
Vážení spoluobčané,
Vypadá to, že máme zimu snad za sebou. Mnohdy slyšíme,
jaká ta letošní zima byla výjimečná a dlouhá. Zima byla ale spíše
taková, jaká by měla být a kdysi jsme na ni byli zvyklí. Spíše jen
poslední dobou žádné pořádné, tradiční zimy nebyly a my jsme
zpohodlněli. Snad jsme se s tou letošní normální zimou
vypořádali celkem dobře. Jen nám to trochu zaskřípalo při zimní
údržbě chodníku ve Zhoři. Naše stávající strojní vybavení
takový příval sněhu dílem nachumelený, dílem navátý z polí,
dílem nahrnutý ze silnice údržbou komunikací SÚS Puk
nedokázalo na Zhoři již zvládat. Než jsme se stačili v zastupi-
telstvu dobrat nějakému řešení, tak si občané poradili sami, za
což jim patří velký dík. Sníh pak asi raději roztál, aby nám dal
čas do příští zimy se rozmyslet, jak udržovat chodník ve Zhoři,
zvláště v zimním období, kdy je chodníku nejvíce potřeba.
S chodníkem ale máme i další problém, hodně velký problém.
Doposud nám dodavatel stavby, kterým je firma ze Zlína,
nepředala stavbu, ač je tato stavba hotová už od konce září 2016.
Subdodavatel, kterým je stavební firma z České Třebové,
provedl stavbu řádně a v požadovaném termínu, ale tím to
prozatím skončilo. I přes naši velkou snahu a několikerá jednání
se nám doposud nepodařilo od smluvního dodavatele ze Zlína
celou stavbu převzít. Můžeme tedy spekulovat co a jaké zájmy
jsou za snahou dostat obec a subdodavatele do ještě horší a
nepříjemnější situace, než v jaké se nacházíme teď. Věřte, že
obec je ve velmi nezáviděníhodné situaci, protože tím, že stav-
ba nebyla včas a řádně protokolárně a finančně vypořádána,
nám hrozí výrazné sankce a pokuty za nedodržení podmínek
smlouvy a poskytnutí dotace. Tyto případné postihy mohou být
důvodem, proč nám dodavatel ze Zlína doposud stavbu
nepředal, protože v případě jejich uplatnění budeme tyto posti-
hy vymáhat právě po něm, protože nám tu stavbu nepředal. Je
to začarovaný kruh.
Ve Zhoři ještě zůstaneme. Všichni asi sledujete postup prací na
budově bývalé školy. Práce pokračují zhruba dle harmonogramu
prací a také dle počasí a dalších okolností. Bohužel právě díky
počasí to v okolí stavby vypadá někdy dost blátivě a neprů-
jezdně. Střídají se tam firmy a dodavatelé, pletou se občas sami
sobě a trochu znepříjemňují dopravní obslužnosti i pro naše
občany. Velmi oceňuji snahu stavbyvedoucího tyto situace zvlá-
dat, což je někdy dost složité. Ale povzbudivou zprávou je, že
tato akce je časově omezená, má být hotovo 30. 6. 2017 a také to,
že to nejhorší a nejnáročnější už máme snad za sebou. Díky
stavbě „KODUSU“ bere za své také přístupová komunikace a
její okolí díky dopravě materiálu a parkování vozidel. Přístup ke
stavbě je úzký a ztížený, tak to holt musíme ještě 3 měsíce
vydržet. Po dokončení stavby počítáme s opravou celé cesty.
Chtěl bych poděkovat všem dotčeným občanům v této části
obce za trpělivost a toleranci.
S příchodem jara se nám probudily i ostatní stavby. Práce na
protipovodňových opatřeních na Člupku postupně nabírají
obrátky. Zmiňovaná schůzka s občany, jejichž nemovitosti jsou
nějakým způsobem dotčeny stavbou PPO, je plánována na 23. 3.
2017 v hospodě na Člupku. Zde by jim zástupci investora (Lesy

ČR), zhotovitele (Firesta-Fišer, s. r. o.), obce Němčice, projektant
a stavební dozor měli podat informace ke stavbě, popsat har-
monogram stavby a zodpovědět případné jejich dotazy.
Uvidíme až bude hotovo, ale už teď budí stavba rozporuplné
reakce, někdo chválí, někdo nechválí, co člověk to názor, ale tak
to má asi být. Za pár let bude vypadat všechno trochu jinak než
teď při stavbě, třeba až opět břehy obklopí vegetace. Nechme se
překvapit.
Nepočítejte ale s tím, že až budou dokončeny tyto výše uve-
dené stavby, tak bude klid. V příštím roce by měla snad, prý
budou-li penízky, vypuknout další a již vícekrát zmiňovaná
„Modernizace silnice II/358“. Byl bych velmi rád, kdyby tomu
tak skutečně bylo, neboť v návaznosti i na tuto stavbu bychom
mohli zrealizovat následně naše další záměry, jako jsou chodník
mezi Němčicemi a Člupkem, zastávky na Člupku, chodník do
„Člupáku“ směrem na Zhoř a řešit i chodníky v centru Němčic.
Všechny tyto následné akce by měli výrazně přispět k lepší
bezpečnosti občanů naší obce.
Když již jsme u silnic. Na představení a projednávání doku-
mentace k územnímu řízení akce: „R 35 Litomyšl – Janov,
DÚR/IČ“ byl vznesen některými účastníky požadavek posunutí
již navržené a zakreslené trasy D 35 (dříve R35) cca o 150 m
směrem k naší obci s odůvodněním, že tímto posunem bude
silnice stále v zářezu a tím dojde ke snížení hlučnosti na oba
směry. S tímto tvrzením nesouhlasíme a naše obec Němčice trvá
na již navržené trase D 35. Tato trasa byla odsouhlasena jak naší
obcí, tak městem Litomyšl a potvrzena i Pardubickým krajem.
Hlučnost v tomto úseku rychlostní komunikace byla prověřena
dvěma studiemi a obě ve svém závěru potvrdily nepřekročení
povolených limitů pro den i noc. Netřeba snad ani připomínat,
že takto velký zásah do PD by s největší pravděpodobností
vyžadoval i nové posouzení vlivu stavby na životní prostředí
(EIA) a to by samo o sobě znamenalo zdržení realizace stavby i
o několik let. Podle mého názoru by uvedená D 35 již měla
nejlépe dávno stát a sloužit nám všem. Kdo nesouhlasí, což
samozřejmě může, ať se jede projet po stávající silnici I/35 a
přežije-li, může opět o celé záležitosti porozmýšlet.
Stále se něco děje, a přiznávám, že kolikrát se snažím si o
probíhajících akcích udržet alespoň přehled. Někdy to jde docela
těžko:). Skutečností je, že stále narůstající administrativa nám
dává co proto. Je až neuvěřitelné, co všechno musíme vyplňovat
a vykazovat. Pak to dostane do ruky nějaký „doveda“ a vymys-
lí další a další formuláře. Podle mě je spousta práce úplně k
ničemu a marníme energii a prostředky, než abychom dělali
něco důležitého a potřebného pro naši společnost, občany a
vůbec pro nás všechny. Letité řeči o snižování administrativy je
jen plácáním do vody. Ve skutečnosti rok od roku roste agenda
a její náročnost. Neříkám, že elektronizace agend je špatná, to
určitě ne. Například datové schránky nám opravdu pomáhají v
tom, že kliknutím doručíte zprávu adresátovi a ještě dostanete
doložku o doručení a následně i zprávu o přečtení, otevření
zprávy. Nikdo ale již nemluví o tom, že při používání této
formy komunikace musí někdo sedět u PC a neustálé zprávy
skenovat, odesílat a tisknout uvedené doložky a na druhé
straně opětovně tisknout a konvertovat do papírové podoby.
Vše má své výhody a nevýhody. Například elektronické spisy,
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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
astupitelstvo obce Němčice schválilo:
134/2016 – program zasedání pro den 8. 12. 2016. (9,0,0)
135/2016 – Smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu
obce na financování projektu: Obnova veřejných prostranství Regionu
Orlicko – Třebovsko v roce 2016 ve výši dotace 337.012,- Kč. (9,0,0)
136/2016 – Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2016 o místním poplatku
za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů, poplatek ve výši 530,-
Kč/osobu/rok. (9,0,0)
137/2016 – Rozpočet obce Němčice na rok 2017 jako schodkový, kdy
schodek je možno uhradit finančními prostředky z minulého období a
smluvně zabezpečenými úvěry. Dále byly schváleny závazné ukazatele
pro: a) obec Němčice – dodržení schváleného rozpočtu v rámci jedno-
livých paragrafů; b) SDH Němčice (organizační složka obce) –
dodržení rozpočtu v rámci příspěvku obce; c) ZŠ a MŠ Všeználek
Němčice (příspěvková organizace obce) – hospodaření v rámci poskyt-
nutého příspěvku obce. (9,0,0)
138/2016 – rozpočtový výhled na období 2018 -2022. (9,0,0)
139/2016 – užívání pozemků manželům Urbanovým části p. p.
1697/1, p. p. 1697/7 a části p. p. 1720 do 30. 6. 2017 při splnění
následujících podmínek – vypořádání závazků vůči obci Němčice do

30. 6. 2017 a předložení souhlasných vyjádření ke způsobu užívání
pozemků od Lesů ČR a životního prostředí města Litomyšl,
vodoprávního úřadu, oboje do 31. 3. 2017. (9,0,0)
140/2016 – skácení 1 jasanu a 4 jabloní na p. p. v k. ú. Němčice u
České Třebové. Náhradní výsadba se nepředepisuje. (9,0,0)
141/2016 – skácení 1 břízy na st. p,. 29, p.p. 185 v k. ú. Zhoř u České
Třebové. Náhradní výsadba se nepředepisuje. (9,0,0)
142/2016 – dotaci TJ Sokol Němčice, cvičení ženy, ve výši 10.000,-
Kč na materiální vybavení, nákup cvičebních pomůcek. (9,0,0)
143/2016 – dotaci na činnost Spolku pro zachování místních kul-
turních tradic ve výši 10.000,- Kč. Dotace nepodléhá vyúčtování.
(9,0,0)
144/2016 – TJ Sokol Němčice, sport s dětmi ve výši 10.000,- Kč na
zajištění sportovní činnosti a materiální vybavení. (9,0,0)
145/2016 – dotaci Spolku divadelních ochotníků Šlegl ve výši
10.000,- Kč na dokončení ozvučení sálu. (9,0,0)
146/2016 – Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2016 obsahující seznam
společenských akcí omezujících dobu nočního klidu. (9,0,0)
147/2016 – Směnnou smlouvu na směnu pozemků mezi obcí Němčice
a Miroslavem Vašinou a Jindřichem Vašinou, majetkové vyrovnání v
Němčicích, místní části Zhoř, k.ú. Zhoř u České Třebové, v ceně

archivy a podobná zařízení fungují dobře do doby, než vypne
někdo střídavý elektrický proud. To si pak nepřečtete ani nadpis.
To již také pomíjím neustálý technologický vývoj. Jsem zvědavý,
jak budeme číst a prohlížet v těchto elektronických zařízeních
po několika letech. Ono to asi nějak půjde, zařídí to, ale bude se
to převádět a předávat z formátu do formátu nebo či co. Jen
vzpomeňte, že dnes si již nemáte kde přehrát magnetofonové
pásky a kazety, o prvních disketách do počítačů ani nemluvě. Je
to hektická doba, co se na nás valí, tak ji jen nesmíme
podlehnout, jinak nás ten všeobecný spěch a stres pohltí. To
není dobré pro naši psychiku ani pro naše zdraví.
Ještě něco. V měsíci březnu proběhne tradiční sběr
nebezpečných a velkoobjemových odpadů. Po několika
diskuzích a připomínkách od občanů bych k této záležitosti
chtěl uvést následující. Obec je povinna umožnit občanům uklá-
dat netříděný a tříděný odpad, což upravuje obecně závazná
vyhláška. Svoz netříděného odpadu, tzv. popelnice, probíhá
snad již bez velkých potíží, když jsou splněny základní pod-
mínky pro tento svoz. Popelnice mají být na stanovištích podél
svozové trasy nejdéle v 6 hodin ráno ve svozový den. Všichni
samozřejmě víme, že v odpadních nádobách, hlavně v zimním
období, musí být popel studený, ne žhavý, čerstvě vybraný z
kamen. Již několikrát se stalo, že popelářům vyhořel svozový
vůz (kukačka), protože díky žhavému popelu chytil i jiný
hořlavý odpad ukládaný do popelnic. Pro ukládání sepa-
rovaného sběru máme kontejnery (jistě jste si povšimli že
barevně rozdělené), kam mohou občané průběžně ukládat
barevné a bílé sklo, plasty, tetrapaky, papír a textil. Pro ukládání
nebezpečných a velkoobjemových odpadů jsou určené sběrné
dvory v Litomyšli (směr Osík) a v Kornicích. Abychom našim
občanům vyšli vstříc, tak ještě 2x ročně byl pořádán mobilní
svoz nebezpečných a velkoobjemových odpadů, vždy na jaře a
podzim. Kdo by pozorně četl instrukce k tomuto svozu, tak by
se dočetl, že může předat osobně tento odpad v určený den a
hodinu posádce svozových vozidel. Harmonogram zastávek byl
určen vždy na začátku roku a každý občan ho obdržel při plat-
bě poplatku za TKO nebo se s ním mohl seznámit na stránkách
Zlatého pásku či na webových stránkách obce. Vzhledem k
tomu, že naše instrukce asi většinou nikdo nečetl a četl-li je
někdo, tak je většinou nerespektoval, zvrhl se nám tento svoz v
divoké a chaotické kupení odpadů v místech určených zastávek
již několik dní předem. Vrcholu to dosáhlo na podzim loňského
roku (zpráva včetně fotografií v podzimním zpravodaji), kde to
přerostlo v ukrutný „binec“. Situace byla horší o to, že tam
občané bezohledně přikládali i nezjištěné nádoby s nebezpečný-
mi ropnými látkami. Tento náš binec oprávněně odmítali pra-

covníci svozové firmy přehrabovat, znovu po nás třídit a
následně místo nás nakládat. Díky naprosté nekázni, bezohled-
nosti a pohodlnosti našich spoluobčanů byl tento způsob svozu
a vstřícný krok obce vůči občanům zrušen. Občanům je stále
umožněno v daný den a v danou dobu osobně předat
nebezpečné a velkoobjemové odpady ještě v naší obci, ale již jen
na jednom místě. Tímto místem je parkoviště ve sportovním
areálu v Němčicích. Pro následující svozy bude připraveno
místo v „obecní ohradě“ u sportovního areálu v Němčicích. Tak
to bude do doby, než bude i v naší obci zřízen sběrný dvůr, aby
ste nemuseli jezdit až do Litomyšle nebo Kornic. Neobviňujte
obec, že se řádně nestará o své občany. Raději si každý sáhněte
do svého svědomí a zkuste překonat svoji pohodlnost. Většinou
má každý plnou pusu svých práv, ale v demokratické
společnosti, na kterou si možná i trochu hrajeme, jsou proti
právu nastaveny i povinnosti a ty si mnohdy nikdo nechce při-
pustit. Bylo mi řečeno, že tímto mě občané opět obnoví
nepořádek kolem obce. Jak mně? Občané si budou případně
dělat nepořádek kolem své obce a to jen díky své pohodlnosti,
sobectví a bezohlednosti. Mně osobně nikdy nenapadlo vyhodit
někdy třeba kelímek nebo petku z okna auta. Nechápu ten
pocit, když někdo, může to být i úspěšný podnikatel, který si
takto sníží firemní výdaje, vysype celou fůru pneumatik někde u
lesa. Možná bychom se divili, kteří seriózní občané to jsou
schopni udělat. Pravdou je, že jsou v obci i osamocení občané
nebo občané bez dopravního prostředku. Těmto jsme ochotni
nabídnout pomocnou ruku. Ale budeme při tom pozorní,
protože nehodláme suplovat funkci rodiny či příbuzenstva. Ono
je pohodlnější zavolat na obec, než se domluvit v rodině nebo
třeba se sousedy a zkusit si poradit sami. A jsme zase u té
pohodlnosti. Sečteno a podtrženo, opět jsme vyslyšeli hlas lidí,
kteří si sami rozhodli o tom, že nedokážou a nechtějí využít
nabízených služeb mobilního svozu díky již několikrát výše uve-
deným lidským vlastnostem. Opět s dobrým nápadem a
záměrem skoncoval lidský faktor.
Ještě jedna připomínka na základě tvůrčí diskuse, do tohoto
časopisu může samozřejmě přispět každý občan, každý kdo má
zájem se podělit o své názory a myšlenky, nebude-li to
odporovat zákonným a mravním normám naší společnosti.
Závěrem bych chtěl všem popřát prožití krásného jarního
období, které je právě před námi. Zkusme optimisticky vstávat
tou správnou nohou. Zkusme být příjemní každý den nejen pro
sebe, ale také pro své okolí. Jistě mi dáte za pravdu, že potkávat
se s veselými lidmi v dobré atmosféře je prostě fajn.

-Ing. Josef Racek, starosta obce Nìmèice



směňovaných pozemků 23,- Kč/m2. (9,0,0)
148/2016 – odpis nedobytných pohledávek z roku 2015 za neuhrazené
poplatky TKO v celkové výši 13.133,- Kč a odpis pohledávek z č.p. 88
v celkové výši 8.343,-Kč. (9,0,0)
149/2016 – Veřejnoprávní smlouvu, dle které budou orgány města Li-
tomyšl vykonávat přenesenou působnost ve správním obvodu obce
Němčice, svěřenou této obce podle z. č. 13/1997 Sb., zákona o pozem-
ních komunikacích v rozsahu, který by jinak vykonávaly orgány obce
Němčice. (9,0,0)
150/2016 – zrušení usnesení č. 129/2016 zastupitelstva obce Němčice
ze dne 9. 11. 2016. (9,0,0)
151/2016 – Dodatek č. 2 ke SOD na akci: „Chodník kolem silnice
II/358 ve Zhoři v konečné ceně díla 6.937.716,-Kč vč. DPH. (9,0,0)
152/2016 – zrušení usnesení č. 132, 133/2016 zastupitelstva obce
Němčice ze dne 9. 11. 2016. (9,0,0)
1/2017 – program zasedání pro den 18. 1. 2017. (8,0,0)
2/2017 – Rozpočtovou změnu č. 6/2016 obce Němčice. (8,0,0)
3/2017 – nesnížení prodejní ceny pozemku 346/2 ve Zhoři. (5,1,2)
4/2017 – příspěvek ve výši 15.000,- Kč pro Domov pro seniory
Sloupnice. (8,0,0)
5/2017 – schválilo příspěvek pro Farní charitu Litomyšl ve výši
5.000,- Kč. (8,0,0)
6/2017 – připojení domu čp. 131 v Němčicích na obecní splaškovou
kanalizaci, bude také prověřena možnost provedení nové vodovodní
přípojky k tomuto domu. (8,0,0)
7/2017 – příspěvek ve výši 10.000,- Kč pro TJ Sokol Němčice na
provoz o údržbu sportovního areálu v Němčicích jako náhradu za ne-
splnění podmínek pronájmu pro poskytnutí dotace z RSS. (8,0,0)

8/2017 – skácení 1 jasanu na p. p. 241/1 v Němčicích, k. ú. Němčice
u České Třebové v době vegetačního klidu, ukládá se náhradní výsad-
ba 1 ks listnatého stromu na pozemku žadatele. (8,0,0)
9/2017 – souhlasí s žádostí o umístění svodidel u domu čp. 70 ve
Zhoři, umístění zrcadel bude prověřeno v dalším řízení. (8,0,0)
10/2017 – Smlouvu o zřízení věcného břemene-služebnosti IE-12-
2005416/10 Vlčkov-Sloupnice, umístění kabelového vedení VN ČEZ
distribuce. (8,0,0)
11/2017 – projektovou dokumentací ve stupni územní řízení na akci:
„R35 Litomyšl – Janov, DÚR/IČ“. Obec Němčice požaduje umístění
protihlukových barier doplněné výsadbou protihlukové zeleně ve
staničení 55,4-56,0 a 57,6-58,5 km. Dále zastupitelstvo obce Němčice
souhlasí s provedení stavby a vstupem na dotčené pozemky ve vlast-
nictví obce Němčice a s jejich záborem v rozsahu cca 93m2. (8,0,0)
12/2017 – PD pro stavební povolení akce „Modernizace II/358 Lito-
myšl – Česká Třebová“. (8,0,0)
13/2017 – Rozpočtovou změnu č. 1/2017. (8,0,0)
14/2017 – podání žádosti do havarijního fondu Ministerstva kultury
na opravu střechy Hospody, Roubené hospody čp.98 v Němčicích v
roce 2017 ve výši 150.000,-Kč. (7,0,1)
15/2017 – podání žádosti na Pardubický kraj, na opravu střechy
Hospody, Roubené hospody čp.98 v Němčicích v roce 2017 ve výši
50.000,- Kč. (7,0,1)
16/2017 – podání žádosti do IROP na rozšíření výukové kapacity
Základní školy a mateřské školy Všeználek Němčice 114, Centrum
tradičního praktického vzdělávání Němčice. (7,0,1)
17/2017 – zaslání dotazu na ČEZ distribuce ve věci na napojení obce
na rozvodnou siť. (8,0,0)                   hlasování - (pro-proti-zdržel se)

SDH
Němčice

Začátek letošního roku
jsme zahájili tradičně
výroční valnou hromadou
na sále v KD dne 7.1.,
kde se hodnotil minulý rok 2016.
Hlavním tématem byli naši malí nástup-
ci ,,Mladí hasiči“. Jelikož tu nebudeme
na věčné časy, chceme aby hasičský
sbor měl následníky v hasičské činnos-
ti, tak jsme se rozhodli, že uděláme
nábor na ,, Mladé hasiče“. Bohužel
nábor nedopadl nijak pozitivně a máme
jen pár dítek, které nedají dohromady
ani družstvo. A tak po domluvě se

sborem Dolní Sloupnice
naše děti jezdí na
tréninky tam. Což je
škoda, aby místní běhali
za cizí družstvo.
Možná se ke všem
zpráva o náboru pro
,,Mladé hasiče“ nedosta-
la. Tak tímto článkem
dáváme vědět, že je stále

možnost během celého roku vaše dítě
přivést, odlepit od celodenního sezení
u počítače nebo mobilu a poslat ho na
pár hodin týdně k nám do hasičárny.
A s blížícím se jarem začnou pro nás
brigády na úklid hasičárny, vymýšlení
akci pro vás občany, zprovoznění tech-
niky na soutěže a jiné akce.

- za SDH M. Gregušová

Dobrý den vážení spoluobčané, kamarádi a hosté naší
restaurace (i ti budoucí), dovolte mi, abych Vás infor-
movala o dění v Kulturním domě. Přes zimu jsme se
setkávali při různých společenských akcích – Silvestovské
vážení, plesy, karneval, modelářská výstava... a teď už se
nemůžeme dočkat, až opět vybalíme terásku, uhrabeme
trávník a rozděláme slunečníky:). Hlavně pro děti chys-
táme spoustu novinek, rozloučili jsme se starou trampolí-
nou a pořídili novou – o kousek větší, dále novou houpačku
a v plánu je i dřevěná prolejzačka s houpačkou a lanové
překážky. Dále máme pro děti postavený domeček – iglů z
proutí, aby se měly kam schovat. S napětím očekáváme,
zda se dílo podaří a proutky se zazelenají.
Jelikož se blíží svatební sezóna, navštívíme svatební
veletrh v Litomyšli, který se koná 22.-23.4. na zámku v
Litomyšli. Stavte se za námi podívat. Pokud v letošním
roce plánujete svatbu, případně jakoukoliv jinou akci, při-
jďte si zarezervovat termín – akcí je letos mnoho a termíny
se rychle plní.
Ráda bych Vás také pozvala na velikonoční víkend v KD,
společnost Staropramen navaří speciální pivo Granát 14,5°
– ideální sváteční pití.
Přeji Vám krásné jaro a těším se na setkávání s Vámi v
Kulturním domě.

V těchto termínech bude restaurace zavřena:
17.4. Pondělí velikonoční
30.4. Pálení čarodějnic
6.5. Jedeme na Gladiatora
3.6. Soukromá akce – svatba

O chystaných akcích a aktuálním dění se více dozvíte u
nás v restauraci, na plakátnicích a nebo na www.face-
book.com/KulturniDumNemcice.
Kontakt: Lucie Pavlišová, PavlisovaNemcice@seznam.cz,
tel: 774 285 806

- Za restauraci Kulturní dům Němčice Lucka Pavlišová

Kulturní  dùm
Nìmèice



Kalendáø  akcíKalendáø  akcí
K u l t u r n í  d ù m

28.4. Šlégl Divadelní představení Darmošlapky (derniéra)

Spoleèenská kronika

9.4. 1600 Sokol TJ Sokol Němčice:Fotbal Žichlínek
22.4. 900 Sokol Turnaj starších přípravek
23.4. 1345 Sokol TJ Sokol Němčice:Řetová/Sloupnice
23.4. 1600 Sokol TJ Sokol Němčice:FK Dolní Dobrouč
28.4. 1500 Sokol Létající trenéři pro starší a mladší přípravku
29.4. 900 Sokol Turnaj mladších přípravek
30.4. 1600 Sokol TJ Sokol Němčice:1. FC Žamberk B
6.5. 900 Sokol TJ Sokol Němčice:Vraclav/Zámrsk
12.5. 1500 Sokol Létající trenéři pro mladší žáky
13.5. 900 Sokol Turnaj mladších přípravek
14.5. 1345 Sokol TJ Sokol Němčice:TJ Sokol České Heřmanice
14.5. 1600 Sokol TJ Sokol Němčice:TJ Sokol Klášterec nad Orlicí
27.5. 900 Sokol Turnaj starších přípravek
28.5. 1345 Sokol TJ Sokol Němčice:TJ Semanín
28.5. 1600 Sokol TJ Sokol Němčice:TJ Sopotnice
11.6. 1600 Sokol TJ Sokol Němčice:SK Rybník

S p o r t o v n í  a r e á l

30.4. Stavění máje
30.5. Kácení máje

H o s p o d a  U  M e d a

Bìhem zimy

se v naší obci narodili
Kuchta Jan Němčice
Marousková Anežka Němčice

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

Švecová Hana 80 let Němčice
Beran Josef  80 let Zhoř
Glesner Ladislav 75 let Člupek
Vondra František 70 let Němčice
Kuchta Jiří 70 let Němčice
Hornišr Josef 70 let Němčice
Štusák Antonín 70 let Člupek
Dědourek Stanislav 65 let Člupek
Voříšková Marie 65 let Člupek
Miklová Pavla 65 let Němčice
Morávek Jindřich 65 let Člupek
Jasanský František 65 let Zhoř
Kudrnová Milena 65 let Zhoř
Kuchta Petr 65 let Němčice
Fikejz Karel 60 let Němčice
Veselá Milena 60 let Němčice
Macková Květuše 60 let Člupek
Post Alexej 60 let Člupek

jsme se rozlouèili
Jankele Pavel Zhoř
Umová Drahoslava Člupek
Vostárek Jaroslav Zhoř

S c h v á l e n ý  r o z p o č e t  o b c e  N ě m č i c e  n a  r o k  2 0 1 7

Výtěžek tříkrálové sbírky 2017
Zhoř 6363 Kč

Člupek 4991 Kč
Němčice 8784 Kč

Děkujeme



Z p r á v i è k y  z e  š k o l k y

Lyžování 
Skupinka dětí  jezdila na Peklák do České Třebové lyžovat. I tato
sportovní aktivita se vydařila díky krásnému počasí  a dobrému
vedení instruktorů.

Pohádky
Zimní dny přímo vybízejí ke čtení pohádek. I my ve školce
denně dětem čteme, s pohádkami si hrajeme, umíme si zahrát
i divadélko.

Pohádkový čas k předškolnímu věku neodmyslitelně patří
a proto se snažíme vzbuzovat v dětech zájem o čtení,

hrajeme si na knihovnu, navštívili jsme knihovnu ve škole.

Plavání
Od prosince do konce února jsme jezdili plavat do Litomyšle.  Děti  si
užily spoustu legrace, ale hlavně se naučily mnoho nových dovedností,
aby z nich byli dobří plavci.

A na co se těšíme?
v Těšíme se na příchod jara, na
Velikonoce, na hry na zahradě i na hřišti
v 13. března Maňáskové divadlo
Příběhy kočky Micky
v V dubnu Hudební pohádka ve
Smetanově domě v Litomyšli, Den
Země
v V květnu -  Besídka  ke Dni matek,
školní výlet do Perníkové chaloupky
v V červnu Dětský den, Sportovní hry
v Litomyšli, Rozloučení s předškoláky

V naší školce jsme si užívali krásnou zimu, která už u nás nebyla několik let.
Zasněžený kopeček na zahradě jsme mnohokrát sjeli na bobech i lopatách.
Postavili jsme i pěkného sněhuláka, který zdobil zahradu několik týdnů.
Zimní radovánky se letos opravdu vydařily.

Karneval
Karneval pro veřejnost pořádáme s Ochotníky a se školou každý
rok. Letos jsme pozvali děti na karneval do lesa. Sešlo se hodně
nejrůznějších masek a nechyběla ani návštěva z Pařezové chaloup-
ky. Překvapením byla skupinka loupežníků, kteří si s dětmi hráli,

pomáhali při soutěžích a dokonce se s dětmi pro-
jeli v mašince. Veselá nálada nás provázela po
celé odpoledne. Děti i rodiče se pobavili a odnesli
si pěkné ceny za účast v soutěžích.



C o  s e  u d á l o  v e  š k o l e
Karneval

Nedělní odpoledne 26.2. se ve spolupráci s ochotnickým spolkem
Šlégl uskutečnil tradiční maškarní karneval – tentokrát na téma „V
lese“. Všichni návštěvníci měli opět možnost si zatančit a zasoutěžit,
občerstvit se, popovídat si a ohodnotit masky ostatních účastníků.

Recitační soutěž
Sedm žáků naší školy se účastnilo „Recitační soutěže“, kterou orga-
nizoval DDM v Litomyšli. Ve své kategorii se umístila Nela Mac-
kerlová na 2. místě, Barbora Ramešová získala 1.místo a postupuje do
okresního kola. Gratulujeme a všem dětem děkujeme za vzornou
reprezentaci.

Preventivní
program "Hasík"

22. února nás navštívila členka
HZS Svitavy s preventivním
programem. Kromě základních
teoretických vědomostí o
rizikových situacích se děti
seznámily s činností hasičských
záchranných sborů, vyzkoušely
si modelový rozhovor s členem
operátorského týmu na lince 112,
mohly si obléci hasičskou helmu,
boty a další výstroj. Nedílnou
součástí programu byl podpůrný
obrázkový materiál a prezentace
na interaktivní tabuli.

3D kino
10.února se děti seznámily s podmořským světem v 3D projekci.
Zjistily, jak 3D film vzniká a funguje, co je k tomu potřeba, jak fun-
gují 3D brýle, co znamená "holografie", jaké to je ve virtuální realitě.

Multikultura
Žáci 4. a 5. ročníku dostali pozvání 3. ZŠ Litomyšl účastnit se projek-
tu Edison. Projekt Edison zastřešuje organizace AIESEC. Spočívá v
tom, že na školu přijede na jeden týden skupina anglicky mluvících
stážistů z různých zemí světa, týden zde učí a seznamují žáky se zemí,
ze které přicházejí. Stážisté byli: Chancy Lee z Číny, Anu Chien z Tai-
wanu, Nadju Zafiru z Indonésie, Denise Tena z Kazachstánu a Ana Car-
olina Goncalves de Carvalho z Brazílie. Žáci si vyzkoušeli základní
konverzaci v angličtině, měli možnost poznat a vyzkoušet si tradiční
kroje Indonésie a Kazachstánu, zatančit si tradiční tance a poznat písmo
Kazachstánu a Číny, které je odlišné od námi běžně používané latinky.
Domů si odnesli na papíře napsané své jméno česky, čínsky a kazašsky.

Včely
V měsíci lednu  se děti dozvěděly spoustu zajímavostí  o včelách. Ve škole byly
umístěny vzdělávací panely s obrázky, kde si mohly přečíst, co je o včelách zají-
malo. S nadšením ochutnaly pravý včelí med. Poté následoval program, kde jim pan
včelař řekl o životě včel, jejich důležitosti a významu pro člověka...

Výprava do lesa
Také v letošní zimě jsme se s dětmi vypravili do lesa s příkrmem pro zvířata. Cesta
byla "náročná" - všude hodně sněhu, bořili jsme se místy i po kolena...Doufáme, že
si na kaštanech lesní zvířata pochutnala a naše nadílka jim pomohla přežít zimu.
Cestu zpět si děti zpestřily hrátkami s napadaným sněhem...

Návštěva knihovny
Žáci z l.ročníku dvakrát navštívili Městskou knihovnu v Litomyšli, kde je
paní knihovnice seznámila s tím, jak knížka vzniká, jaké knížky a časopisy si
v knihovně mohou půjčit, jak se s knížkami zachází, co všechno se dá v kni-
hovně zažít.

Plavecký 
a lyžařský výcvik

V období od prosince do února se
všichni žáci školy účastnili plaveckého
výcviku (celkem desetkrát po 2 vyučo-
vacích hodinách), zájemci absolvovali
také lyžařský výcvik na „Pekláku“
vždy v odpoledních hodinách.

Akce školní družiny
v Ochutnávka masopustních dobrot
v Výlet do Litomyšle na Masopustní tvoření masek
v Družinková maškaráda a průvod masek po vsi
v Ples ve školní družině

Škola nanečisto
7.února se budoucí prvňáčci mohli podívat do školy, vše si prohlédnout, vy-
zkoušet si úkoly a činnosti, které je budou čekat u zápisu, zeptat se na vše, co
je zajímá, potkat paní učitelky z naší školy apod. Všichni byli moc šikovní,
těšíme se na další setkání s nimi i s jejich rodiči.
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V tomto čísle jsme si pro vás připravili téma JARO, dozvíte se zde něco o velikonočních svátcích.
Budeme doufat, že se vám bude náš časopis líbit.

ZIMA KONČÍ,
BLÍŽÍ SE JARO

Napsala: Anna Lněničková

Zima nám skončila, to je
škoda. Mohly jsme sáňkovat i
lyžovat, ale to neznamená že si

teď nemůžeme hrát.
Rodí se zvířátka, kuřátka a

koťátka.  Budou taky
Velikonoce, kdy kluci dělají

pomlázky. Pak chodí po vesnici
a dostávají vajíčka. Někdo se

těší, že má svátek nebo
narozeniny. Porostou různé
kytičky, hrajeme různé hry
venku, a jsme veselí jako v

zimě.

A takto vypadá naše škola dnes.

Takto vypadala naše škola před několika lety.

ZIMA KONČÍ, BLÍŽÍ SE
JARO

Napsala: Karolína Suchánková

Zima končí,blíží se jaro,
mráz už mrazí jenom málo.

Rodí se nová mláďátka,
kočky už mají koťátka.

Na loukách rostou bledule,
děti už jezdí na kole.
Traktory sejí obilí,

hotovy jsou za chvíli.
Svlékáme si kabáty,
slunce pálí za vraty.

Zahradník sází rostlinky,
na zimu zbyly jen vzpomínky.,

BUDE JARO
Napsala: Kateřina Karlíková

Led bude tát,
slunce bude hřát.

Pojedeme na kole,
traktor jede na pole.
Zvířátka vyběhnou,
ptáčci se vylíhnou.
Pokvetou sněženky
a třeba i bledulky.
Ztratila jsem klíče,
porostou petrklíče.
Teď byly Vánoce,
budou Velikonoce:

budeme vajíčka malovat,
a pak je klukům darovat.

Potom bude léto...
To je jiné, teto!

Jaro
Napsal:  Jakub Chochola

Sníh už nám roztává,
zvěř je zas v lesích.

Ježek jen nadává,
že se vyspat nestih.
Děti zas vybíhají,

na louku ven.
Sluníčko svítí,
tak hurá sem.

Sněhulák volá však,
kdo zachrání jej?
Sníh éru zakončil,

Tak hurá ven!



VELIKONOČNÍ TÝDEN
1. den - Modré pondělí, někde Žluté
Na „Modré pondělí začínaly pro děti a studenty jarní prázdniny –
„vakace“.

2. den - Šedivé úterý, někde Tlusté 
Byl to den, kdy byla poslední možnost se dosyta najíst. Na „Šedivé
úterý“ hospodyňky uklízely a vymetaly pavučiny. Jinak tyto dva dny
nebyly v lidových zvycích nijak bohaté a ani z náboženského hlediska
nehrály tak velkou roli jako dny nadcházející.

3. den - Sazometná středa, někde Škaredá, Černá, Smetná 
Je to údajně den, kdy Jidáš za 30 stříbrných zradil a prodal Krista.
Četly se pašije sv. Lukáše.Tento den se především uklízelo. Říkalo se
jí Sazometná nebo Smetná, protože se vymetaly saze z komínů a
smýčily se domy. Název Škaredá je od toho, že v tento Jidáš škaredil
(žaloval) na Krista.
V tento den se neměl podle lidové pověry nikdo mračit (škaredit),
protože by se pak škaredil každou středu v roce. 

4. den - Zelený čtvrtek
V tento den se slaví „Poslední večeře Páně“, na které Ježíš ustanovil
sv. přijímání. Lidé tedy chodívali na sv. zpověď, aby se mohli večer
při slavnostní mši svaté zúčastnit i sv. přijímání. 
Tento den byl dnem odpuštění. Rodiny se modlily a všichni se omyli
rosou, která bránila onemocnění šíje a dalším nemocem. 
Uklízelo se a smetí se odnášelo na křižovatku cest, aby se nedržely v
domech blechy. Aby stavení opustil hmyz a myši, zvonilo se paličk-
ou o hmoždíř. 
Na Zelený čtvrtek utichaly zvony - "odlétaly do Říma". Znovu se
rozeznívaly na Bílou sobotu. Místo zvonů se však ozývaly ve vsích
dřevěné řehtačky a klapačky. V poledne a večer se na určitém místě
ve vsi shromažďovaly děti, hoši i děvčata. V čele zástupu šel chlapec,
který měl řehtačku v podobě malého trakaře, tzv. „tragač“. 

5. den - Velký pátek 
Tento den byl Ježíš Kristus odsouzen, ukřižován a pohřben, proto je
prožíván ve znamení smutku, ticha a rozjímání, drží se přísný půst.
Výzdoba kostela je chudá, bez květin a svící na oltáři. Písně se zpí-
vají bez doprovodu varhan a zvony mlčí. Nemělo se pracovat na
polích (hýbat se zemí), nemělo se prát prádlo. Přesto symbolem

Velkého pátku byla voda - tou se lidé omývali pro zdraví, vykrápěl se
chlév a omývala zvířata.Podle evangelií zemřel Ježíš na kříži ve tři
hodiny odpoledne. Na památku jeho utrpení se přibližně v tento čas
konají církevní obřady. Podle Bible se v momentě Ježíšovy smrti
roztrhla v jeruzalémském chrámě opona, která dělila velesvatyni od
ostatních prostor - tak se prý Ježíšovou smrtí otevřela cesta k největší-
mu pokladu - k samotnému Bohu. Podle lidová tradice se také tento
den děly zázraky - zem se otevírala, aby ukázala své poklady. Poklad
prý označovalo světýlko nebo kvetoucí či zářící kapradí (to prý kvete
od tří do devíti hodin), popřípadě otvor ve skále, ze kterého vycházela
záře. Podle pověsti se na Veliký pátek otevírá i památná hora Blaník.

6. den - Bílá sobota
Byla dnem vzkříšení a posledním dnem půstu pašijového týdne. O
Bílé sobotě se zvony vrátily z Říma, kam odletěly na Zelený čtvrtek.
Tento den se neslaví mše svatá a další svátosti, kromě pomazání
nemocných a svátosti smíření. Kristus ležel v hrobě, který byl po celý
den střežen ministranty. Věřící chodili uctít památku Ježíšovy smrti
tichou modlitbou u Ježíšova hrobu, který byl v tyto dny zpřístupněn
v každém kostele (podobně jako Betlém s jesličkami o Vánocích).
Ještě před východem slunce se muselo uklidit, vybílit stavení a
vymést novým koštětem. Pekly se mazance, beránci a také chléb. Vše
se chystalo na Boží hod velikonoční. Chlapci pletli pomlázky z
vrbových proutků, vázali se březové větvičky a zdobila se vajíčka.

7. den - Neděle - Boží hod velikonoční 
Ze soboty na neděli došlo ke zmrtvýchvstání Ježíše Krista. Noc byla
označována za "velkou" - a odtud název Velikonoce. 
Dodnes patří k největším církevním svátkům. Podle židovského
kalendáře je neděle prvním dnem v týdnu. A právě tohoto dne za
svítání vstal Ježíš Kristus z mrtvých, čímž dovršil Boží stvořitelské a
vykupitelské dílo. Proto křesťané tento den nazvali “dnem Páně” a
pravidelně se schází k “lámání chleba”.V neděli se také začala jíst
tradiční velikonoční jídla - vejce, mazanec, beránek, víno a chleba
vždy od ranní mše posvěcená. Tento den byl také ve znamení pojídání
dobrých pokrmů, klobás, nádivek a dalších. Na Boží hod se setkávaly
jen nejbližší rodiny, bez přátel a známých.
Velikonoční pondělí: Tomuto dni se také říkalo Červené pondělí. Brzy
ráno vycházeli chlapci - koledníci s pomlázkami šlehat děvčata, aby
z nich vyhnali nemoci a lenost. Dostávali od děvčat malovaná vajíč-
ka a cukroví. Proutí, ze kterého se pomlázky pletly, byla přisuzována
životodárná síla. Kdo dostal pomlázkou, ten omládl.

VELIKONOCE
Určitě už jste si všimli, že Velikonoce nemají pevně dané datum a nej-
sou každý rok ve stejnou dobu, ale jsou to takzvané pohyblivé svátky.
Velikonoce se slaví vždy první neděli po prvním jarním úplňku.
Datum Velikonoc se tedy může lišit mezi jednotlivými roky až o více
než jeden měsíc, od 22. března do 25. dubna. Letos nastane první jarní
úplněk 11. dubna, proto se slaví Velikonoční neděle 16. dubna.

Ze všech svátků mají Velikonoce nejdelší přípravné období. Začíná už
čtyřicet dní před Velikonoční nedělí Popeleční středou a vrcholí ve

Svatém týdnu, nazývaném podle biblického příběhu umučení Ježíše
Krista také Pašijovým nebo Velkým týdnem.
Velký týden začíná Květnou nedělí, graduje svatým třídenním, tj.
Zeleným čtvrtkem, Velkým pátkem a Bílou sobotou, končí slavností
Vzkříšení (v neděli).
Jako příprava ke spoluúčasti člověka na velikonoční obnově je Svatý
týden období výlučné. Jsou to dny očisty skutečné i symbolické a dny
střídmosti, půstu, klidu, ticha i mlčenlivosti, soustředění.
Posvátný charakter těchto dní umocňují lidové tradice svěcení jara
(zvláště obyčeje zaměřené k ochraně budoucího živobytí a zdraví
rodiny), dává váhu projevení lásky, milosrdenství, spoluúčasti darem.

Velikonoční symboly

Beránek představoval v židovské tradici Izrael jako Boží stádo, které vede
Hospodin. Zároveň Židé při svém svátku pojídají beránka jako připomínku svého
vysvobození z Egypta. V křesťanství je beránek jedním ze symbolů Ježíše Krista,
neboť obrazně podle křesťanské víry on je beránek, obětovaný za spásu světa.

Kříž je nejdůležitějším z křesťanských symbolů, protože Kristus byl odsouzen k
smrti ukřižováním. Tento trest patřil k trestům nejvíce krutým a ponižujícím. Tento
symbol je ale mnohem starší. Kříž odpovídá zimnímu slunovratu, kdy Slunce vstupu-
je do souhvězdí Jižního kříže.

V š e z n á l e k  s e  s  v á m i  l o u č í

VESELÉ VELIKONOCE



S příchodem podzimu jsme se začali
scházet v knihovně. První podařenou akcí byl
lampionový průvod. Přišlo hodně dětí i rodičů
a po soutěžích jsme se prošli po novém chod-
níku. Konec byl opět u knihovny spolu se slad-
kým pokladem.

Poté jsme se dvakrát projeli po světě  s
manželi Řehořovými. Za přípravu a pohoštění
jim patří velký dík.

Poslední vydařenou akcí byla vzpomínka na
našeho rodáka pana Daniela Jirouška. Tento
pán se stal dobrovolně českým legionářem v
Rusku. Své zážitky z 1.světové války si
zapisoval a později je sepsal do mnoha sešitů .
Velmi poutavě v nich popisuje nejen přípravu
na boj, ale i své názory na tehdejší situaci.
Nechce se ani věřit, jak kompikovaně se
legionáři přes Sibiř a  Tichý oceán dostali až
domů. Pamětníci vzpomínali na jeho
vyprávění při sousedských posezeních.

Poznámkové sešity uchovává paní Voltrová a
my bychom byli rádi, kdyby došlo k jejich di-
gitalizaci a mohla se s nimi seznámit široká
veřejnost.

S příchodem jara se sejdeme naposledy 3.4. a
všichni jste zváni PŘIĎTE POBEJT.

K n i h o v n a  Z h o ø

Z p r á v i è k y
z  D o m u  n a  N e b e s í c h

Ve l i k o n o č n í  v ý s t a v a  2 0 1 7

V letošním roce připadá Velký pátek na 14. dubna.
Velikonoční výstava bude NA NEBESÍCH zahájena dne 8.
dubna 2017, abyste se týden před velikonocemi mohli
inspirovat výzdobou či zakoupit vhodné dekorace a dárečky
pro sebe i své blízké.

I letos budou vystavovány s možností zakoupení výrobky a
dílka o všem, co má vztah k velikonocům, lidové tvorbě a ke
všemu, co umí šikovné lidské ruce, tzn. velmi široký záběr.

Můžete tedy prožívat toto období jako uvedené svátky nebo chcete-li jako Slavnosti jara (pohanský název Easter), jimiž
bylo oslavováno procitnutí přírody ze zimního spánku. A nebo
je jenom brát jako dobrý důvod k návštěvám a setkáními s
rodinou, přáteli, sousedy, …..

Stejně jako vloni bude VÝSTAVA probíhat 

pouze v sobotu 8. a v neděli 9. dubna od
13:30 hod. do cca 17. hod.

VSTUPNÉ SE NEPLATÍ.

ZÁJEMCI O VYSTAVOVÁNÍ – hlaste se prosím včas, počet
stolů (míst) je omezen. Jako vždy se ZA MÍSTO (resp.
možnost vystavení/prodeje) NIC NEPLATÍ. (Navážet své
výrobky budete moci ve čtvrtek 6. dubna od 15. hod. do cca
17. hod. Nebo po dohodě jindy, popř. až v den výstavy).

- Milan Dvořák



Závěrem roku 2016 jsme
se sešli na sále Kulturního
domu na  Předsilvestro-
vské zábavě, která byla
letos málo navštívená.
Některé věci se povedou,
jiné zase ne, tak už to na
světě chodí, tak uvidíme za
rok.
Valná hromada
Nový rok pro nás vždycky
začíná Valnou hromadou,
na které se bilancuje  rok
uplynulý a  plánuje se čin-
nost na rok další. Letos
jsme se  sešli v hojném
počtu, projednali  vše
potřebné,  zvolili nový
výbor a naplánovali akce
na rok 2017.
Po skončení schůze se vždycky těšíme na volnou
zábavu, která se nám letos obzvlášť vydařila. Hudební
skupina Minimax z České Třebové nám hrála
výbornou taneční muziku a tak jsme si užili velmi
pěkný večer s přáteli.
Při tanci si mnozí taky zazpívali, protože zvolený
repertoár se nám opravdu líbil.
Divadelní ples
16. divadelní ples se také povedl. Přišli lidé, kteří se chtěli
bavit. Připravili  jsme pro naše hosty dobrou muziku, před-
tančení  i tradiční občerstvení  - skvělé jednohubky, které se okamžitě
prodaly a taky -  kromě jiného – bohatou tombolu. Každý, kdo někdy
pořádal podobnou akci, ví, že jsou to starosti, ale když se vše povede,
jak má, mají pořadatelé radost a taky chuť do další práce ve spolku. 

Lesní karneval
Hned za dva týdny jsem spolu se školou a školkou pořádali další
tradiční akci – karneval pro děti. Zajišťujeme bar a výtěžek z něho už
po řadu let necháváme jako finanční dar škole. I tato akce je již
tradiční, také se konala po 16.   Její úspěch je výsledkem dobré
spolupráce lidí, kteří přiloží ruku k dílu a mají radost z roztančeného
sálu a zářících dětských očí.
Darmošlapky
Na jaře 2017 budou reprízy divadelního představení Darmošlapky v
okolních obcích. Na derniéru tohoto úspěšného divadla Vás srdečně
zveme 28. dubna 2017 v 19 hodin v Kulturním domě v Němčicích.
Ochotníci na výletě
V pátek 17. března jsme se vydali na další z našich oblíbených jarních
výletů.Tentokrát bylo naším cílem Letiště Václava Havla v Praze a
pivovar Kácov. Naše putování začalo před pátou hodinou ranní, aby-
chom byli včas na letišti. Kupodivu  nikdo nezaspal a tak naše cesta

byla klidná. Užili jsme si krásné ranní rozednívání, opary
nad loukami, svítání  a radost z nového slunečného dne.
Exkurze na letiště byla velmi zajímavá. Dvě hodiny jsme
mohli pozorovat nejen provoz hangárech, obdivovat
práci na obrovských strojích,ale také  přistávání a vzle-
ty různých letadel. Pohyb  zaměstnanců  na letišti je
sehraný jako dobře seřízený hodinový strojek, vše do

sebe zapadá podle jasných pravidel, nikdo se nikde
zbytečně nezdržuje a každý musí svou práci provést

přesně tak, jak má. Dvě hodinky uběhly jako voda i díky
tomu, že náš průvodce poutavě vyprávěl i zodpověděl naše

dotazy. Pak jsme si pochutnali na velmi dobrém obědě přímo na
letišti a naše cesta pokračovala na prohlídku soukromého pivovaru v
Kácově.  Opět jsme si mohli prohlédnout  provoz , do kterého se
nepodíváme každý den. Bylo zajímavé vidět, jak se vlastně vaří v
Čechách tolik  oblíbený nápoj. Ochutnávka moku nás samozřejmě
také potěšila. 

Krásné už téměř jarní počasí nás lákalo a tak jsme si udělali
procházku kolem řeky Sázavy i po okolí zámku, který by potřeboval
nutnou opravu, ale asi na ni bohužel nikdo nemá peníze. Abychom si
užili ještě další kulinářský zážitek, pochutnali jsme si na specialitách
místní kuchyně, neboť tu právě začaly zvěřinové hody. Celý výlet byl
velmi vydařený.
Účastníci zájezdu neztráceli ani chvilku smysl pro humor a tak se
rozesmátý autobus šťastně zase vrátil domů. Naší cestovce  patří dík
za přípravu  zájezdu a za krátký čas se opět vydáme na cestu – ten-
tokrát do Beskyd.     

Krásné  jaro  a v každém dni alespoň jednu malou radost Vám přeje
Spolek divadelních ochotníků Šlégl.

- V.D.

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 é g l



S p o r t   -   V o l n ý  è a s

Silvestrovské vá�ení 2016
Vážení spoluobčané, dovolte mi abych Vás informovala o dění ve
Spolku pro zachování místních kulturních tradic. V uplynulém
období jsme uspořádali celkem tři akce. První bylo silvestrovské
vážení, které se konalo překvapivě na Silvestra 31.12. v Kulturním
domě. Účast byla jako každý rok veliká a vážení bylo napínavé. Až
do odpoledne se čekalo na příchod největších borců. Nakonec se
nejváženějším občanem stal pan Oldřich Hiller, který obhájil loňské
vítězství. Vítězi gratuluji a ostatním přeji odhodlání a sílu v tréninku
na příští ročník:).

Nìmèická štopka 2017
Další akcí byla Němčická šťopka v hasičárně, letos se sešlo 18
vzorků pálenek v různých kategoriích. Jako každý rok bylo nádherné
počasí a sešla se příjemná společnost. Hodnotitelé hodnotili jako diví
a vyšly z toho následující výsledky:

Slivovice Jádrovice Ostatní
1. Voříšek Jiří 1. Kašpar Milan 1. Pavlišová Lucie
2. Šauer František 2. Pavliš Vladimír 2. Voříšek Jiří
3. Pavel Jílek 3. Vencl Jaroslav 3. Glesner Ladislav
Absolutním vítězem se stala hruškovice Milana Kašpara z Březí.

Spolek pro zachování místních kulturních tradic

Maškarní ples 2017
Poslední, tentokrát nesoutěžní akcí byl maškarní ples. I přes menší
účast masek a maskotů jsme si všichni tuto akci nadmíru užili. Po
celý večer hrála skvělá kapela Minimax. Tombola byla plná
výborných cen, obzvláště slosovatelná byla z části pěkná prasárna –
kanec divoký, hlava kance krotkého a šunkové podsvinče. Děkuji
všem sponzorům akce a doufám, že všichni si ceny užijí. 
Překvapením večera byla do poslední chvíle nepotvrzená návštěva z
daleké Británie. Naštěstí vše dobře dopadlo a ve 21:59 hodin přistál
britský speciál na mezinárodním letišti ve Vlkově. Dorazila samot-
ná královna Alžběta druhá se svým bodygárdem a také se členy
londýnské gardy, kteří předvedli krásné představení. Doufám, že i
navzdory brexitu zůstanou mezinárodní vztahy na přátelské úrovni.
Ještě musím uvést vyhodnocení soutěže o nejlepší masku, měli jsme
připravenou jednu cenu ale nakonec se vyhlašovaly nejlepší tři,
protože jinak to nešlo:)

1) místo – Mimoni
2) místo – Mexikánec
3) místo – Stará baba o které dlouho nikdo nevěděl kdo to je a
nakonec z toho vylezl Tomáš:)

Děkuji všem, kteří se na této akci podíleli a také všem, kteří si přišli
užít parádní večer a třeba za rok na viděnou. - th

STOLNÍ  TENIS
Na první lednovou sobotu připravili hráči oddílu stolního tenisu turnaj
pro neregistrované zájemce o tento sport.
Letos se zúčastnilo 27 mužů a 3 ženy, tedy 30 účastníků. Hráči byli

rozděleni do 7 skupin. Z nichž vzešla postupující šestnáctka borců,
kteří se utkali o přední příčky. I nepostupující ze skupin hráli dále až o
konečné umístění. Putovní pohár se v nabité konkurenci podařilo
obhájit Petře Jasanské.
Výsledky (prvních osm): 1. Jasanská Petra

2. Skalický Josef (Česká Třebová)
3. Adamcová Naďa (Letohrad)
4. Chadima Standa (Týnistko)
5. Škeřík Ivan
6. Kubíček Kamil (Choceň)
7. Uhlíř Karel (Letohrad)
8. Hanyk Josef (Bystré)

Další pořadí místních hráčů: 12 Chochola Václav, 18 Kopecký Milan,
20. Mikl Tomáš, 21. Jilg Standa, 22. Stránský Honza, 23. Stránský
Víťa, 24. Šosová Jiřina, 25. Provazník Vašek, 27. Škeřík Ivan ml., 28.
Kumpošt Pavel, 29. Štusák Tonda, 30. Suchánek Roman.

Vzhledem k rostoucí účasti „cizích“ hráčů uvažuje i o možných
změnách do budoucna. Úplně se nám nelíbí, že se u nás schází dříve
závodně hrající borci z širokého okolí. Nabízí se několik variant. Jed-
nou z možností je uzavření turnaje jen pro místní (jak to má většina
okolních vesnic), nebo účast i hráčů místního oddílu. Nakonec možná
zůstane i současný model. Na přemýšlení máme dostatek času, neboť
další turnaj bude až příští zimu. 

Závěrem mi dovolte poděkovat hráčům za účast, sponzorům za pod-
poru, OÚ za poskytnutí sálu, Standovi Tkadlečkovi za ozvučení a
spolupořadatelům za spolupráci.

Dovolte mi pozvat Vás na příští turnaj. Který se uskuteční,
pravděpodobně 6.1.2018. - Ivan Škeřík

\
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Pohyb mládeže v obci
Jaro je tu a po zazimování palčáků a
zimních bund je tu opět příležitost
rozjet naplno sportovní aktivity na
našem krásném sportovním areálu.
Většina malých dětí nezahálela a v
rámci pravidelných
tréninků, či školního
lyžařského výcviku
s e n a j a r o
připravovala. Pro
ty starší nejsme
bohužel schopni
přes zimu zajistit
pravidelná cvičení
pro nedostatečné pros-
tory tělocvičny. Aktuální
stav členství v TJ Sokol, máme ke
konci 2016 celkem 165 členů, z toho
108 členů mládeže! Polovička jsou

malí fotbalisté, ostatní
rekreační sport jako MŠ
a přehazovaná.
Krátce k dění kolem
dětí:
Vzhledem k rostoucí
základně a nákladům na
cvičení, máme opět
zažádáno o dotaci na
MŠMT pro podporu
práce s mládeží.

Chceme, aby sport byl dostupný pro
všechny děti. To má pro nás stejnou
prioritu jako bezpečnost dětí a
vedení k fair play. Zakoupili jsme
také další pár bezpečnostních branek
+ jeden pár mini branek pro naše nej-
menší hráče. Pro všechny kategorie
jsou v plánu přátelská utkání, samot-
ná sezona začíná v polovině dubna.
Sezona obnáší cca 15 turnajů obou

přípravek a 8 zápasů mladších žáků.
Jako zpestření připravujeme na
28.4. akci „létající trenéři“ – trénink
naší ml. a st. přípravky (cca 30 dětí)
vedený profesionálními trenéry,
ojedinělá akce v regionu, na kterou
se přijedou podívat trenéři i děti s

rodiči z širokého okolí. Tuto
akci se pokusíme naplánovat

i pro tým mladších žáků,
termín je ve vyjednávání.
Protože komunikace mezi
klubem a rodiči je pro nás
velmi důležitá, plánujeme

setkání k představení
plánů na sezonu příští. Stej-

ně jako jsme před rokem snili o
založení mladších žáků, děláme

všechno pro to, abychom založili i
žáky starší. O termínu schůzky
budeme včas informovat.
Rodiče již mohli postřehnout na
webu mládeže, že okresní fotbalový
svaz již nalosoval všechny soutěže.
Pro termín dětské olympiády jsme
měli rezervovaný termín 3.-4.6., ale
její konání je zatím velkým
otazníkem. Realizační tým
olympiády se sejde a bude projedná-
vat, zda jsme schopni organizačně
zajistit tuto tradiční, dvoudenní akci
pro děti a rodiče.
Rozhodně bych tímto chtěl také poz-
vat všechny nové děti, které mají
zájem o pohyb. Přijďte mezi nás.
Tento školní rok máme ve svých
řadách děti ve věku 4 – 13 let. Ať
chodíte do MŠ, máte vztah k volej-
balu, kopete do balonu, nebo chcete
být součástí dobré party. Rádi vás
uvidíme.        

- Lukáš Pavliš , Mládež – TJ Sokol Němčice

C v i č e n í  M Š
I v druhé polovině školního roku pokračujeme s
dětmi v cvičení každé pondělí, schází se celkem
12 dětí. Máme už zaběhlá cvičení, bavíme se
pohybem a hrou. Ať už je to vodník, houbičky, či
cokoliv jiného.

Na začátku roku jsme si do cesty postavili něko-
lik nových překážek a stále se snažíme, co nejlépe
je překonávat. A věřte, že už víme jak na ně:
kozu nemusí člověk vždy přeskočit, stačí jen dobrý nápad a kozu
prostě podlézt, tyč na šplhání také není žádný problém, točením
okolo ní se sice nahoru nedostanete, ale o to víc se zasmějete
Jediný, kdo vždy převeze nás a ve chvilce nepozornosti rád
podtrhne nohy, je provaz na přeskakování. Ale i na něj do
konce školního roku nějaký ten fígl jistě vymyslíme.

Děkuji všem dětem za hojnou účast na cvičení a přeji mnoho
skvělých nápadů při překonávání všech překážek, nejen těch při
cvičení.                              

- Iveta Tkadlečková

HRA 501 DOUBLE
1 Petr Stráník
2 Vladimír Pavliš
3 Jiří Dubišar
4 Martin Beran
5 Václav Bláha
6 Ladislav Beran st.
7 Miroslav Kadrmas 
8 Ladislav Beran ml.
9 František Vondra
10 Vítězslav Stránský
11 Milena Vondrová
12 Milan Soukup
13 Lenka Bláhová
14 Pavel Mackerle

HRA LOW SCORE
1 Martin Beran
2 Petr Stráník
3 Miroslav Kadrmas 
4 František Vondra
5 Ladislav Beran ml.
6 Václav Bláha
7 Vladimír Pavliš
8 Milena Vondrová
9 Ladislav Beran st.
10 Vítězslav Stránský
11 Pavel Mackerle
12 Jiří Dubišar
13 Lenka Bláhová
14 Milan Soukup

Zdravím všechny šachové příznivce a další sympatizanty šachové hry.
Nový rok jsme zahájili v Žamberku a zvítězili výrazně 4,5 : 0,5, kdy
vyhrál Pail, Pěkník, Myška a Racek, remizoval Borek. Ono to vypadá
na jednoznačnou výhru, ale zápas to byl dlouho vyrovnaný. Dne 22. 1.
jsme nastoupili doma proti TJ Lanškroun B a remizovali 2,5 : 2,5.
Vyhrál Pail, remizovali Borek, Myška a Jasanský, prohrál jsem já. V
dalším odloženém kole jsme hráli doma proti ŠK Ústí nad Orlicí D a
opět remizovali 2,5 : 2,5, kdy byly nerozhodné výsledky na všech pěti
šachovnicích. Nestává se to často, ale stává se to. Za šachovnicemi
seděli Pail, Pěkník, Borek, Myška a Racek. První březnovou neděli
vyjeli naši borci k zápasu do Ústí nad Orlicí s tamním ŠK Ústí nad
Orlicí  E a se zlou se vrátili, utrpěli porážku 4,5 : 0,5, zatím nejtěžší
porážku v posledních letech. Remizoval Jasanský, prohráli Pail,
Myška, Kapoun a Vencl st. V dalším kole jsme si zahráli proti ŠOK a.
s. Kunvald D a vyhráli 4 : 1 a trochu si spravili chuť po minulém
zápase. Vyhrál Pail, Myška, Racek a Vencl st., remizoval Borek. Po
tomto 13. kole držíme pěknou druhou pozici a stále zlobíme ambi-
ciózní soupeře, jak je naším dobrým zvykem a i údělem☺.

- J. Racek

Tabulka po 13. kole
                                           Z   V   R   P    B     Skóre      Výhry
1. ŠK Ústí nad Orlicí D 10 7 3 0 24 35:15 26
2. TJ Sokol Němčice 10 6 3 1 21 31.5:18.5 25
3. Sokol Městečko Trnávka 11 6 3 2 21 31:24 23
4. ŠK Ústí nad Orlicí E 10 6 1 3 19 30.5:19.5 26
5. TJ Lanškroun C 10 6 0 4 18 27.5:22.5 17
6. ŠO K a.s. Kunvald B 10 4 4 2 16 27:23 20
7. ŠS Červená Voda 10 5 1 4 16 26:24 19
8. OEZ Letohrad B 10 4 1 5 13 24.5:25.5 20
9. TJ Lanškroun B 10 3 2 5 11 21.5:28.5 11
10. Sokol Mistrovice B 10 1 5 4 8 22:28 18
11. ŠO K a.s. Kunvald D 10 1 3 6 6 18:32 14
12. SK + Sokol Žamberk B 11 1 3 7 6 18.5:36.5 11
13. ŠO K a.s. Kunvald C 10 0 3 7 3 17:33 9

Hodnocení jednotlivců
P    Š   Jméno                   ELO      Družstvo                        Body  %     Prům  Rp 
1. 3 Glöckner Jaromír 1882 Sokol Mistrovice B 8.0 / 9 88.9 1612 1963
2. 4 Píše Jiří 1682 ŠK Ústí nad Orlicí D 8.0 / 9 88.9 1484 1835
3. 3 Vaníček Jan 1735 ŠO K a.s. Kunvald B 7.0 / 10 70.0 1576 1725
4. 1 Pail Milan 1867 TJ Sokol Němčice 6.5 / 10 65.0 1717 1827
13. 5 Racek Josef 1620 TJ Sokol Němčice 5.5 / 8 68.8 1417 1558
23. 4 Myška František 1616 TJ Sokol Němčice 5.0 / 9 55.6 1579 1622
26. 2 Pěkník Milan 1810 TJ Sokol Němčice 4.5 / 5 90.0 1652 2020
36. 6 Jasanský Karel 1701 TJ Sokol Němčice 4.0 / 5 80.0 1343 1583
57. 3 Borek Pavel 1859 TJ Sokol Němčice 2.5 / 5 50.0 1572 1572

Š a c h yŠ a c h y //


