ni. (8-0-0)
20/2011 - schválilo program zasedání pro den 23.2.2011 (8-0-0)
21/2011 - schválilo Směrnice obce Němčice. (8-0-0)
22/2011 - schválilo Rozpočet obce Němčice na rok 2011 jako schodkový, kde
schodek je hrazen z finančního zůstatku roku 2010. Příjmy ve výši 10 718
600,- Kč, výdaje ve výši 11 004 500,- Kč (8-0-0)
Dále byly schváleny závazné ukazatele pro:
a) Obec Němčice – dodržení schváleného rozpočtu v rámci jednotlivých para-
grafů rozpočtu 
b) SDH Němčice – organizační složka obce – dodržování rozpočtu v rámci
položek a paragrafů
c) ZŠ a MŠ Němčice – příspěvková organizace obce – hospodaření v rámci
poskytnutého příspěvku obce 
d) Příjemci dotace obce – využití a vyúčtování dotací dle podmínek uvedených
ve smlouvách o dotaci 
23/2011 - schválilo Rozpočtový výhled obce Němčice na roky 2012–2016 (8-
0-0)
24/2011 - schválilo zrušení Sboru dobrovolných hasičů Němčice -Zhoř (8-0-0)

25/2011 - schválilo pokračování v jednání k projektu na využití odpadního
tepla bioplynové elektrárny ZD Sloupnice k vytápění obecních objektů. (8-0-0)
26/2011 - schválilo zadání zakázky na stavbu: ,,Rekonstrukce místních komu-
nikací“ vítězi výběrového řízení, firmě DS DELTA s.r.o., v ceně díla 1 998
417,- Kč. (8-0-0)
27/2011 - schválilo prodej st.p. 168 o výměře 5 m2 za cenu 60,- Kč/ m2, tedy
za cenu 300,- Kč, prodej p.p. 486/8 o výměře 59 m2 za cenu 9,44 Kč/m2, tedy
za cenu 557,- Kč, celkem předmětné pozemky za cenu 857,- Kč. (8-0-0)
28/2011 - schválilo spolupráci s městem Litomyšl v rámci, Mikroregion Lito-
myšlsko při dražbě dodavatele EE a plynu do obecních objektů. (8-0-0)
29/2011 - schválilo přijetí revolvingového úvěru na pokrytí dočasného
nedostatku finančních prostředků Obce Němčice ve výši 300 000,- Kč od
Komerční banky na dobu jednoho roku. Dále schválilo krytí úvěru blankos-
měnkou. (8-0-0)
30/2011 - schválilo vyúčtování obecního plesu. Zisk k převodu do obecní pok-
ladny 2.315,- Kč, při příjmech 31.120,- Kč a výdajích 28.805,- Kč. (8-0-0)
31/2011 - schválilo odpis nedobytných pohledávek za rok 2009, 2010, viz přílo-
ha č. 1 (8-0-0)
32/2011 - schválilo Dodatek č. 9 k Smlouvě č. 45/2003/O – nakládání s
komunálním odpadem včetně separace a nebezpečného odpadu, kde Obec
Němčice uhradí firmě LIKO a.s., v roce 2011 částku ve výši 518.940,- Kč (vč.
DPH). (8-0-0) hlasování - (pro – proti – zdržel se)

HARMONOGRAM SVOZU ODPADU 2011
Komunální odpad – svoz 1 x 14 dní; každé liché úterý
Plasty  - svoz 1 x 14 dní; každý sudý čtvrtek ( kontejnerový sběr )  
Papír   - svoz 1 x 14 dní; každý lichý čtvrtek ( kontejnerový sběr )  
Nebezpečné odpady 29.3. a 30.8.
Velkoobjemové odpady 29.3.

Úřední hodiny místostarostky
každou středu

1330 - 1700
v kanceláři Obecního úřadu



Spoleèenská kronika

V období od ledna do března
hhgg

se v naší obci narodili
Vašek David Němčice
Linhartová Leontýna Němčice
Sršňová Marie Anna Němčice
Jandíková Eliška Člupek 

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

Dědourek Stanislav 90 let Člupek
Kolková Vlasta 85 let Zhoř
Myšková Anežka 80 let Němčice
Sedláček Josef 80 let Němčice
Hynková Anna 75 let Němčice
Sršňová Eliška 75 let Zhoř
Pokorný Josef 70 let Němčice
Kuchtová Milena 65 let Němčice 
Sedláček Josef 65 let Člupek
Šimek František 65 let Člupek
Bohunek Miroslav 60 let Němčice
Linhart Luboš 60 let Němčice
Provazník Václav 60 let Člupek 
Rozlívka Jiří 60 let Zhoř

jsme se rozloučili
Beran Jan, Zhoř
Hušková Božena Němčice
Pávková Marie, Zhoř

hhgg

Kalendáø  akcíKalendáø  akcí

26.3. TJ Sokol Turnaj ve stolním tenisu

K u l t u r n í  d ù m  N ì m è i c e

11.6. TJ Sokol Dětská olympiáda
12.6. TJ Sokol Dětská olympiáda
26.8. 17:00 TJ Sokol Němčický pivní triatlon

S p o r t o v n í  a r e á l

A r e á l  n a  È l u p k u

30.4. SDH Pálení čarodějnic

M a t e ø s k á  š k o l a

2.4. 14:00-17:00 Den otevřených dveří
3.4. 14:00-17:00 Den otevřených dveří
5.5. 13:00-17:00 Zápis dětí do Mateřské školy

T Ø Í K R Á L O V Á  S B Í R K A
Letos 8.1.jsme se opět vydali na Tříkrálovou sbírku. Dík patří dětem, které
měly odvahu spolu s námi vykročit v deštivém dni do ulic a s písničkou na
rtech žádat o pomoc pro potřebné lidi. Musím říci, že jsem chodila již třetí rok
a mám velkou radost ze vstřícnosti, pochopení a štědrosti lidí v naší vesnici.
Názor lidí na tuto sbírku může být různý - je to přece dobrovolné, jestli přis-
pěji a kolik.Pravdou ale je, že si každý musí uvědomit, jak málo stačí a i my
se můžeme ocitnout tam, kde jsou lidé odkázáni na pomoc druhých. Proto
přeji Vám všem, kteří jste nám otvírali dveře, přijali jste nás a poté i
obdarovali naši pokladničku, aby Vás po celý rok provázela slova naší písně
- Dej Bůh štěstí tomu domu...
Výtěžek sbírky v Němčicích, na Člupku a ve Zhoři byl celkem 10 224 Kč.

- V.D.

Silvestrovské vá�ení 2010
Zpráva předsedy Vážní komise z výročního Silvestrovského vážení
konaného 31.12.2010 v Kulturním domě v Němčicích. 
Celkem se ke zvážení dostavilo 178 občanů, což bylo to o 16 občanů více
než při loňském vážení. Celková hmotnost všech zvážených byla 14001 kg
(průměrná hmotnost 78,66 kg). Z tohoto počtu bylo 111 místních (Němčice,
Člupek, Zhoř, Podrybník, Pudilka) o celkové hmotnosti 9482 kg (průměrná
hmotnost 85,42 kg). Celková hmotnost tříčlenné vážní komise byla 320 kg.

Vítězem vážení se pro rok 2010 stal pan 
Radek Holec z Chocně s hmotností 142 kg. 
Nejváženějším občanem Němčic se stal pan 

Stanislav Tkadleček mladší z Němčic se 126,5 kg.

Letošní 10. Vážení však bylo vážně ohroženo uzavřením restaurace Kul-
turního domu těsně před koncem roku. Vzhledem k tomu, že se jednalo o
jubilejní 10. obnovené Vážení, jsme usilovně hledali náhradní varianty pro
místo konání.  Nakonec jsme se dohodil s Obcí na bezplatném zapůjčení
restaurace Kulturního domu (včetně kuchyně) s tím, že případný výtěžek z
akce předáme místní škole. 

Tím jsme připravili sobě i rodinným příslušníkům neobvyklou náplň práce
na týden mezi Vánoci a Silvestrem. Tam, kde loni stačila Vážní komise, bylo
letos třeba zajistit obsluhu do výčepu, obsluhu do kuchyně a moho dalších
drobných i větších úkolů. Nejprve však bylo nutno provést úklid alespoň
kuchyně, výčepu a záchodů, abychom je dostali do použitelného stavu.
Společným úsilím se snad vše podařilo k plné spokojenosti účastníků Vážení. 

Dovolte mi, abych touto cestou poděkoval všem zainteresovaným. Tradi-
ci se podařilo zachránit hlavně díky jim. Jen doufám, že letošní Vážení
proběhne “standardně”, tj. přineseme decimálku a Vážní deník, zvážíme a
zapíšeme příchozí, pojíme a popijeme “co hospoda dá” a půjdeme domů.
A tak je to správné, tak to má být.

- F. Šauer - předseda Vážní komise



V 2

Na jaře svítí sluníčko a
kočička má nové klubíčko.

Na jaře svítí sluníčko
a Petr volá : Teplo bude brzičko!
Petr jde k rybníku, kde taje led,

pak k zelenému trávníku, kde je květ.
U lesa rostou sněženky
a na zahradě bledulky.

- Daniel Kulka,2.tř.

Jaro už je za vrátky,
děti poslouchají jarní pohádky.

Už i ptáčci přilétají,
všem se nám hned dech zatají.

Malé dítě všude výská ,
ptáček v hnízdě hezky píská.

- Jaroslav Kovář a Honza Formánek,5.tř .

Svítí , svítí sluníčko,
pojď si se mnou hrát, Aničko.

Lidé kopou na zahrádce,
mají s tím hodně práce.
U lesa rostou petrklíče

Petr si doma zapomněl klíče.
- Martin Gyombér,2.tř.

Kočka si hraje s klubíčkem,
vítr si hraje se  sluníčkem.

Psi honí kočky,
člověk zase jezdí na koloběžky.

Ptáci staví hnízdo,
vlaštovka dá do hnízda vajíčko.

Na jaře voní kvítí,
a sluníčko vesele svítí.

Mám ráda svoji maminku ,
a tak jí utrhnu květinku.

Svítí žluté sluníčko
moje milá babičko.

Příroda už se probudila,
je barevná - není ani trochu bílá.

- Andrea Matoušková,2.tř.

Jaro, jaro přichází,
zima právě odchází.

Zpěv ptáků v oblacích,
sníh už není v mracích.

Bledulky a sněženky už kvetou,

maminky už svetry nepletou. 
Všichni už si ven jdou hrát,

no vždyť už venku není mráz!
Včelky už květy opylují,

medu hodně mají.
Proč bychom se netěšili na to jaro,

sněhu je už hodně málo!
Po jaře zas přijde léto

to se budem koupat teto.
Po létě zas přijde podzim,

teplé oblečení už nosit musím!
Listy na podzim opadávají 

děti se už moc nemají.
A co zase příjde po podzimu?

No budeme mít zase zimu!
A to takhle bude dokola,
a všechno dělá příroda!!

- Viola Jasanská,5.tř.

- Jan Punčochář,2.tř.

P ø í c h o d  j a r aP ø í c h o d  j a r a

J a r oJ a r o

Džbánek s nápojem pro jarní náladu
Smícháme : 
květ ze sněženky, med od včel, dva květy fialky, třpytky ze
sluníčka, kapku rosy, trochu tepla…

Na jaře
Pod kaštanem kvetla každý rok sedmikráska.

Jednoho dne sedmikráska byla moc smutná a kaš-
tan Hágos se ji ptá: Proč jsi tak smutná? Ona
odpoví: Protože ty jsi velký a já jsem malá a chtěla
bych být velká. A proč? ptá se Hágos. Protože vidíš
na krásné mraky, je tam krásné teplo. Pak byl večer
a že kaštan Hágos nebyl obyčejný, ale kouzelný,
tak přes noc sedmikrásku přeměnil ve velký kaštan.
Když se probudila, byla bez sebe radostí. Ale za
týden pršelo a veverka se zabydlela v její koruně a
jí se to nelíbilo, tak druhý den poprosila Hágose,
aby se stala zase sedmikráskou. A ono se to
stalo.Tak se poučila, že nemá nikomu závidět. 

- Eva Vojtíšková, 5.tř.

Na jaře
Byly jednou dvě borovice. Byli to bratři. Jeden

měl krásnou korunu a ve větvích mu zpívali
ptáčci, poskakovaly veverky a spaly sovy.

Ten druhý byl malý, žádné jehličí neměl, ako-
rát tři choroše. V zimě ho okusovaly srnky a
bylo mu zima.

Jednoho dne na jaře usnul a zdálo se mu,
jak je hezký. Když se probudil, viděl, že to
nebyl sen, ale skutečnost. Šel se ukázat bra-
trovi, ale on řekl- pche, jsem hezčí.

V tu  ránu mu spadlo jehličí a narostly na
něm choroše a ozvalo se ze země  -   to máš
za to.

A najednou byl nejkrásnější strom na zemi
ten druhý… - Jára Kovář, 5.tř.



Je to správně? 
Mládě psa je pejsátko,
………………………..
mládě koně je koňátko,
………………………..
mládě krávy je kravátko,
………………………..
mládě vepře je vepřátko,
………………………..
mládě ovce je ovcátko,
………………………..
mládě kvočky je kvočňátko,
………………………..

Hádej

Jsem zvíře, čtyři nohy mám, dobře běhám,               
dlouhé uši mám, mrkev a zelí rád jídám.

Jsem velký listnatý strom, mám listy ve tvaru srdce
a bílé voňavé květy, ze kterých se vaří léčivý čaj.    

Zlatá koule, zlatý míč, když se ztratí, den je pryč.

Čtyři nohy v kožichu chodí lovit potichu, 
dvacet drápků v kožíšku, číhá, číhá na myšku.

Školní perličky z našich lavic
V jaké jednotce hmotnosti jste byli zváženi?
…ve spoďárech, v pyžamu, ve tmě, bez bot,

v teplákách…
Co může být lysé?       

…bezdomovec,…vlas,…
V kuchyni používáme  pándvičku.
Ze školních sešitů :roztucha, předpečná
jízda,rozčasná radost,měsíční rozplatné…

D á rD á r e k  p re k  p r o  m a m i n k uo  m a m i n k u
Pokračuj …

Rozhodl jsem se, že koupím mamince k svátku nějaký dárek. Vzal jsem všechno, co
jsem měl v pokladničce a …

… šel jsem. Ve městě
jsem viděl mnoho
obchodů. Ale i tak jsem
přešel celé náměstí tam
a zpět. Najednou jsem
uviděl obchod s pěkný-
mi vyšívanými šátky.
Přemýšlel jsem. Po
chvilce jsem se šel podí-
vat k výloze blíže a
vtom jsem spatřil nád-
herný červený šátek s

modrými puntíky. Nemohl jsem se na něj vynadívat. Až po chvíli jsem si všiml, že je na
dveřích nápis ZAVŘENO. Byl jsem z toho smutný, že nebudu mít dát mamince co k
svátku. Procházel
jsem náměstí a
objevil jsem v jiném
obchodě ten samý. A
měli OTEVŘENO.
Hned jak jsem šátek
viděl, tak jsem ho šel
koupit. Druhý den,
když měla maminka
svátek, tak jsem jí
měl co dát. Spadl mi
kámen ze srdce a
maminka byla ráda. 

- Jakub Uma, 5.tř.

… dva dny před jejím svátkem jsem jel do města koupit zajímavou knihu. Taky jsem jí
koupil kytku a řetízek. Doma jsem mamince k svátku potají ještě vyrobil malé přání.
Dárky jsem zabalil do obalu a v den jejího svátku jsem mamince své dárky dal. A moc
se jí líbily.

- Jiří Šauer, 5.tř.

Zkus doplnit :

Jaro si zkřehlými prstíky ………………………….oči. Co to vidí? …………… Zima
ne a ne  se …………………. vlády. Libuje si v modrém ………………… a nic
nechce slyšet o tom, že …………………….. touží po změně, po pestrosti
…………………
Jak se jaro zachová? Dobře ví, že ………………….. lehké zvítězit nad  Zimou,
ale bude o ………………… bojovat. Hledá spojence. Sluníčko………………….
na pomoc a svými teplými ………..……….. probudí přírodu k …………………
Honem, jaro, pospěš si a ……………………………….barvy. Jaro širokým
štětcem natírá zelenou, užším……………………….. míchá barvu
žlutou,………………, ………………………….., …………………..,
…………………… a …………….. Celá příroda je náhle …………………….

O jarní vlaštovce
Vlaštovka Julinka hledala své rodiče,  ale vůbec je nemohla najít . 
Ptala se všude, jestli je někdo neviděl,ale všichni zavrtěli hlavou.
Malá vlaštovička se toulala lesem, až jednou ji mladý koloušek řekl,
že když byl na louce, viděl hejno vlaštovek a dvě vpředu usilovně
plakaly. To byli moji rodiče, řekla smutně vlaštovka.
Když šla lesem, hledala,  kde by mohla najít pomoc, začalo pršet a
hajný našel chudáka vlaštovku ležet na zemi, tak jí dal do své
hájovny a tam s ním zůstala celou zimu. Na jaře se Julinka rozlouči-
la a šla po svých. Sedla si na louku mezi tulipány a najednou vidí
kolem proletělo hejno vlaštovek. Dvě vlaštovky se zastaví  a obejmou
ji, protože poznaly, že je to jejich dcera.
A proto pamatujte:  kdo máte  dobré srdce, pomáhejte vlaštovkám.

- Nikola Valíčková, 4.tř.

Jaro je, když …
Příroda začíná růst a připravuje se na léto.
Užíváme si sluníčka a vůně kytiček.
Raší stromy, kytičky a různé keře.
Sluníčko svítí a ohřívá nás a má čím dál teplej-
ší paprsky.
Do vázičky trháme kytičky a různé větvičky s
lístky.
Všechny děti si užívají tepla, sluníčka a hraní.
Zvířátka se rodí a hledají po zimě potravu.

- Andrea Matoušková, 2.tř.



Po Vánocích jsme se s dětmi těšili na
maňáskové divadýlko O zamrzlém

královstvíčku, které bylo 10. ledna. Do školky
přijelo Divadýlko Šeherezáda. Spolu s dětmi z
1. a 2. třídy jsme se dobře bavili u veselé
pohádky. Obdivovali jsme pěknou scénu

kostýmy i výkony
herců. Výhodou
těchto představení je,
že se nemusíme s
dětmi dopravovat
do města a také
děti mají k hercům velmi blízko. Příběh zlé
čarodějky nakonec dobře dopadl a zlo bylo
potrestáno. Určitě si tento soubor za nějaký
čas k nám zase pozveme.

Karneval ve školce
Ve čtvrtek 24.2. se ve školce sešlo mnoho
nejrůznějších masek, tak jako každý rok.

Děti už od pondělí počítaly, kolikrát se vyspí a
bude karneval. Průvod masek, soutěže i
tanec při oblíbených písničkách provázel
děti celé dopoledne. Ani jsme se nenadáli a
byl čas oběda.Karnevalové dopoledne, které
si užijí děti ve známém prostředí a mezi
svými kamarády patří k zážitkům, na které
děti rády vzpomínají.

3. únor byl pro naše
předškoláky vý-
znamný den,
protože byli u

zápisu do Základní školy. Bylo  zapsáno
12 dětí.

A co nás v nejbližší době čeká? 
- Plavecký výcvik v Litomyšli od 21.4.
- 17.5. Beseda s myslivci
- 1.6.   Školní výlet do areálu pod hra-
dem Bouzov

-VD

M a t e ø s k á   š k o l a

30 let Mateřské školy v Němčicích
1. dubna 2011 si připomínáme 30. výročí otevření 

nové mateřské školy v Němčicích.
Zveme Vás na dny otevřených dveří které budou 2. a 3.dubna v MŠ.

Připravili jsme pro Vás výstavu dětských prací a fotografií.
Výstava bude otevřena od 1400 do1700.

K a r n e v a l  v  K u l t u r n í m  d o m ěK a r n e v a l  v  K u l t u r n í m  d o m ě
V neděli 27. února byl tradiční již 10. karneval, který pořádal Spolek

divadelních ochotníků Šlégl spolu se Základní a mateřskou školou
Všeználek Němčice. Každý rok je naším sponzorem Obec Němčice a
tak tomu bylo u i letos.Velkou pomoc jsme letos získali od pojišťovny
Generali, která byla naším hlavním sponzorem. 
Program začal ve 14 hodin tradičním průvodem masek, kterých se
sešlo asi 70. Byla to velmi pěkná podívaná na batolátka v roztomilých
převlecích, ale i chlapci, kteří měli odvahu vyrazit v dámském převleku
si zasloužili obdiv. Dokonce se na parketu objevila chodící kamna a
nechyběly ani princezny, čarodějnice, zvířátka, indiáni, vodník i klaun.
Děti mohly soutěžit a
získat tak zajímavé
ceny, nechyběla
tradiční židličková. Pří-
jemným překvapením
bylo i vystoupení
skupinky děvčat z
tanečního kroužku pod
vedením Dáši
Sedláčkové.

Hudbu zajistil Stan-
da Tkadleček, který ochotně pomáhá při každé naší akci. Také jsme si
společně připomněli, že Mateřská škola v Němčicích má letos 30. výročí
otevření. Tak jsme si spolu se všemi, kteří k nám chodí a nebo chodili zazpí-

vali narozeninovou písničku u
velikého dortu. Odpoledne se vydaři-
lo. Přeji si spolu se všemi, kteří tvoří
tým nadšenců a ochotně přiloží ruku k
dílu, aby nám vydržel elán a měli jsme
dost sil a chuti zachovat tuto tradiční
akci. Vzpomínám si ještě na karnevaly
ve staré hospodě, které pořádal Svaz
žen a také na to, jak dlouho jsme se
těšili na to, až bude tato akce v novém
Kulturním domě.Věřím, že se zase za
rok sejdeme.

-VD

Zápis do mateøské školy v Nìmèicích

na školní rok 2011 - 2012

Kapacita školky je 40 dětí, pokud nebude naplněna, přijmeme i děti z jiných obcí.

Obecná pravidla pro přijímání dětí do MŠ:

Ve výběru upřednostníme:
1. Děti, které mají trvalý pobyt v obci Němčice
2. Předškoláky
3. Děti zaměstnaných matek
4. Děti na pravidelnou docházku
5. Děti podle věku

Dítě se přijímá na školní rok, to znamená, že školné bude za dítě uhrazeno od září,
a to i tehdy, že do MŠ nastoupí až v průběhu školního roku.

O přijetí dítěte do MŠ rozhoduje ředitel školy ve spolupráci se zřizovatelem MŠ. Dle
§ 183 zákona 561/ 2004 Sb.se rozhodnutí o přijetí do MŠ provádí ve správním
řízení a odvolacím orgánem je Krajský úřad prostřednictvím MŠ. 

Zápis bude v mateřské škole 
ve čtvrtek 5. května 
od 13 do 17 hodin



C o  s e  u d á l o
v e  š k o l e

Návštěva ředitelů z Vysočiny
Vzdělávací organizace „Vysočina-Education“ uskutečňuje v těchto letech
projekt ESF „Malotřídky společně“. Součástí tohoto projektu jsou také
návštěvy ředitelů na vybraných školách v České republice a ve státech
EU. Z Pardubického kraje byla k této návštěvě doporučena naše škola
spolu se ZŠ Čeperka. 

Exkurze těchto ředitelů se u nás uskutečnila 22. února 2011. Nejprve
probíhaly ukázkové hodiny s průřezovými tématy - v 1. a 2. ročníku z
oblasti osobnostní výchovy, ve 3. ročníku z oblasti výchovy ke zdraví a ve
4. a 5. ročníku z oblasti environmentální a multikulturní výchovy. V těch-
to hodinách jsme prezentovali výuku pomocí metod kritického myšlení. Po
obědě v naší školní jídelně následoval rozbor použitých vyučovacích
metod, celkové seznámení se školou - včetně projektů, které s dětmi
děláme, seznámení s granty, které škola získala, prohlídka okolí školy a
sportovního areálu, který škola využívá. Všem ředitelům se u nás v
Němčicích líbilo, práci s dětmi natáčeli pro svou inspiraci na kameru, fotili
si žákovská portfolia i školní výzdobu. Velmi nás potěšilo, že si Vysoči-
na–Education vybrala právě naši školu a ocenila tak naši dosavadní práci.
Velkou pochvalu si zasluhují i naše děti, které se v tento den chovaly
opravdu vzorně.

- Lydie Věnečková

Co plánujeme
® Recitační soutěž
® Bruslení se školní družinou
® Besedu se zubní lékařkou o ústní hygieně 

spojenou s nácvikem správného čištění zubů
® Návštěvu divadelního představení s tématikou prevence závislostí
® Besedu v MK Litomyšl  o Václavu Čtvrtkovi (1. A 2. ročník)
® Návštěvu koncertu „Hodina zpívání“ s Jaroslavem Uhlířem
® Beseda v MK Litomyšl „Jak se vaří knížka“(3.,4.,5. ročník)
® Noc s Andersenem
® Soutěž o nejkrásnější kraslici
® Den Země - účast na prezentaci škol v Litomyšli
® Vietnamský den
® Oslava Dne matek
® Škola v přírodě
® Divadelní představení

N ì m è i c k á  š t o p k a  2 0 11
Letos potřetí jsme se sešli k bohulibému účelu - ochutnat všechny donesené

pálenky a naprosto nestranně vybrat tu nejlepší a nejvoňavější z nich. Je malý
zázrak, že se letos košt vůbec konal, protože loňská neúroda ovoce valné části
“notorických paličů” nedovolila vůbec nějakou pálenku připravovat. Většina tedy
musela sáhnout do svých domácích archivů a do soutěže přihlásila pálenky starší
(odleželé). I přes popisovanou nouzi o ovoce bylo do soutěže nakonec přihlášeno
16 vzorků, což je sice méně než loni (bylo 18), ale není to žádná ostuda. 

Novinkou letošního koštu byla účast reportérů regionálního vysílání Českého
rozhlasu Pardubice, kteří si náš košt našli na internetu a rozhodli se natočit v
Němčicích reportáž. Budiž jim čest a chvála, že dokázali naše více-méně nesou-
vislé povídání sestříhat do reportáže, která měla hlavu i patu.

Vlastní soutěž se odbývala již osvědčeným způsobem. Na závěr koštu proběh-
lo vyhodnocení a oceněným byly hned předány diplomy. Absolutním vítězem
koštu se stal pan Josef Lebeda z Nových Sídel s kalvadosem z roku 2006. 

Nespotřebované vzorky budou opět rozprodávány na podzimní hasičské
soutěži. Výtěžek věnují organizátoři Základní škole.

- za SZMKT zapsal F. Šauer

Jádrovice (8x) Slivovice (4x) Ostatní (4x)
1. Lebeda Josef 1. Sekereš Josef 1. Sekereš Josef
2. Racek Josef 2. Šauer František 2. Voříšek Jan
2. Šauer František
3. Jasanský Miroslav 3. Rössler Milan 3. Rössler Milan

Poděkování ZhořákůmPoděkování Zhořákům
Chtěl bych poděkovat kamarádům ze Zhoře za pomoc při úklidu sněhu
kolem autobusové zastávky během letošní zimy. Bez zbytečných řečí, že
to není jejich věc, vezmou lopaty a jdou pomoci, přestože autobus
nevyužívají. Jsem rád, že jsou mezi námi i tací, kteří pomohou a jenom si
nestěžují, že Obecní úřad za ně nestíhá uklidit každou vločku. 

- Sedláček Pavel



S p o r t   -   V o l n ý  è a s
Vážení rodiče, příznivci sportu,
Jak symbolické, že právě dnes, kdy píšu tyto řádky, máme výročí 1. roku od
zahájení našich aktivit „Cvičení s dětmi“. O velkém zájmu a počtu dětí jsme
vás již mnohokrát informovali, pokusím se tedy představit naše vize pro letošní
rok.
Obecné cvičení - během zimy jsme se pravidelně scházeli každý čtvrtek a nyní
s přicházejícím jarem začínáme plánovat aktivity pro jaro – podzim. Loňský
rok byl pro nás seznamování se s dětmi a formou cvičení, což doufáme letos
zúročíme. Nadále se budeme scházet 1x týdně pro obecné cvičení pro širo-kou
věkovou skupinu 4 – 11 let. Za pěkného počasí budeme využívat obecního
sportovního areálu, v případě nepohody máme rezervu ve školní tělocvičně.
Minulou sezónu jsme ještě 1x týdně doplňovali 2. aktivitu se zaměřením na
floorbal pouze pro školní děti. Přestože pro tento sport nemáme v naši obci
vhodné podmínky (halový sport), rádi bychom nabídli aktivitu zaměřenou na
konkrétní sport nebo jejich kombinaci. Vzhledem k naší vybavenosti a
zkušenostem můžeme přemýšlet o míčových sportech jako fotbal, floorbal
(omezeně) či volejbal. Vše se jako vždy bude odvíjet od nápadů, zájmu dětí,
jejich rodičů a kapacit cvičitelů. Rádi uvítáme v našich řadách další dětičky,
které si přijdou pohrát do našeho kolektivu.

Dětská olympiáda – jak jsme vás již informovali, chystáme 2 denní akci
„Sport pro děti“, která má za cíl nabídnout víkendové vyžití nejen pro děti, které
se účastní pravidelných cvičení, ale i pro ostatní NEčleny TJ Sokol vč. celých
rodin. Chceme se pobavit sportem v dobrém kolektivu dětí a zatáhnout do
společenské akce i celou rodinu. V plánu toho máme hodně. Mnoho
sportovních disciplín dle věkových kategorií, slavnostní vyhodnocení a předání
hodnotných cen, opékačku párků, bohatý doprovodný program s tajnými úkoly
atd. Pro otrlé jedince, očekáváme 100% účast, bude organizováno stanování
(možno s tatínky) ve sportovním areálu. Ráno budeme pokračovat dalším pro-
gramem her a zábavy. Máme zažádáno v rámci grantu Pardubického kraje o
dotaci na tento projekt, který se bude schvalovat začátkem dubna. Ať prostřed-
ky získáme či ne, budeme se snažit připravit pro vás víkend, na který budete
dlouho vzpomínat. Přesný program 2 denní SUPER akce „Sport pro děti“ bude
včas upřesněn. Co však můžete, je zapsat si do kalendáře termín:

11. – 12. června 2011
Na závěr bych rád jménem dětí poděkoval za vstřícnost Obecnímu úřadu,

ZŠ Němčice a za sponzorské příspěvky Vladimíru Vrbickému a Josefu
Hynkovi.
Přejeme všem občanům krásný vstup do jarní sezóny, mnoho sportovních
zážitků a pevné zdraví. V dalším čísle zpravodaje vás budeme informovat o
průběhu všech aktivit.

- Lukáš Pavliš za team cvičitelů, TJ Sokol - Cvičení s dětmi

Hokejové mládí z Němčic
Dovolte mi krátce vás seznámit s aktivitou
našich mladých sportovců v Hokejovém Clubu
Litomyšl. Již druhou sezonu odehrál Lukáš
Pavliš (7) z Člupku a svou úspěšnou premiérou
se zapsal Martin Gyomber (8) z Němčic. V dět-
ských kategoriích nejde samozřejmě o kontaktní
sport, ale stejně jako všude se musí pilně tréno-
vat. Sice se v tomto věku děti nevyhraňují na konkrétní post v sestavě, ale
oba naši borci strávili díky své zodpovědnosti většinu sezóny v defenzivě.
Oba společně odehráli 17 zápasů v sezóně za team Panterů.

Třetím mušketýrem v barvách HC Litomyšl je
Josef Hynek (18) z Němčic, který se věnuje
hokeji již 12 let a nyní odehrál výbornou
sezónu za Juniory. Pepa je náš němčický uni-
versál, který se věnuje úspěšně mnoha dalším
sportům.
O střelecké potenci a chuti do hry našich kluků
hovoří celkem 47 vstřelených gólů v krajské
soutěži Pardubického kraje za uplynulou
sezónu. Už aby nám dozráli a podpořili
němčický team, hrající podnikovou ligu v

České Třebové.
Přejeme našim nadějím mnoho dalších úspěšných sezón a rodičům trpělivost
v podpoře. V polovině března nám sice ledaři již vypnuli mrazák pod ledovou
plochou, ale v září se opět rozjede nová sezona. Tak za 6 měsíců zase na
led!

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 ù  „ Š l e g l “  N ì m è i c e

Valně a ochotně
Na sklonku ledna jsme se shromáždili v

počtu 24 kusů ochotníků a 5 hostí. Šlo o
shromáždění valné, pročež se nám valně
zdařilo, ač jsme se obsluhovali a volili
sami. A ples jsme připravovali.

Pochvalme se. 10. Ochotnický ples byl
ještě valnější. S ochotou sobě vlastní
jsme zahráli role hospodských, barmanů či

číšnic tak věrně, že i naše nestíhání a neschopnost působily naprosto profe-
sionálně. Irští předtanečníci ukázali, co všechno bychom mohli provádět s
nohama, kdybychom měli kapku talentu a umu. Skvělá kapela se pak zase
zasloužila o to, že hosté prováděli (navzdory absenci umu a talentu) kousky
ještě neuvěřitelnější. Nejen s nohama. A že těch hostů bylo! Hlavní cenu v
tombole vyhrála opět ochotnice. Slíbila, že bude na této ceně sledovat pouze
charitativní pořady.

Ochotníci s nižším prahem sebeúcty pokračují ve svém turné. Pana Brouč-
ka a indiány stihli zavézt do Dolní Dobrouče, Přívratu a Lubné, chystají ještě
oblíbený výjezd na Kozlov (2.4.) a samozřejmě derniéru. Tu si nenechte ujít.
Přijde 15. dubna a pokud obě strany vydrží až do konce, můžeme se těšit na

speciální bonus. Bude jím scéna „Kterak si Bóďa zhluboka oddechl a konečně
hercům od plic vynadal“.

Děkujeme za podporu a těšíme se na další valnou shledanou. Třeba už i
s obsluhou...

- vch
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TJ SOKOL Němčice
Vítěz Krajské soutěže –Východ

v sezoně 2010-2011
S novým rokem jsme také vlétli do druhé poloviny šachové sezony. Po

celkem vydařené 1. části, kdy v zápase pravdy jsme ještě v prosinci 2010 po
velmi dobrém a zodpovědném výkonu zvítězili poměrně výrazně 3,5 : 1,5 nad
domácím, v té chvíli vedoucím družstvem Poličky „D“, jsme Vánoční svátky
strávili na slíbném 3. místě tabulky naší Krajské soutěže – východ. Zvítězili
Pail, Petrželka a Myška, remizoval Pěkník a prohrál Racek. Měli jsme stejně
bodů (12) jako 1. a 2. družstvo, ale zápas k dobru, což nám dávalo velmi
dobré vyhlídky k útoku na celkové vítězství v letošnmí ročníku. Nabídnutou
šanci jsme již nepustili a i díky velmi zodpovědnému přístupu hráčů základní
sestavy jsme krůček po krůčku šli za vytyčeným cílem.

V letošním roce jsme 16.1. nastoupili doma proti dalšímu družstvu z
Poličky, tentokrát  „E“. Po pomalejším začátku jsme potvrdili výkony z před-
chozích utkání a nakonec zvítězili výrazným rozdílem 4,5 : 0,5. Zvítězili
Pěkník, Racek, Petrželka a Myška, remizoval Pail. Dne 30.1. jsme pro změnu
opět vyrazili do Poličky za družstvem  „F“. Nejslabší poličské družstvo v tu
dobu na předposledním místě nám však dalo nejvíce zabrat a  „povinné“
vítězství jsme vydřeli a zachránili na poslední chvíli díky hodinářské práci K.
Jasanského v koncovce dvou střelců s věží, proti dámě, střelci, věži a
naštěstí úplně  „obnaženému“ králi. Připsali jsme si nejtěžší a taky nejtěsnější
vítězství v letošní soutěži 3:2. Zvítězil Petrželka a Myška, remizoval Racek a
Jasanský, prohrál Pěkník. 

Při posledním domácím zápase jsme přivítali soupeře Sokola Krucenburk,
který by do naší soutěže letos nově přiřazen. Neponechali jsme nic náhodě a
ve velmi příznivé atmosféře jsme v poklidu zvítězili 4,5 : 0,5. Zvítězili Pail,
Pěkník, Racek a Myška, remizoval Petrželka. Toto vítězství nás poprvé v
sezoně katapultovalo do čela tabulky s tříbodovým náskokem před dvěma
pronásledovateli, a to družstvy Poličky  „D“ a Městečka Trnávky. Právě do
Městečka Trnávky jsme vyrazili k závěrečnému utkání, kde jsme buď mohli
potvrdit vedoucí postavení nebo je po případné výraznější prohře i ztratit. Jak
jsem ale již předeslal, nabídnutou šanci jsme již z rukou nepustili a v
závěrečném utkání v Trnávce zvítězili 3,5 : 1,5. Zvítězili Pail, Petrželka a

Myška, remizoval Racek, prohrál Pěkník.
Tak, a máme to, co jsme chtěli! Podařilo se nám po pár letech opět vyhrát

a je to moc příjemné. Postoupit ale nemůžeme z důvodů, které jsem již něko-
likrát zmiňoval. Bylo by to moc náročné na lidi, které nemáme a taky by se
velmi výrazně zvýšili i provozní náklady. Bude lepší, když zůstaneme kde
jsme, bude nás hra i nadále bavit a z případné prohry nebudeme dělat žádné
tragédie. Nečekají nás žádné existenční ani záchranářské zápasy a když to
dobře půjde, tak napráskáme třeba občas i silnějšímu a ambicioznějšímu
soupeři. No, a když to půjde vůbec nejlépe, tak třeba zase někdy vyhrajeme.
Hlavně že teď slavíme náš malý titul, který jistě všem hráčům a přátelům
šachové hry udělal radost. 

Chtěl bych všem hráčům a těm, kteří se více či méně zasloužili o toto
vítězství poděkovat za předvedené výkony, zodpovědný přístup a kolektivní
duch. Doufám a věřím, že si tuhle pohodu nebo alespoň její většinu při-
neseme do dalších sezon.

Hodnocení jednotlivců
Poř.  šach.     Jméno                   Družstvo                                  body

1.     3     Schaffer Ondřej TJ Štefanydes Polička „D“ 7,0/8
2.     6     Myška František TJ Sokol Němčice 7,0/8
3.     5 Stodola Jakub TJ Štefanydes Polička „D“ 7,0/8
4.     5     Petrželka Karel        TJ Sokol Němčice                    6,5/7
6.     1     Pail Milan TJ Sokol Němčice 5,5/7

12.     2     Pěkník Milan TJ Sokol Němčice 4,5/7
22.     4     Ing. Josef Racek TJ Sokol Němčice 3,5/6
37.     3     Jasanský Karel TJ Sokol Němčice 2,0/3
50.   10     Hubinka Lukáš TJ Sokol Němčice 1,0/1

Tabulka po 9. kole
Poř.       Družstvo                         Z   V   R   P   B         Skóre    Výher
1.    TJ Sokol Němčice 8   8   0   0   24        30 : 10     26
2.    TJ Štefanydes Polička "D" 8   6   0   2   18        29 : 11      25
3.    Sokol Městečko Trnávka 8   6   0   2   18     26,5 : 13,5 24
4.    TJ Sokol Krouna 8   5   1   2   16     21,5 : 18,5 16
5.    ŠK Svitavy "B" 8   2   3   3     9     16,5 : 23,5 12
6.    Sokol Krucemburk 8   2   1   5     7        16 : 24      13
7.    TJ Štefanydes Polička "E" 8   2   1   5     7        16 : 24      12
8.    TJ Jiskra Litomyšl "C" 8   1   0   7     3     13,5  : 26.5   11
9.    TJ Štefanydes Polička "F" 8   1   0   7     3         11 : 29       7

- Ing. Josef Racek 
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STOLNÍ TENIS

V sobotu 15. ledna 2010 se uskutečnil tradiční turnaj ve stolním tenisu.
Dopoledne se utkali registrovaní hráči a odpoledne neregistrovaní.

Registrovaní - zúčastnilo se 28 hráčů (27 mužů a 1 žena). Domácí oddíl
reprezentovalo 6 hráčů. Hráči byli rozděleni do sedmi skupin, kde se střetli ve
vzájemných zápasech. Z každé skupiny postoupili první dva + dva nejlépe
hodnoceni ze třetích míst do vyřazovacích bojů. Bylo sehráno 96 utkání, 42 ve
skupinách a 54 v zápasech o umístění. Letos se poprvé hrálo o putovní
pohár, který „putoval” do sousední Řetové.

Dvouhry Umístění hráčů Němčic
1. Fišer Lukáš (Řetová) 10. Beneš Václav st.
2. Uttendorfský Karel (Polička) 13. Petra Jasanská
3. Příhoda Tomáš (Choceň) 14. Rössler Milan
4. Janyš Ondřej (Lanškroun) 19. Crha Jan
5. Absolon Martin (Choceň) 23. Škeřík Jiří
6. Pavelka Josef (Praha) 26. Beneš Pavel
7. Bálský Karel (Litomyšl)
8. Kovář Dušan (Řetová)

Neregistrovaní - zúčastnilo se 27 hráčů (25 mužů a 2 ženy) a „pouze“ 10
hráčů bylo němčických.

Hrálo se v pěti skupinách. Z každé postoupili první tři + jeden nejlépe hod-
nocený z čtvrtých míst do zápasů o přední příčky. Ti, kteří nepostoupili, se
střetli o umístění (17.-27. místo). Neregistrovaní sehráli 111 utkání, 62 ve
skupinách a 49 v zápasech o umístění.

Dvouhry
1. Škeřík Ivan
2. Kučera Aleš (Litomyšl)
3. Beneš Václav ml.
4. Pavliš Vladimír
5. Bureš Lukáš (Sloupnice)
6. Šos Miloslav (Milovice)
7. Šauer Pavel (Litomyšl)
8. Stránský Jiří (Řetová)

Zajímavostí je věkový rozptyl hráčů, u registrovaných to bylo 14 až 54 let
a u neregistrovaných 12 až 64 let. Z toho jasně vyplývá, že stolní tenis je
sportem, který není nijak věkově omezen.

Tímto všem hráčům děkujeme za účast, sponzorům za podporu a
spolupořadatelům za spolupráci. Těšíme se na další setkání při příštím turna-
ji, který se uskuteční počátkem ledna roku 2012.

- Za pořadatele Ivan Škeřík 
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