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Vážení spoluobčané,
při pohledu do kalendáře zjišťuji, že nám tedy začalo léto.
Doufám, že prožijeme opravdu příjemné léto a ne léto jen podle
údajů v kalendáři. Poslední dobou již tradičně nás počasí
trochu trestá, možná si to i trochu zasloužíme, a pomalu si na to
i zvykáme. Asi si musíme zvyknout na výraznější rozdíly v
počasí a teplotní výkyvy, které přeci jenom dříve snad nebývaly
tak výrazné, ale již je to tak.
Tak co máme nového u nás v naší obci. Vzhledem ke
skutečnosti, že v loňském roce jsme se celkem rozepsali a
podali žádosti na dotace kam se dalo, tak chvilkami nevím co
dřív a kde se zrovna nachází moje již místy bezvlasá a již z
dálky se lesknoucí hlava. Díky současnému shonu a chvatu
budou i zbylé vlásky zřejmě ubývat ba i šedivět.
Průběžně probíhá monitoring všech tří dotací na komunální
techniku. Monitoring bude trvat celých pět let. Jsme ale rádi, že
ji máme. Je třeba ji postupně doplnit dalšími přídavnými
zařízeními, která umožní její efektivnější využívání a také nám
hlavně ulehčí práci. No a je to opravdu dřina, hlavně teď na
konci jara a na začátku léta posekat a většinou odvozit první
trávu. Než stačíme posekat tu první trávu, již nám přerůstá ta
druhá. Někdy je to poměrně unavující. Máme tedy i nové hnědé
kontejnery, kam mohou občané biomasu, trávu listí a případně
i štěpku odkládat (nepatří tam roští, to je třeba složit stranou,
složit neznamená naházet cik cak, ale složit, aby ho bylo možno
vzít opět do ruky a seštěpkovat). Tak nám určuje zákon. Ovšem
všechno stojí peníze, tedy i odvoz biomasy, zvětší části travní
hmoty. V současné době máme problémy i s ukládáním této
travní hmoty, která se tím, že ji posekáme na obecních pozemcích (nebo je posekána na soukromých pozemcích) stává
uložením do kontejnerů odpadem, který, až je to absurdní, v
současné době legálně zemědělci nemohou použít zpět na hnojení na pole nebo jako potravu do bioplynové stanice, kterou
máme za rohem. Veselé, že? Ještě doplňuji, že pod křídly
Regionu Orlicko-Třebovsko se účastníme projektu v rámci
kterého naše obec a několik dalších obcí obdrží kompostéry,
které budou následně zapůjčeny zájemcům, občanům do
užívání na dobu minimálně 5 let. Němčice obdrží 100 ks kompostérů. V případě osvědčení tohoto způsobu zpracování
bioodpadů a v případě dalšího zájmu našich občanů bychom
následně pořídili další kompostéry. Smysl je na první pohled
zřejmý, likvidovat pokud možno bioodpad přímo doma u toho,
kdo ho produkuje a ne ho vozit za drahé peníze od čerta k
ďáblu jak se říká, stačí že odvážíme většinu trávy z obecních
pozemků. Něco podobného řeší např. i jídelny, které zbytky od
oběda nemohou nabídnout nějakému zájemci ke zkrmení a k
vykrmení hospodářského zvířectva (prasátka). Četl jsem
nedávno v novinách, že ve Francii učinili úžasný, obrovský
objev, kdy „čerstvé a sežratelné“ zbytky z jídelen a restaurací je
možné zkrmit hospodářským zvířectvem a již připravují zákon
či vyhlášku, kterou to bude umožněno. Skvělé, že? Místo toho
nám zaručení odborníci nabízeli do užívání drtiče odpadků
umístěné v kuchyňských dřezech. Pak se všichni opět diví, že

jsou kanalizace plné potkanů a krys. Aby také ne, když si je
pěkně lidé vykrmují. A tak máme to, co jsme asi chtěli. V
poslední době mám intenzivní pocit, že užívání zdravého selského rozumu se stalo, a to nejen naším vstupem do EU, prázdným pojmem. Mnoho problému si ovšem upřímně řečeno
přiděláváme sami naší nepochopitelnou aktivitou, nad kterou
již mnozí zasvěcení v Evropě nechápavě kroutí hlavou, a to je co
říct. Ale o tom by se dalo psát ještě dlouho. Humorné je, že si
každý z nás myslí, že on je tím jedním z mála , kdo ten selský
rozum právě hrdě používá. Táák , právě ti co si to myslí obvykle bývají ti, největší „sudiči, hádači, prudiči a pohrkové“. I když
otázkou opravdu je, jestli se to v současné době a právě u nás
dá vydržet, používá-li jedinec výše zmíněnou část svého těla.
Popravně asi ne, protože by se z toho asi rychle zbláznil. Je
navýsost zřejmé, že být trochu pomatený je prý zdraví neškodné a pro přežití v naší skoro „dokonalé“ společnosti nezbytné.
Tak jsme si trochu s nadsázkou zafilozofovali a vrátíme se zpět
do reálných Němčicic a jejich částí.
Kdo o tom ještě neslyšel, ať tedy naslouchá a sděluji mu, že jsme
obdrželi dlouho očekávanou dotaci na výstavbu chodníku ve
Zhoři ve výši cca 4,3 mil. Kč. Celá investice má rozpočtové náklady cca 9,6 mil. Kč. Projekt obsahuje kromě zmiňovaného
chodníku také částečná zatrubnění příkopů v místech, kde
bude budován chodník. S tím souvisí i výstavba opěrných zdí
především v místech kde chodník těsně prochází okolo budov.
Někde bude realizována výstavba nových plotů a podezdívek.
Součástí stavby bude i výstavba nového veřejného osvětlení a
rozhlasu po celé délce chodníku. Stavbu obsahuje i vybudování
čtyř nových zálivů autobusových zastávek včetně nasvětlení
přechodů pro pro chodce. Teď se nacházíme ve fázi výběrového
řízení na dodavatele stavby. Po jeho výběru a po dořešení financování celé investice, kde předpokládáme využití úvěrových
prostředků, může být stavba zahájena. Jak je vidno z výše
přidělené dotace, polovinu celkové ceny stavby činí neuznatelné náklady, které představuje výstavba opěrných, zatrubnění
části příkopů a nové veřejné osvětlení s rozhlasem. Termín
zahájení stavby je stanoven na 1. 8. 2015. Dokončení stavby
předpokládáme v srpnu příštího roku.
V současné době také mnoho úsilí věnuji dopracování podkladů pro podání žádosti na již vícekrát zmiňovaný Komunitní
dům seniorů ve Zhoři, kde konečný termín pro podání žádosti
je stanoven na 30. 6. 2015. Opět se jedná o dotační „lahůdku“.
Poté, co nám bylo slíbeno, že výzva bude vypsána 2-3/2015
jsme se ji dočkali od 1. do 30. 6. 2015, tedy pouhých 30 dní.
Máme předložit kompletní projektovou dokumentaci a platné
stavební povolení. Lehce se to poslouchá, ovšem o to hůře se to
plní. Jinými slovy, my připravujeme PD již od 11/2014 a to
pouze na základě předpokládaných požadavků a kritérií. Tato
byla stanovena pevně až právě v již zmiňované výzvě (1.30.6.2015). Naštěstí ve výzvě byly potvrzeny předpokládané
požadavky a kritéria, které jsme měli z „doslechu“ k dispozici.
Kupodivu se nenašel žádný šikula, doveda a inovátor, který by
do podmínek výzvy před zrcadlem své seberealizace nacpal
něco nového, s čím se předem nedalo počítat. V tom případě
by celá půlroční práce a poměrně mnoho finančních prostředků
bylo vyhozeno z okna. Leč, naštěstí nestalo se tak. A pak, že

úředničina na obcích je nudná rutina. Poměrně často hrajeme
takovýto poker a v banku bývá poměrně hodně, poskytnuté
nebo ještě neposkytnuté dotace a také případná penále za nesplnění něčeho o čem třeba človíček ani neměl tušení. Tak ještě
ke komunitnímu domu seniorů (užívaná zkratka KOMUS).
Věřím, že žádost podáme správně a včas. Pak podle informací
příslušného fondu budeme čekat na rozhodnutí o přidělení
dotace, což se dá očekávat do konce srpna. V případě, že
bychom byli úspěšní, by mělo následovat výběrové řízení na
dodavatele stavby, což vzhledem k předpokládané výši
zakázky (cca 15 mil. Kč) by mělo trvat nejméně 3 měsíce. Právě
jsme se na časové ose dostali až na konec listopadu 2015.
Zapomněl jsem Vám sdělit, že fond požaduje, aby byla v
letošním roce prostavěna v případě poskytnutí celá dotace,
která v našem případě činí 7,8 mil. Kč. V případě, že tomu tak
nebude, nemůže fond zaručit, že neprostavěnou část dotace
nám poskytne i v následujícím roce. Všichni cítíme, že
prostavět skoro 8 mil. Kč do konce roku je prostě nereálné.
Můžeme celou záležitost trochu urychlit tím, že výběrové řízení
na dodavatele povedeme ještě před vydáním rozhodnutí o
poskytnutí dotace, tedy v termínu 7-9/2015. Tím sice získáme 2
měsíce, ale na druhé straně zase riskujeme, že v případě že
dotaci neobdržíme, přijdeme až o 200 tis. Kč za úhradu organizátorovi výběrového řízení. Ale ani od října do konce roku se
nedá rozumně prostavět v našem případě skoro 8 mil. Kč, to by
šlo určitě na dálnici, ale ne při této stavbě.
Jak jsem již řekl, všude je něco. U nás na malých obcích to opravdu není o kávičce a chlebíčcích, i když se to často „zasvěceně“
říká a tvrdí.
R35. To je kapitola sama o sobě. Mnoho protichůdných zpráv
jsme doposud slyšeli a ještě asi nějaký čas budeme slyšet zřejmě
i podle toho jak se co bude komu hodit do krámu. My trváme na
svém stanovisku, že mediálně známá mimoúrovňová křižovatka (MÚK) Litomyšl – sever je zbytečná a její výstavba by byla
marněním veřejných prostředků stejně jako výstavba k ní
vedoucího přivaděče, který by přivedl nárůst automobilové
dopravy přímo do centra České Třebové. Snad zde zafunguje
znovuobjevený a nalezený zdravý rozum. Velmi oceňuji, že na
vypuštění MÚK Litomyšl – sever a přivaděče do České Třebové
se shodly všechny stavbou dotčené samosprávy, tj. Města Česká

Třebová a Litomyšl a Obce Němčice i Sloupnice.
Zůstaneme tedy u komunikací. Díky přípravě výše uvedených i
výše neuvedených projektů se nám zpožďují další projekty.
Jedná se o doplnění podkladů k PD (projektové dokumentace)
na opravu opěrných zdí ve Zhoři pro získání stavebního povolení a zpracování PD na zeď třetí. Vzhledem k tomu, že jsme
obdrželi dotaci ve výši 100 tisíc Kč na opravu střechy hasičské
zbrojnice v Němčicích, zpracováváme také co nejrychleji PD na
tuto akci, která má být hotova v letošním roce. Obdrželi jsme
také dotaci z Prostředků pardubického kraje na opravu
hasičské avie, také ve výši 100 tisíc Kč a také ji musíme realizovat v letošním roce.
Teď něco z jiného soudku. Začínají nám také s příchodem léta
kulturní a společenské akce. Myslím, že všichni, kteří se zúčastnili stavění a kácení májky na Člupku, tradičního pálení čarodějnic nebo volejbalového turnaje v Člupeckém areálu, či
oslavy u 130. let výročí založení sboru dobrovolných hasičů
Němčice v místním sportovním areálu, museli být spokojeni.
Bylo mi ctí, že jsem jménem obce a jménem zastupitelstva obce
mohl společně s hejtmanem Pardubického kraje JUDr. Martinem Netolickým předat slavnostní prapor SDH Němčice jako
ocenění nejen za historickou úlohu v obci při požární ochraně,
ale i za společenský přínos k minulému, současnému a pevně
věřím i k budoucímu rozvoji obce. Stejně tak se vyvedla i letošní
dětská olympiáda či další akce a akcičky při kulturním domě
nebo domě na „Nebesích“. Zvláště těm kteří, se věnují naší
mládeži, patří velké poděkování za tuto časově náročnou práci.
Kde jsem byl a co si pamatuji, bylo to dobré a všem organizátorům patří velký a tradiční dík za přípravu a organizaci těchto
aktivit a všem návštěvníkům za docházku a účast. Je velmi
dobré a důležité v této době, kdy se na nás nejen obrazně, ale i
fyzicky valí různé více či méně nepříjemné události, najít si v
naší obci k sobě cestu, sejít se pěkně do houfu a užít si tu
jedinečnou chvilku občanské pospolitosti. Možná to budeme co
nevidět potřebovat ještě více, než si to v tuto chvíli uvědomujeme.
Závěrem přeji všem spoluobčanům příjemné prožití nadcházejících letních dnů a těším se na příští setkání na těchto stránkách.

-Ing. Josef Racek, starosta obce Nìmèice

Usnesení Zastupitelstva obce Nìmèice
Zastupitelstvo obce Němčice schválilo:
30/2015 – program zasedání pro den 25. 3. 2015 (9,0,0)
31/2015 – složení povodňové komise obce Němčice. (8,0,1)
32/2015 – ruší usnesení č. 17/2015 z 28. 1. 2015. (9,0,0)
33/2015 – a) zásadně nesouhlasí s posunem již stabilizované trasy R 35
z podnětu města Litomyšl, s přiblížením trasy R 35 k zastavěné části obce
Němčice v místní části Podrybník a „dolní“ Němčice. Odůvodnění: Přiblížení trasy R 35 dle této studie významně zhorší životní podmínky a
životní prostředí v dotčených částech obce Němčice, výrazně se zvýší
hlučnost a dopad exhalací z provozu vozidel až do zastavěné části obce.
R 35 se dostane až do bezprostřední blízkosti čp. 92 na st. p. 138.
Dále posunutím trasy se sama rychlostní komunikace dostává až na
samý vrchol hřebene oddělující k. ú. města Litomyšle a k. ú. obce
Němčice u České Třebové, dostává se nad obytnou zástavbu obce
Němčice a tím opět významně výstavba a následný provoz R 35 ovlivní
hlukem a emisemi své okolí, především díky převládajícímu západnímu
proudění dotčenou zastavěnou část obce Němčice, neboť R 35 v
posunuté trase více zasahuje do ústí údolí, v němž se celá obec Němčice
až po Zhoř nachází. Nelogické posunutí trasy R35 severním směrem
také zásadně zasahuje do ekologicky velmi významného území „U
KONČIN“ kde se v rozmezí 55-56 km v tématu Ochrana přírody a krajiny (R4.1, R4.2) naopak doporučuje posun trasy R35 směrem jižním!?
b) zásadně nesouhlasí s realizací stavby MÚK Litomyšl – sever, s
upravenou výstavbou bez napojení směr Litomyšl, ale pouze se sjezdem
směr Česká Třebová a Ústí nad Orlicí. Odůvodnění: Výstavba MÚK Litomyšl-sever a příslušných přivaděčů se nám jeví jako zbytečná pro
napojení měst v severní části Pardubického kraje. V memorandu mezi

ministerstvem dopravy a Pardubickým krajem (včetně jeho dodatku) není
jednoznačně specifikováno, že tato trasa je ta jediná správná. Směřovat
dopravu přes jeden z nejvyšších vrcholů v této oblasti, kde v zimních
měsících bývá i stávající silnice II/358 zcela neprůjezdná nebo obtížně
sjízdná, se zdá velmi nevhodné. Vhodným a ekonomičtějším řešením v
širším významu se zdá napojení měst v severní oblasti pardubického
kraje v souladu se zmiňovaným memorandem modernizací silnic II/315
a II/312 v trase MÚK Zámrsk-Choceň-České Libchavy a Žamberk, jejich
následné přeřazení na silnice I.třídy a dále po silnici I/14 při vybudování obchvatu Třebovice s napojením na obchvat Opatova až na R
35. Vznikla by tak paralelní silnice I.třídy k R 35, která by plně vyhovovala napojení směrem na Olomouc, Pardubice a Hradec Králové a zajistila dostupnost oblastí severu pardubického kraje. V případě výstavby
MUK Litomyšl–sever existuje vážná hrozba vybudování pouze sjezdu z
této MÚK na silnici II/360 a neprovedení stavby přeložky II/358 (v ZUR
Pardubického kraje územní rezerva). Nevytvořením sjezdu MUK Litomyšl–sever do Litomyšle nedojde k rozdělení, rozptýlení dopravy na
stávající II/358 a případnou přeložku II/358, ale dojde k nárůstu dopravy
směrem na R 35 po přeložce II/358 při zachování stávajícího provozu
do Litomyšle a směrem dále na jih po současné II/358. Dále upozorňujeme, že v textu memoranda a jeho dodatku se pro napojení severní
části Pardubického kraje uvádí trasa z MÚK Litomyšl-západ, nikoli z
MÚK Litomyšl-sever, o které v textu není žádná zmínka a je otázkou zda
by se slibovaná podpora týkala i této stavby.
c) zásadně nesouhlasí s napojením sjezdu MÚK-sever na stávající II/360
jak je ve studii uvedeno. Odůvodnění: Uvedené napojení sjezdu na silnici II/360 by znamenalo velmi velký nárůst dopravy směrem k R 35 po

silnici II/358 a silnici III/36018 směrem od České Třebové a po silnici
II/360 směrem od Ústí nad Orlicí, v obou případech i ze severní části
Pardubického kraje, který by měl naprosto tragické a fatální následky na
život a životní podmínky v obci Němčice. Výstavba přeložky II/358, pro
kterou je v ÚP Němčice (v souladu s ZUR Pardubického kraje) vytvořena územní reserva, v současné době postrádá jakékoli hmatatelné záruky,
které stanoví investora stavby. Neurčitá formulace o podpoře výstavby
komunikací napojujících města ze severu Pardubického kraje v již
zmiňovaném memorandu nedává dostatečné záruky. V našem případě se
jedná o přeložku silnice II. třídy, která se nachází ve vlastnictví a správě
Pardubického kraje. Nepředpokládáme, že vzhledem k aktuální potřebě
finančních prostředků na údržbu stávající silniční sítě ve vlastnictví
Pardubického kraje a jeho skutečných možnostech, je reálná výstavba
výše uvedené přeložky II/358 bez státních prostředků. Stejně tak nepovažujeme za relevantní tvrzení, že na přeložce silnice II/358 bude
omezena, zakázána nákladní doprava již vzhledem k předpokládané výši
vynaložených prostředků na výstavbu přeložky II/358 a MÚK Litomyšlsever.
d) zásadně odmítá jakékoli zásahy do již stanoveného koridoru a
umístění trasy R35, které by mohly ohrozit její realizaci jako celku po
dobu územního a stavebního řízení. Odůvodnění: Realizace navržených
změn v územní studii Litomyšl x R35, to je posunutí stabilizované trasy
R35 severním směrem a změna tvaru MÚK Litomyšl – sever vypuštěním
sjezdu do Litomyšle, oproti původnímu návrhu, který koresponduje se
ZUR Pardubického kraje, otvírá prostor pro zpochybnění již stanovené
trasy R35 a celého jejího dosavadního schvalovacího procesu. (9,0,0)
34/2015 – Obecně závaznou vyhlášku obce Němčice č. 1/2015 o
stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem
na území obce Němčice. (9,0,0)
35/2015 – předfinancování u Komerční banky ve výši 3,8 mil. Kč s
aktuální úrokovou sazbou 0,58% p.a.(0/N PRIBOR+0,42% p.a.), s termínem splatnosti do 31.12.2015. (9,0,0)
36/2015 – finanční příspěvek pro Český svaz včelařů, Základní organizaci Litomyšl, ve výši 2.000,- Kč. (9,0,0)
37/2015 – pokácení 2 ks smrků (v návrhu označeny č. 2, 3), na
p.p.154/7 v k.ú. Němčice u České Třebové, předepisuje se náhradní
výsadby 2 ks neovocných stromů na pozemku žadatele. (9,0,0)
38/2015 – nemá námitek k udělení licence na provozování zvláštní
linkové osobní vnitrostátní dopravy dopravci p. Aleně Vrabcové na
linku 680 994, Litomyšl - České Heřmanice - Sloupnice - Němčice - Litomyšl. (9,0,0)
39/2015 – nájemní smlouvy č.14 N 15/50 a 15 N 15/50 o pronájmu částí
pozemku 157/1 k nezemědělským účelům na dobu neurčitou od ČRStátního pozemkového úřadu, a to pro přístup ke stavbě „Rekonstrukce,
přístavba a změna užívání objektu bývalé ZŠ v obci Němčice a pro účely
místní komunikace a udržování zeleně. (9,0,0)
40/2015 – příspěvek na činnost SZMKT ve výši 10.000,- Kč. (9,0,0)
41/2015 – Dohody č. 1 – 8/2015 na poskytnutí dotace z rozpočtových
prostředků obce (9,0,0)
- 1/2015, 1.500,-Kč na činnost, obnovu a zakoupení nových kompenzačních pomůcek pro SONS ČR, Oblastní odbočka Č. Třebová
- 2/2015, 8.000,-Kč na materiální vybavení pro TJ SOKOL Němčice,
DC S. L. Z. A.
- 3/2015, 10.000,-Kč na podporu kultury v obci pro Spolek divadelních
ochotníků Šlegl Němčice
- 4/2015, 10.000,-Kč na činnost fotbalového oddílu TJ SOKOL Němčice
- 5/2015, 2.000,-Kč na činnost záchranné stanice
- 6/2015, 10.000,-Kč na cvičení s dětmi pro TJ SOKOL Němčice
- 7/2015, 6.000,-Kč na činnost pro SDH Němčice
- 8/2015, 19.000,-Kč na oslavy výročí 130 let od založení sboru pro
SDH Němčice
42/2015 – Dodatek č. 2 ke smlouvě o nájmu zemědělských pozemků č.
284/04/12 ze dne 1. 12. 2011, celková výše nájmu 8.909,-Kč po obnově
katastrálního operátu. (9,0,0)
43/2015 – přijetí revolvingového úvěru ve výši 300.000,-Kč s úrokovou
sazbou 1/M PRIBOR+1,9% p. a., na dobu jednoho roku, pro krytí
dočasného nedostatku finančních prostředků od Komerční banky, a.s.
(9,0,0)
44/2015 – provedení majetkoprávního vyrovnání u čp. 71 v Němčicích a
na Člupku. (9,0,0)
45/2015 – program zasedání pro den 29. 4. 2015 (9,0,0)
46/2015 – Smlouvu o poskytnutí grantu z Programu F1: Podpora vol-

nočasových aktivit od Pardubického kraje ve výši 5.000,- Kč na projekt „Všeználek se nenudí“ Základní školy a mateřské školy Všeználek
Němčice. (9,0,0)
47/2015 – měsíční odměnu poskytovanou neuvolněným členům zastupitelstva obce Němčice ve výši základního tarifu dle Přílohy č. 1 k nařízení
vlády č. 37/2003 Sb. v aktuálním znění, ve znění pozdějších předpisů.
(9,0,0)
48/2015 – Rozpočtovou změnu č. 1 obce Němčice (9,0,0)
49/2015 – skácení 1 borovice na p. p. 869/4 na Člupku a proschlého
dubu na p.p. 191/2 v Němčicích. Oba dva stromy představují nebezpečí
pro své okolí. (9,0,0)
50/2015 – připojení sousední nemovitosti p.č. 161/2 a 157/1 v k. ú. Zhoř
u České Třebové na místní komunikaci v obci Němčice, místní části
Zhoř z důvodu výstavby přístupu a příjezdu k budově čp. 26 na st. p. 55
v rámci akce: „Rekonstrukce, přístavba a změna užívání objektu bývalé
ZŠ v obci Němčice. (9,0,0)
51/2015 – umístění sídla SDH Němčice v budově hasičské zbrojnice čp.
163 na st.p. 267 v obci Němčice, k. ú. Němčice u České Třebové, na
adrese: Němčice 163, 561 18 Němčice (9,0,0)
52/2015 – výměnu bočních a suterénních dveří Kulturního domu v
Němčicích (9,0,0)
53/2015 – text dohody o svěření majetku do užívání spolků a organizací
(9,0,0)
54/2015 – přidělení zakázky na zajištění služby, organizaci výběrového
řízení a zajištění technického dozoru na akci: “Chodník kolem silnice
II/358 ve Zhoři”, společnosti FORENTA, s.r.o. z Ústí nad Orlicí v
celkové ceně díla 148.830,- Kč. (9,0,0)
55/2015 – zadání autorského dozoru firmě Stejskal, Hradec Králové, za
podmínek uvedených v cenové nabídce, tj. 440,-Kč/hod, 7,-Kč/km a za
výjezd 500,-Kč/den. (9,0,0)
56/2015 – kupní smlouvu na koupi nově vzniklých p.p. 78/1 a 78/2, dále
p.p. 746/1, 746/2 a 746/3 a st.p. 367 v obci Němčice, k. ú. Němčice u
České Třebové za cenu stanovenou znaleckým posudkem a pověřuje
starostu dojednáním podmínek smlouvy včetně stanovení konečné ceny
za zemědělské pozemky do výše 7,- Kč/m2 (9,0,0)
57/2015 – Obecně závaznou vyhlášku obce Němčice č. 2/2015, kterou se
stanoví systém komunitního kompostování a způsob využití zeleného
kompostu k údržbě a obnově veřejné zeleně v obci. (9,0,0)
58/2015 – Pověření kontrolního výboru obce k provedení administrativní
kontroly Inventury 2014 a administrativní kontroly nájemních smluv
obce v termínu do 30. 6. 2015. (9,0,0)
59/2015 – program zasedání pro den 27. 5. 2015 (8,0,0)
60/2015 – předfinancování investiční akce: Chodník kolem silnice II/358
ve Zhoři, přijetím úvěrů v celkové výši 9 mil. Kč. Bude provedena poptávka, výběrové řízení na poskytovatele úvěru. (8,0,0)
61/2015 – Příkazní smlouvu č. 07/2015 na obstarání výběrového řízení
na dodavatele stavby: Chodník kolem silnice II/358 ve Zhoři a výkon
technického dozoru investora v celkové ceně díla 148.830,- Kč vč. DPH.
(8,0,0)
62/2015 – Příkazní smlouvu č. 08/2015 na zajištění výkonu koordinátora bezpečnosti práce na stavbě: Chodník kolem silnice II/358 ve Zhoři
v celkové ceně díla 21.780,- Kč vč. DPH. (8,0,0)
63/2015 – podání žádosti z titulu navrhovatele na výstavbu Polderu
Pudilka na Ministerstvo zemědělství. (8,0,0)
64/2015 – připojení čp. 62 v Němčicích na obecní vodovod a kanalizaci
za standardních podmínek pro připojení. (8,0,0)
65/2015 – podání žádosti o dotaci do programu Podpora bydlení,
dotačního titulu: Komunitní dům pro seniory na Ministerstvo pro místní
rozvoj pro projekt: Komunitní dům pro seniory Zhoř 26, Němčice (7,0,1)
66/2015 – financování projektu: Rekonstrukce, přístavba a změna
užívání objektu bývalé ZŠ v obci Němčice formou úvěrů v celkové výši
15 mil. Kč. Bude provedena poptávka, výběrové řízení na poskytovatele
úvěru. (7,0,1)
67/2015 – kupní smlouvu na prodej p.p. 137/1 o výměře 196 m2 p.
Martinu Fuksovi za celkovou kupní cenu 6.860,- Kč. Kupující uhradí
také cenu za geometrický plánek, který je nedílnou součástí kupní
smlouvy, cenu ve výši 5.566,- Kč. (8,0,0)
68/2015 – Kupní smlouvu na prodej p.p. 199/1 o výměře 302 m2 a p.p.
204/1 o výměře 458 m2 za celkovou kupní cenu 26.600,- Kč. Kupující
uhradí také cenu za geometrický plánek, který je nedílnou součástí kupní
smlouvy, cenu ve výši 6.026,- Kč. (7,0,1)
hlasování - (pro-proti-zdržel se)
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k zamyšlení...
Sonet 66

Znaven tím vším, já chci jen smrt a klid,
jen nevidět, jak žebrá poctivec,
jak pýchou dme se pouhý parazit,
jak pokřiví se každá čistá věc,
jak trapně září pozlátko všech poct,
jak dívčí cudnost brutálně rve chtíč,
jak sprostota se sápe na slušnost,
jak blbost na schopné si bere bič,
jak umění je pořád služkou mocných,
jak hloupost zpupně chytrým poroučí,
jak prostá pravda je všem prostě pro smích,
jak zlo se dobru chechtá do očí.
Znaven tím vším, já umřel bych tak rád,
jen nemuset tu tebe zanechat.
- William Shakespeare, 1564 - 1616

Kulturní dùm Nìmèice
Co se děje v hospodě

Dobrý den vážení spoluobčané, kamarádi a hosté naší restaurace (i ti
budoucí). Dovolte abych Vás informovala o dění v restauraci. Pomalu
se blíží konec června a začátek prázdnin. Červen byl ve znamení svateb,
ještě jednou se všem omlouvám za změny v otvírací době a zavřené
soboty.
Ráda bych Vás všechny pozvala na 2. výročí otevření KD (strašně nám
to letí), máme připravený bohatý program pro děti i dospělé - kýty na
rožni, narozeninový dort, pivní soutěž o staropramení ceny, odhalení
rozcestníku, alej s fůrou sov, malování na obličej, bublinková show,
tvarování balonků, cesta za pokladem, k poslechu a tanci zase někdo
zahraje :) Akce se koná 4.7. od 14:00h v kulturním domě a za každého
počasí. Přijďte s námi slavit, těšíme se na Vás. Další akcí bude Loučení
s létem na konci prázdnin - budete včas informováni o programu.
Na závěr Vám popřeji krásné léto, spoustu skvělých zážitků a stavte se
k nám, pivo se k létu hodí a ledovou kávu umíme nejlepší :)

Spolek pro zachování místních kulturních tradic
Vážení příznivci SZMKT, dovolte mi abych Vás informovala o dění v
našem spolku. Dne 21. března jsme uspořádali již 7. ročník Němčické
šťopky. Subjektivní košt domácích pálenek se konal opět v hasičské
zbrojnici. Děkujeme všem za dodání vzorků do soutěže a účast při koštování. Letošní úroda zatím vypadá nadějně, takže se již těšíme na
další ročník. Pořadí vítězů:

Další spolkovou akcí bylo
umístění “adopčních cedulek”
na ohradu klokana Kubíka a
kozlíka Kvida u kulturního
domu, při příležitosti otvírání
teráskové sezóny 4. dubna.
Členové spolku také pomáhali
Slivovice
Jabkovice
Ostatní
při oslavách 130. výročí SDH
1.
Jiří Voříšek
František Šauer
Jiří Voříšek
Němčice.
2.
František Šauer
František Šauer
Milan Kašpar
A co nás čeká dále? Na podzim
3.
Pavel Lorenc
Jaroslav Vencl
se sejdeme na Likérkoštu, takže
Absolutně nelepšího hodnocení dosáhla slivovice pana Jiřího Voříška. hlídejte ořechy na ořechovici,

višně na višňovku a další
na super likérky, těšíme se
na Vaše vzorky. Datum
konání a další podrobnosti
k této akci se včas
dozvíte.
- Lucie Pavlišová

Letní příběh
Byly prázdniny a všechny děti jely na
výlety (k moři, na chalupu nebo k
babičce). Jenom Adélka - žákyně 3. třídy
- nikam s rodiči nejela. Byla doma sama,
nikdo si sní nehrál, nikdo za ní nepřišel.
Byla prostě sama. Rodiče si s ní také
hráli, ale nebylo to ono. Jednoho dne (asi
v půlce prázdnin) si Adélka řekla, že toho
má dost a vydala se s rodiči do aquaparku, že si tam najde nové přátele. Když
přijeli do aquaparku, byla nadšená tou
spoustou atrakcí a těch dětí co tam bylo,
hned se vydala k prvnímu tobogánu.
Když z aquaparku odjeli, byla smutná,
ale zase se těšila, že si odpočne. Když přijeli k domu, divili se, co se to děje u
sousedů. Druhého rána šla Adélka na
zahradu a v tu ránu se na sousedově straně
zahrady objevil kluk, byl asi stejně starý a
hned jí řekl, že se jmenuje Filip. Adélka
se mu také představila a zeptala se ho,
jestli si s ní nechce hrát. Filip jí
odpověděl, že ano. Hráli si asi 4 hodiny,
až je rodiče zavolali domů. Příští den se
zase sešli, hráli si až do oběda a potom
zase. Takhle si hráli celý zbytek prázdnin.
Toto byl příběh o malé Adélce, která
neměla kamaráda, ale potom se jeden
objevil.
- Jakub Sršeň, 5. ročník
Kdybych jel k moři nebo někam jinam
stejně by to bylo prima. Užíval bych si
pohody a volna, jezdil po moři na
motorovém člunu. To by bylo velmi
dobré. Jet na opuštěný a velmi
nebezpečný ostrov. Přežít a zažít to, co
nikdo z vás nezažil, pít z kokosů, jíst
kraby, vyrábět si své nářadí a pokusit se
dostat v pořádku domů.
- Tomáš Sršeň, 3. ročník

Léto

Krásné léto

Přišlo krásné teplo, děti křičí - přišlo léto!
Je krásné počasí, každého to potěší.
Rodiče odpočívají a děti se koupají.
Květiny kvetou a taky rostou.
Děti si užívají a s kamarády si hrají,
venku jsou s kamarády, doma jsou jen málo kdy.
Venku je krásně, lidé píší básně.
Slunce září a oči dětem také září.
- Matyáš Suchánek, 5. ročník

Prázdniny
Letní prázdniny jsou mé oblíbené prázdniny. Třeba
proto, že je teplo a můžu být v bazénu.
Také mohu jet s rodinou na dovolenou do hor, k
moři a přitom navštívit různé země například Rakousko, Slovensko, Chorvatsko, ale i
jiné . Občas je ale lepší prozkoumat krásu Česka
než krásu cizích zemí. Minulé letní
prázdniny jsem byl s rodinou v Chorvatsku u
moře a moc se mi tam líbilo. Jednou na večer jsem
s matkou a bratrem šel po pobřeží.
Bylo to nádherné dívat se z kamenné pláže na
západ slunce. Už se těším na nové zážitky.
- Lukáš Pavliš, 5. ročník
Hurá už jsou prázdniny! A konečně jedeme k
moři do Itálie! A jedeme! Už se těším, až tam
dorazíme! Koukám, koukám, už jsme skoro tam!
Tak já si jdu schrupnout! Cože? My už jsme tu?
Hurá, my už jsme tu! Jdu se kouknout na pláž!
Už jsem tu, tady to je krásné, měkký písek, čisté
moře. Mně se tu líbí! Jdeme na zmrzlinu. Mňam
melounová!
Tak jo, jdu se koupat! Potápění mě baví! Opalovat se na sluníčku! To jsou senzační prázdniny:-)
- Tereza Havlová, 4. ročník
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Letní báseň
Jaro už nám skončilo,
roční období se změnilo.
Léto máme tady,
nemá žádné vady.
V létě máme prázdniny,
všechny děti se zbláznily.
Napustíme si bazén,
pojďte do něj skočit honéém!
V létě je na louce spousta hmyzu,
netrpělivostí si nehty hryžu.
Budeme nosit kraťásky,
všem holkám zesvětlají vlásky.
Budeme chodit pořád ven,
v létě je krásná naše zem.
Budeme se oblíkat lehce,
až skončí léto, do podzimu se mi nechce.
Vraťme se ale k létu,
můžeme pozorovat motýly při letu.
O létu vám toho řeknu ještě hodně,
do bazénu se těším hrozně.
Škola nás chvíli nebude trápit,
dny se nám budou krátit.
O létu přemýšlím hrozně,
na srdci toho mám ještě hodně.
Prázdniny jsou dlouhé dva měsíce,
stihneme navštívit našeho strýce.
V létě nás sluníčko hřeje,
hodně radosti nám asi přeje.
V létě se líbí snad každému,
když je teplo, naučíme se něčemu novému.
I zvířátkům se léto líbí,
z toho tepla i ona šílí.
Všechny děti si zpívají radostí,
protože léto je pohostí.
Léto je prostě nejhezčí období,
děti ale občas zazlobí.
Jsou sice bouřky ale to neva,
tohle říkával můj děda.
Můžeme být i na zahradě,
můžeme být prostě všude.
Budeme jezdit na výlety,
od Nových Hradů až po Karpaty.
Když budeme blízko vodě,
můžeme si půjčit i lodě.
V létě prostě neexistuje nuda,
trávou porostla všechna půda.
Už jsem vám řekla to první,
užijte si léto období hlavní.
Klára Harantová, 5. ročník

V létě je vedro a je čas napustit bazény.
Koupit si nové plavky, chodit ven v tílku
a kraťasech, jezdit na výlety do cizích zemí a
plout v moři na lodi. Létat do Afriky
letadlem z Čech.
- Antonín Kočí, 5. ročník
Chtěla bych jet do Paříže na čtrnáct dní.
Potom bych chtěla jet na nějaké závody.
Chtěla bych se potkat s Bárou Špotákovou
a dostat od ní podpis.
Chtěla bych jet na koncert Evy Farné
i na koncert Lucie Vondráčkové.
Chtěla bych chodit každý den k bazénu a
koupat se.
- Michaela Kopecká, 4.ročník

Prázdniny se blíží,
sluníčko nám svítí,
děti se už koupají,
pod sluncem opalují.
Stříkají se v bazénu,
nakupují zmrzlinu.
Skoro třicet stupňů je,
celý svět se raduje,
že už krásné léto je.
- Martina Harantová, 4.ročník

PERLIČKY ZE
ŠKOLNÍCH LAVIC

Byl jednou jeden krásný letní den, že si vyrazili ven dva kluci Martin a Matěj. Celé odpoledne
hráli hry, až oba kluci museli domů. Pak, když šel Matěj spát, tak uslyšel venku divný zvuk,
ale myslel si, že to bude nějaké zvíře. Zatím venku ožily květiny a plody a celou noc si povídaly - jak byl krásný den. Jednou v noci šel Matěj za dům a slyšel hlasy, tak se tam šel podívat a viděl mluvící květiny a plody, a tak si myslel, že se zbláznil. Další den v noci šel Matěj
za dům zas, a už si nemyslel, že se zbláznil, protože to byla skutečnost. Další den se bavil s
dozrávajícími třešněmi a s višněmi, taky tam byla růže a nakonec se Matěj ptal jak to, že mluví
a oni všichni odpověděli, že to je letní kouzlo, tak se bavili a bavili až do rána. Pak Matějova
maminka řekla, že dá místo růží, třešní, višní a kytek a plodů dá nové. V tom jí chtěl zabránit,
byli to totiž jeho nejoblíbenější kamarádi - až na Martina. A tak ho teda maminka poslechla.
Jednou, když šel Matěj za dům, tam viděl dvě děti, které utrhly bratry třešně a višně, tak se je
Matěj snažil dohonit, ale oni zmizeli, ale pak je zase našel, a zachránil bratry třešně a višně, a
oni mu celé dva dny děkovali. Jednou Matěje napadlo, že by jeho kamarádi plody a květiny
šli s ním do bazénu - tak si hrají a jsou tam určitě dodnes a to byl konec jednoho letního dne.
- Vojtěch Vytlačil, 5. ročník

Léto

Léto přišlo, zrají třešně,
z boudy vytáhnu kolo i do deště.
Plavat budu s kamarádkou,
budeme si povídat,
snad to neskončí hádkou
a budeme se koupat.
Kluci kopou do míče,
holky fandí jim,
zapomněli doma klíče,
bratr volá ,,Kdo mi je přinese,
zmrzlinu mu koupím!“
Přijdu domů vezmu si plavky,
právě tudy proletěly vlaštovky.
,,Léto máme rádi!“
křičí kamarádi.
- Michaela Karlíková, 5. ročník
Už se těším na prázdniny,
zajíc dělá zaječiny.
Pojedeme na chatu,
pak skočíme na tátu.
Pojedeme na kole,
a později na pole.
Přečtu si pár knížek,
nasbírám víc šišek.
Koupili mi nové kolo zítra pojedu s kamarádem na molo.
Vezmu si na sebe plavky,
viděla jsem už dvě vlaštovky.
Včera jsem se už koupala,
moje sestra se zatím houpala.
prázdniny nám ale skončí znova,
za chvíli nám zase začne škola.
- Pavla Kopecká, 5. ročník

Nové léto
Haló, haló, už je léto,
jaro se už nezdrželo.
Teto Květo, už je čas,
na prázdniny místo zas.
Různá moře, různé pouště,
občas nějaké ty deště,
více je však sluníčko,
vykoupám se, matičko.
- Lukáš Pavliš, 5. ročník

V autě sedíme připoutáni v a………………………. autobuse
Listy jehličnatých stromů nazýváme ………………. jehličnance
Zájmena – druhy např. : …………………………… přihlašovací (přivlastňovací)
Naše kočka se jmenuje Aňa. Není to kocour ani kočka.
O kočce: Když ji hladím, vstou pneti přede.
V červenci budu každý den u babičky plavat, budu jí pomáhat vařit oběd,
ale uprostřed prázdnin budu navštěvovat keramický tábor v Litomyšli, na
který se těším. V srpnu budu u druhé babičky a ta má také bazén a vždycky
si u ní hraji se psem Alim. A ještě něco – možná pojedeme do PRAHY.
- Kateřina Karlíková, 3. ročník

Poznáš rostliny na obrázku?

L – láska, loď, lusky, ……..
É – emoce, Ema,…..
T – táta, topinka, tábor,…….
O – oheň, oceán, ovoce….

zkus doplnit
další „letní“
slova

Začátek prázdnin strávím v Dolní Čermné na fotbalovém kempu.
Po kempu hned další týden jedeme na dovolenou do Frenštátu pod
Radhoštěm.
Potom bych chtěl jet do Aqualandu Moravia, který je u Brna.
V srpnu bych chtěl navštívit moji sestru Petru v Praze.
Chtěl bych také vozit suroviny s tátou, navštívíme při tom spoustu
pekařství a cukrářství.
- Tadeáš Vytlačil, 4. ročník

Z èinnosti
SDH Nìmèice

Čar odějnice
V ýr oční valná hr omada
Měsíc leden je tradiční čas pro výroční valnou hromadu našeho sboru.
Ta se konala 10. ledna na sále kulturního domu. Byla zde zhodnocena
činnost našeho sboru za minulý rok. Tato naše činnost byla kladně
ohodnocena jak starostou obce, tak zástupci jiných hasičských sborů
či místních spolků.

Počasí nám přálo a to se také ukázalo při pohledu na velký počet
návštěvníků. Nejen počasí, ale i country skupina ,,ROZLADĚNCI“,
která hrála pod širým nebem, jistě měla podíl na velké účasti.
Návštěvníci se spokojili s občerstvením, velkým ohněm, na kterém se
upálila čarodějnice a děti využily areál s velkým prostranstvím, kde si
hrály. Pak následovala klasická ,,divoká“ zábava až do nočních hodin.
Prostě přivítání jara, jak má být.

Fo c ení k výročí založení 130 let SDH Němčic
Námětové cvičení
17.dubna proběhlo námětové cvičení v Řetové na téma: Zkouška
motorových stříkaček. Cvičení zahájil velitel okrsku č. 6. Martin
Bohunek. Bylo použito šest přenosných motorových stříkaček PS 12.
Asi po 10-ti minutách byla zkouška ukončena velitelem okrsku.
Následné vyhodnocení bylo předneseno v místní hospodě. Cvičení se
hodnotilo víceméně kladně a mírné nedostatky měli být co nejdříve
odstraněny. Dále se probírali organizaci okrskové soutěže a dalších
akcí jako jsou školení, oslavy výročí založení sborů atd….

Letos je to 130 let, co byl založen místní hasičský sbor. A k této
slavnostní události jsme se rozhodli pořídit fotografii ve
vycházkových uniformách před hasičskou zbrojnicí, ať je i po nás
něco na památku.

Okrsková soutěž v požárním útoku
Letošní okrsková soutěž v požárním sportu proběhla 17.5. v Dolní
Sloupnici. Vybojovat pěkné umístění přijela družstva mužů z Horní
Sloupnice, Vlčkova, Němčic, Dolní Sloupnice, Řetůvky a Řetové. Z
ženských družstev to byly hasičky Dolní a Horní Sloupnice. I když

nepovedl, tudíž v naší kategorii ,,muži I “ skončili na předposledním
místě. Po odsoutěžení všech sborů nám byla místními dětmi předvedena ukázka v požárním útoku, která se všem líbila. Všechny
sportovní disciplíny i útoky proběhly v pořádku a bez velkého
zranění.

ráno bylo počasí nejisté, začalo se během na sto metrů s
překážkami a pořadovou přípravou. V běhu na sto metrů s
překážkami se z našeho družstva nikdo nezúčastnil. V pořadové
přípravě jsme si nejhůře nevedli a získali jsme průměrný počet
bodů. Poté následovaly požární útoky. A že se bylo nač dívat, někteří nestihli spojit hadice nebo nezavřeli rozdělovač, tak se diváci
i nedobrovolně schladili. Našim chlapcům se útok zrovna nejlépe

Sbor dobrovolných hasièù v Nìmèicích 2015
Spolek divadelních ochotníkù Šlégl
Èíše plná operety
Skleněná číše může být naplněna různými nápoji podle naší chuti,
přání či fantazie.
Ta číše, která byla pro nás připravena 12.dubna 2015, ale byla naplněna až po okraj krásnými operetními melodiemi, tancem, radostí a
milým průvodním slovem. Mohli jsme se zaposlouchat do známých i
méně známých melodií a obdivovat taneční vystoupení umělců.
Jsme velmi rádi, že se v neděli v podvečer sešlo 140 lidí, kteří
mají rádi kulturní akce pořádané naším divadelním spolkem.
Svojí účastí podporují snahu pořadatelů o zachování nabídky
dobré kultury v našem Kulturním domě. Žijeme v době, kdy se
lidé uzavírají do svého mikrosvěta, mnoho času věnují seriálům,
počítačům a jiným vymoženostem moderní doby. Kdo ale najde
odvahu vystoupit z tohoto virtuálního světa, objeví nový svět a
to svět lidí, kteří rozdávají radost druhým. To není málo. V
dnešním světě výpravných a velmi drahých muzikálů, za kterými
cestujeme do vzdálených měst, bylo toto vystoupení ostrovem
líbezných melodií a čistých projevů přízně a obdivu. Někde mezi
hledištěm a jevištěm jsme mohli pozorovat tu neviditelnou vlnu
souznění a porozumění. A tak, milí věrní diváci, nezbývá než
Vám poděkovat za Vaši přízeň, protože bez Vás bychom si

nemohli dovolit podobné pořady připravovat.
Věřím, že se zase příště sejdeme na některé akci pořádané v naší vesnici, protože jak je psáno na naší Hasičské zbrojnici – Ve svornosti je
síla. Přeji všem, kteří chtějí naslouchat, aby zase přišli, protože když
máme pěknou vzpomínku, ke které se vracíme ve chvílích zlých,
máme bohatství, o kterém se bohatým ani nezdá…
- V.D.

Jar o
v Ochotnickém
spolku Šlegl
Po úspěšném uvedení hry Lidé v
balónech v listopadu loňského roku
jsme si do našich diářů zapsali šňůru
jarních repríz. Hostovali jsme
v
Lukové, v Lubné, v Kozlově, v České
Třebové , v Přívratu a v Dolním
Újezdu. Bylo to milé setkávání s lidmi,
kteří nás vítají ve svých kulturních stáncích jako dobré známé. Rádi se
tam vracíme. Například v Lukové přišla na představení neznámá paní
se slovy. „Viděla jsem Vaše divadlo v Němčicích a jdu ještě jednou –
líbilo se mi. „To potěší. Uvedení našeho divadla v Újezdu mělo také
své kouzlo. Nepamatujeme si, že bychom hráli na 1. máje venku v
takové zimě, až se hercům kouřilo od pusy. Přestože v televizi bylo
zahájení mistrovství světa v hokeji, přišlo na 80 diváků, což bylo při
všech nepříznivých okolnostech velmi příznivé. Bylo opravdu chladno,
ale nás hřálo pomyšlení, že to za to stojí a z reakcí diváků bylo znát, že
se dobře baví. Po skončení divadla došlo také k významné události, a
to k oholení plnovousu našeho hrdiny pana Gordona ( Víťa Stránský).
Inu, proto se také rádi scházíme, že kromě spousty času, který věnujeme nácviku, se taky dobře bavíme. Tentokrát s mezinárodní účastí,
protože nevím jak je to možné, ale do naší dobré společnosti zavítal i
mladík z daleké Keni!! Máme prostě rádi tu atmosféru napětí při hře,
to soustředění, aby vše dobře dopadlo, aby byly rekvizity na svém
místě, aby herci uměli roli, aby vše klapalo, vždyť to dalo tolik práce a
úsilí. Povedlo se a nás čekají divadelní prázdniny. Vlastně to tak docela
neplatí. Myslím v tuto chvíli na Martinu, která se hned dala do práce
s dětmi a už 30.května uvedla Večerníčkovou pohádku pod širým
nebem na hřišti v Němčicích . Byla to součást programu na již tradiční
sportovní akci pro děti Dětská olympiáda 2015. Bohužel jsem nebyla
přítomná, ale z ohlasů účastníků je zřejmé , že byla velmi vydařená.
Takže díky všem, kteří nelitují ukrojit ze svého volného času a věnují
ho dětem. Jsem si jistá, že na tyto chvíle budou děti rády vzpomínat a
věřím, že to samy jednou taky zkusí předávat dál. Spolkový život má
významné místo v životě vesnic i měst a je nadějí, že se lidé neuzavřou
do svých ulit, budou žít spolu a ne vedle sebe. V našem spolku máme
také novou tradici v podobě pořádání zájezdů. Ten letošní byl už
čtvrtý.
15.5. jsme opět vyjeli přesně podle předem daného jízdního řádu.
Všichni byli jako vždy dochvilní. První zastávka byla na benzínové
pumpě v Mohelnici. Tam nás občerstvily sestry Jitka a Alena
Myškovy( Suchánková + Škeříková) čerstvě napečenými koláči. Potom
jsme zastavili v Losinách, kde někteří navštívili zámek a ti, kterým se
na zámek nechtělo, se kochali krásnou zahradou a parkem. Všichni
jsme potom navštívili papírnu na výrobu ručního papíru. Papírna je jediná v Evropě. Po obědě jsme odjeli na Elektrárnu Dlouhé Stráně. Tam
nás seznámili s historií elektrárny a potom jsme vyjeli k horní nádrži.

Při cestě na hotel se mně pochlubila Eva Pecháčková, že se na zámku
v Losinách s přítelem Milošem zasnoubili.
V hotelu Eduard v Bělé jsme po večeři oslavili zásnuby i Milošovy
narozeniny. K poslechu nám opět hráli sourozenci Řehořovi a manželé
Pirklovi. V sobotu dopoledne jsme navštívili jeskyni Na pomezí. Po
obědě jsme prošli Karlovu studánku, kde jsme se potkali s Karlem
Povolným , který se zde zotavoval. Potom jsme vyrazili na Praděd. Po
krásném dni plném nádherných zážitků jsme vyrazili k domovu. Tentokrát nám počasí přálo tak, že jsme si mohli zazpívat Sláva ,nazdar
výletu, nezmokli jsme, už jsme tu!
Všichni se už těšíme na příští rok, kdy bychom měli jet na
Kroměřížsko.
A co říci závěrem? Každý spolek si jistě přeje, aby měl naději na
pokračování v budoucnosti a nejinak tomu je u nás. Díky mnohaleté
tradici, která úspěšně pokračuje v naší základní škole, můžeme mít
velkou naději, že naše divadlo bude pokračovat a růst. Kdo jste byli na
představení Tři bratři v našem Kulturním domě, jistě mi dáte za pravdu, že naše děti jsou talentované a mají předpoklady věnovat se divadlu. Můžeme si jenom přát, aby od nás jednou převzaly tu pomyslnou
štafetu pěstování kultury na venkově. Nebudu jmenovat jednotlivce – to
by byla nekonečná řada jmen. Vy, co jste si nenechali ujít tento krásný
zážitek, mi jistě dáte za pravdu, že
děti pod vedením pedagogů
připravily nejen maminkám k
jejich svátku, ale i všem dalším
divákům zážitek, o kterém se ve
vesnici povídá a na který se jen tak
nezapomene. Věřím. že o dětech,
které stály 13. května na jevišti
našeho krásného kulturního domu,
ještě v budoucnu uslyšíme. Všem
za to patří upřímný dík! Přeji tedy
na závěr dětem, aby si přivoněly k
divadlu a aby se alespoň na chvíli
odpoutali od lákadel současné doby
v podobě virtuálního světa počítačů a tabletů. Tak děti, vydržte a
nebojte se zapojit do hry a když
Vás některý z našich režisérů
osloví a pak už jen „Zlomte vaz!“
- V. D.

Zprávy

ze

základní

školy

Pasování prvňáčků na čtenáře

Divadelní představení

Během školního roku žáci 1. ročníku navštívili Městskou knihovnu
v Litomyšli. Ta pořádá pro žáky škol další akce, které vedou k rozvoji zájmu o četbu (společná čtení, besedy s tvůrci knih, výstavy apod.).
Odměnou za celoroční snažení bylo pro prvňáčky slavnostní pasování
na čtenáře a dárek v podobě pěkné knížky s básničkami Jiřího Žáčka.

Tradiční divadelní představení žáků naší školy se letos neslo v hudebním duchu. Nacvičili jsme s dětmi pohádku Z.Svěráka "Tři bratři" ti se vydali do světa na zkušenou, aby si našli nevěsty...v tomto roce
představení děti připravily pro své maminky a babičky ke Dni matek.

Ukliďme Česko
Naši žáci se zapojili do celostátní akce "Ukliďme Česko" - čistili
okolí školy a sbírali odpadky, které do přírody nepatří.

Měření Zlatého pásku
Každoročně měříme s dětmi čistotu, teplotu, znečištění našeho obecního potoka...

Čarodějnice
Svátek pálení čarodějnic se původně pravděpodobně slavil o úplňku,
jenž byl nejblíže dnu, nacházejícímu se přesně mezi jarní rovnodenností a letním slunovratem. Lidé věřili, že tuto noc se čarodějnice slétají na čarodějnický slet. Ve škole jsme si tento svátek s dětmi připomněli zábavnou formou...mimo jiné děti (čarodějnice a čarodějové)
soutěžily v netradičních disciplínách jako např. : "Hod křápem",
"Pavoučí motání", "Krvavý podpis", "Strašidelný smích", "Chůze v
čarodějných botách" atd.

Výroba šperků
Pro radost maminkám někteří žáci vyrobili pod vedením externí lektorky nádherné ozdobné šperky...

Granty Pardubického kraje
V letošním roce naše škola uspěla s projektem „Máme rádi zvířata“, jehož cílem je:
- zvýšit zájem žáků a občanů o problematiku ochrany přírody,
prohloubit jejich znalosti o ochraně zvířat, o vlivu životního prostředí na
život zvířat
- vytvářet u žáků zodpovědný vztah ke zvířatům, která si pořizují
- konkrétní pomoc zvířatům
Těchto cílů chceme dosáhnout prostřednictvím návštěv ekovýchovných programů, exkurzí, ankety, uspořádáním charitativní akce,
krátkodobých výprav do přírody v okolí obce, týdenním pobytem v
přírodě, návštěvou naučných stezek v regionu, besedami, prostřednictvím práce v terénu, kooperativní výukou, metodami RWCT. Od
Pardubického kraje jsme získali 14.000 korun.

Dále jsme uspěli s projektem „Všeználek se nenudí“, kterým podpoříme mimoškolní zájmovou činnost žáků. Od Pardubického kraje
jsme získali 5 000 korun. Cílem projektu je:
- Primární prevence drogových závislostí a sociálně-patologických jevů
nabídnutím alternativní činnosti, cílenými aktivitami na zážitkovém
kurzu.
- Možnost realizace dětí ze sociálně znevýhodněných rodin
- Prohloubení zájmu o obec a náš kraj
- Seznámení dětí s netradičními sporty, technikami a materiály
- motivace pro rozvoj individuálních zájmů dětí.
- Zlepšení spolupráce s rodiči
- Prezentace školy a Pardubického kraje
- Lydie Věnečková

Máj na Èlupku
Letos se po druhé v novodobé historii stavěl na
Člupku Máj. 30. dubna před čarodějnicemi jsme se
sešli opět na Člupecké návsi a akce začala. Před tím
samozřejmě chlapi lesáci přivezli z lesa nádherný
smrk, vykopala se jáma, děvčata udělala a ozdobila
věnec, chlapi ořezali kůru, trošku technicky
vylepšili obruč na věnec.
Chtěli jsme, aby návštěvníci viděli celou akci, takže
se až před lidmi přidělávala špice a věnec, navazovali se žingruty. Letos byl nováčkem ve stavění
Tonda Štusák junior, vypadalo to jakoby to už někdy
dělal, že by geny? Letos celá akce probíhala bez
účastí odborníků pamětníků, pod záštitou místních
mlaďáků, kluci se k tomu postavili opravdu zodpovědně a s jištěním lana na kladce na lípě máj
postavili. Opět kluci na Člupku dokázali, že tentokrát doslova umějí táhnout za jeden provaz. Máj
bylo pak potřeba řádně zabezpečit v zemi, aby to
bylo opravdu pevné, použilo se silné elektrické
kladivo. Nakonec se do spodní části kmene natloukli pilkové pláty, omotala se ostnatým drátem, aby
náhodou nějakého chytráka nenapadlo ji podříznout.
Na návsi se nás letos sešla notná řádka sousedů,
takže litr rumu od starosty musela doplnit další lahví

poslední zmiňované nebylo třeba ani komentáře, je
to nádhera, když mladý člověk s láskou hraje na
housle. Zajímavostí je, že vlastně všechny děti děti
mají kořeny na Člupku, ti kteří zde nebydlí, jsou
všechny potomky Člupečáků. A to ještě kupa
šikovných Člupeckých děti olympiádovala na hřišti.
Celkovou atmosféru svou příjemnou hudbou
doplňovali stejně jako loni Jarda Doležal na harmoniku, Vlastík Pirkl na kytaru a Luboš Hanuš na
bicí.
K samotnému aktu kácení jsme šli s obavami, ale
vše dobře dopadlo, máj padla k zemi. Pak za zvuku
pochodu, družička s mládencem v čele průvodu
předali věnec starostovi, ten jej pověsil nad vchod
do hospody a veselice mohla začít.
Myslím, že jsme si všichni užili krásné odpoledne, v
hospodě se museli řádně otáčet, aby napojili všechny žíznivé a nakrmili všechny hladové. Hostinská
měla opět dobře navařeno, moc jsme si pochutnali.
Po koláčích se zase jen zaprášilo, byli jsme
zaskočeni dotazem, co že je to za koláče, když jsme
na plakátech měly napsáno „Člupecké“, bylo tím
myšleno nekupované, námi udělané, no ale když to
vezmu do důsledku, tak vlastně to označení není od
věci, protože ten recept je opravdu ze Člupku a léta
se používal na svatby a různé oslavy v širokém
okolí, je totiž od paní Milady Kovářové, která byla,
jak mnozí z nás pamatují,
vyhlášená pekařka a cukrářka.
Opět proběhla tombola, jejíž
hlavní cenou byl Máj.
Hostinská měla připraveno
9 cen, takže celkem 10 cen
na kácení Máje je super.
Šťastným výhercem Máje se
stal Jarda Stráník, který ji
věnoval ke zvelebení návsi.
Snad se nápad podaří.
Nechte se překvapit.
Takže dobrá věc se podařila
a za rok zase nashledanou na
Člupecké návsi.
- Milena Jilgová

R 35
Tak řekli nám velcí páni,
povede tu silnice
a těch vašich luhů hájů,
vyhne se co nejvíce.
Dobrý nápad zdá se býti,
v době doprav rozmachu,
ať se jezdí naším krajem,
rychleji a bez strachu.
Peníze nám na to dává,
UNIE ta mrška dravá,
co nám leze do bytů,
tak občane – úsměv na líc,
a nebraň se tranzitu.
Varianty zkoumá občan,
důkladně a pozorně,
dnes už je to všechno jinak,
tak stát moudře rozhodne.
Tu však páni konšelé
z maloměstské radnice,
vymýšlejí změny k dobru,
vše pro zdravé vesnice.
P rý s podporou občanů,
a ve prospěch kultury,
kultury,
uhneme to na stranu,
za lobistů podpory.
podpory.
A že borci z radnice,
nejsou žádné „béčko“
pozměnili křižovatku
na bezpečné „téčko“.
Snad že mají lázně ducha,
ve všem chtějí dohnat svět,
ať si jiný provoz čuchá,
na přechodech hrbí hřbet.
Tohle přece světit musí,
celá světa UNIE,
Litomyšl bude čistá,
zase jako lilie.
Smetana byl jenom jeden,
originál beze sporu,
tohle by i slepý viděl,
jak potomci klesli dolů
dolů .

místostarostka. Pak jsme se všichni
jen přesunuli o pár metrů dál na čarodějnice na parket a začali se těšit na
konec května, na kácení máje.
Kácení máje vyšlo na 30. května, na
poslední sobotu v květnu. Ženy opět
napekly koláče, tentokrát ze 4 kg, v
loni se dvou kilech jen zaprášilo.
Velkou pomocí pro nás bylo pečení
ve školní jídelně, kde nám Růža s
Janou nejen umožnily péci, ale také
přiložily ruku k dílu. Ještě jednou
Vám dámy moc děkujeme.
Aby bylo něco málo kultury, podařilo se mi přesvědčit naši mládež k
malému vystoupení, dokonce ani
kluci nezůstali stranou Ondřej Zölfel
a Martin Gyömbér se dobře zhostili
svého úkolu. Zazpívali, děvčata
zahrála, Klára Umová na kytaru,
Any Miklová na flétnu, Ajá
Matoušková na housle, k vystoupení

Místo skladeb tvoření,
založil by sdružení,
pro podporu rozumu,
-selského a bez rumu.
Rozvoj města - nezní hloupě,
je to dobrá cesta,
tak si tvořte „Na Prokopě ”,
nelezte ven z města!
města!
A tak nám všem držím palec,
to Vám říkám – jsou to nervy,
nervy,
v Litomyšli , to je mazec,
tam se blbne do rezervy.
rezervy.
Pozvedněme proto svůj hlas,
neztrácejme odvahu,
postavme se Litomyšli,
co si hraje na Prahu.
- „neznámý ” autor

Co

je

nového

ve

školce

Letošní výlet školky byl na zámek Potštejn. Cestu autobusem jsme prožili pozorováním zajímavých věcí kolem a poznáváním názvů měst a vesnic, kterými jsme projížděli.
Na zámku nás už čekal program plný úkolů i překvapení. V Pohádkově děti poznávaly podle
vystavených kulis a figurín názvy známých pohádek. V interiéru zámku nás přivítal dvorní
šašek. Vyprávěl o zámku, hraběti i hraběnce Chamaré a hlavně potřeboval pomoci s hledáním
ztraceného obrazu. Hraběnka Chamaré předvedla dětem barokní šaty i tehdejší zvyky a provedla je některými komnatami. Učený mudrc Lukulus připravoval nejen lektvary, ale snažil se
vyčistit i vzácný obraz. Ten, který už celý zámek hledal. Od mudrce jsme dostali velikou mapu
do parku. Tam děti zdolávaly překážky, plnily úkoly a střílely kuší i házely šiškami na terč.
Slalomovým během do kopce jsme se vrátili do zámku. Tam už nás čekala služebná Maryška a
děti dostaly sladkou odměnu v kouzelné pokladnici.
Výlet se vydařil, nikdo se neztratil a cesta do školky na oběd rychle uběhla.

Akce školky od jara do léta...
¯ Plavecký výcvik v Litomyšli
¯ Den Země v DDM v Litomyšli
¯ Zápis dětí do MŠ
¯ Besídka pro maminky
¯ Návštěva v ZUŠ Litomyšl
¯ Focení
¯ Výlet na zámek Potštejn
¯ Školková oslava MDD se soutěžěmi
¯ Návštěva předškoláků ve škole
¯ Exkurze – Hasičský záchranný sbor Svitavy
¯ Ukázka dravců a jiných zvířat
¯ Rozloučení s předškoláky

Krásné prázdniny, sluneèné léto a hodnì hezkých chvil pøejí všichni z naší školky.
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D.C. S.L.Z.A.
Nìmèice

V sobotu 27.12.2014 jsme
uspořádali vánoční turnaj se
zaměřením na místní neregistrované hráče. Turnaje se
zúčastnilo celkem 14 hráčů, z toho 8 hráčů
bylo neregistrovaných. Při tomto menším
počtu účastníků turnaje, zbyl čas i na
vloženou hru Low score u které šlo spíše o
zábavu nežli o výsledek.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

V o l n ý

HRA 501 DOUBLE
Zdeněk Fryauf
Václav Bláha
Jiří Dubišar
Vlastimil Novák
Miroslav Kadrmas ml.
Ladislav Beran
Petr Stránik
Petr Bambušek
František Vondra
Milan Soukup
Milena Vondrová
Josef Pokorný
Lenka Bláhová
Miroslav Kadrmas st.

è a s

HRA LOW SCORE
1.
Václav Bláha
2.
Zdeněk Fryauf
3.
Petr Stránik
4.
Milan Soukup
5.
Jiří Dubišar
6.
Miroslav Kadrmas ml.
7.
Milena Vondrová
8.
František Vondra
9.
Ladislav Beran
10.
Lenka Bláhová
11.
Vlastimil Novák
- za DC S.L.Z.A Němčice Jiří Dubišar

Mladší fotbalová pøípravka

Němčice : UO 3:7 (Nováček 2x, Lněnička)
Turnaj 2.5. Žamberk
Němčice : Žamberk 0:6
Němčice : Tátenice 1:3 (Lněnička)
Němčice : Řetová 0:5
Turnaj 16.5. Němčice
Němčice : Verměřovice 3:3 (0:2)
(Javůrková, Pecháček, Nováček)
Němčice : Žamberk 1:10 (Lněnička)
Němčice : Libchavy 2:4 (Pecháček, Javůrková)
Turnaj Česká Třebová 23.5. 2015
Němčice : Ústí nad Orlicí 1:1 (1:2) (Nováček, Pecháček)
Němčice : Česká Třebová 6:1 (Pecháček 3x, Javůrková, Nováček 2x)
Němčice : Verměřovice 4:2 (Pecháček, Lněnička 2x, Havla)
Turnaj Řetová 6.6.2015
Němčice : Letohrad 1:5 (Pecháček)
Němčice : Tátenice 1:5 (Havla)
Němčice : Řetová 0:5

Přípravu na jarní sezónu jsme zahájili v druhé polovině ledna, od té
doby jsme se sešli na 27 trénincích, sehráli 6 soutěžních turnajů (z toho
2 domácí) a 2 přátelská utkání s Dolním Újezdem. Soupiska se nám v
průběhu jara ustálila na počtu 18 hráčů, z toho jsou 2 děvčata.
Pravidelně se na trénincích schází v průměru 15 dětí. I když se nám na
jaře výsledkově nedařilo tak, jako na podzim, myslím, že jsme sehráli
dobrá utkání a často výsledek neodpovídal průběhu hry. Naopak je
radost sledovat, jak si hráči snaží nahrávat a tvořit kombinace. V
takovém případě jsou pochváleni i za prohrané utkání, je to pro ně větší
přínos, než vydřené vítězství bez jediné nahrávky nebo myšlenky. Také
nám paradoxně nesvědčí velké množství hráčů na turnajích. Ideální
počet na turnaj je kolem deseti hráčů, nás někdy jezdí i 15. Snahou je,
aby všichni co nejvíc hráli, potom se ale stává, že jsou nedostatečně
vytíženi a obtížně se dostávají do tempa. V budoucnu budeme tedy
nuceni hráče na turnaje nominovat, ale nikdo nemusí mít strach, že by
byl o něco ošizen. Ti nejmladší hrají v mladší přípravce 3 roky, takže
jejich čas určitě přijde. Už teď vidíme, že pro příští sezónu nám v týmu
Trenéři Lukáš Pávek, Tomáš Mikl; Gastronomie Olí Miklová, Víťa
vyrůstají šikovní hráči. Na závěr děkujeme všem, co nám pomáhají a
Stránský;
Podpora
Jan
Stránský; Web
Petr Vytlačil
věnují se v naší obci mládeži.
(www.pripravka.unas.cz)
Soupiska:
- Za mladší přípravku Tomáš Mikl
2006 - Jan Havla, Jiří Lněnička, Maxim Nováček, Marek Mikl, Václav
Řejha, Eliška Javůrková, Štěpán Jasanský; 2007 - Ondřej Pávek, Karel
Zavřel, Jakub Stránský, Anežka Vytlačilová, David Soukup; 2008 - Petr
Řejha, Ondřej Hác, Josef Hugo Racek, Matěj Pecháček, Jakub
Radimecký, Filip Radimecký.
Turnaj 18.4. Česká Třebová
Němčice : UO 7:3 (Nováček 3x, Lněnička 2x, Javůrková, Mrkvička)
Němčice : ČT 9:2 (Lněnička 4x, Nováček 4x, Mrkvička)
Němčice : Libchavy 2:6 (Mrkvička, Nováček)
Turnaj 25.4. Němčice
Němčice : ČT 4:4 (2:0) (Vytlačilová, Jasanský, Nováček, Lněnička
2x, Havla)
Němčice : Libchavy 5:0 (Mrkvička, Lněnička, Javůrková, Jasanský,
Nováček)

Volejbalový turnaj 2015

34. ročník volejbalového turnaje smíšených družstev a 17. ročník turnaje o putovní pohár starosty obce Němčice se konal v sobotu 6. června od 900 hodin opět v areálu na Člupku. Povrch je po zimě lepší, dali
jsme si ještě nějakou tu brigádičku, a dá se to. Sešlo se 6 družstev, 3
nedojela ze zdravotních důvodů, jedno z osobních důvodů. Po
dlouhém boji nakonec zvítězilo družstvo Nikeš z Litomyšle, obhájce
loňského vítězství. Celý den na Člupku panovala úžasná atmosféra,
prostě se všichni radovali z kouzla areálu .
Celým dnem samozřejmě provázelo ,,Rádio Zhoř“ a chlapci si dali po
21 na Člupku opravdu záležet. Ceny předával předseda naší TJ Martin Mikl.

Už podruhé nás poctil návštěvou Zdravý duch z Mělníka. Mělničáci
jsou správná banda lidí, zase moc se jim tady líbilo, bavili se s námi
do pozdních nočních hodin, možná bych měla říci do časných ranních
hodin. Sportovní atmosféru občas obohatilo nějaké to salto, přemet či
roznožka neúnavné Emičky Provazníkové. Příští rok se opět sejdeme
a to druhou červnovou sobotu 2016.
Výsledková listina:
1. Nikeš Litomyšl
4. Ferber Němčice
2. Sokol Litomyšl
5. Čeko I. Česká Třebová
3. Zdravý duch Mělník
6. Čeko II Česká Třebová
- M.Jilgová

Dìtská olympiáda Nìmèice 2015
Po roce se na němčickém
sportovním areálu opět sešla
parta nadšenců k pořádání 5.
ročníku Dětské olympiády
Němčice 2015. Pod vedením TJ
Sokol Němčice, za podpory OÚ
Němčice a dalších sponzorů,
parta cvičitelů podporuje sport
dětí v obci a pořádání dětské
olympiády je tradičním vyvrcholením školního roku. Podpora sportu pro děti zde byla zahájena v březnu 2010 a od té doby
proběhl
seriál
olympiád,
pokaždé s jinou tematikou. Jak
je obvyklé, po čtyřech letech se k
nám vrátila opět olympiáda letní.
V minulých ročnících jsme
přivítali 35, 49, 64 a 69
sportovců ve věku 4 – 11 let a letos se nám sešlo rekordních 76 trénovaných borců. Po registraci děti obdržely olympijská trika a rozdělily
se do 7 skupin dle věku, s náležitým pomalováním na tváři. Po zahajovacím ceremoniálu, zažehnutí olympijského ohně a složení slibu ze
strany sportovců i rozhodčích vše mohlo začít.
Pro sportovce byla připravena desítka sportovních disciplín, kterých se
náležitě zhostili, každý ve svém stylu a dle svých schopností. Bylo
skvělé sledovat bojovnost a nervozitu nejenom dětí, ale všech rodičů a
obyvatel obce, kteří přišli dětem fandit.
Po odsoutěžení na děti čekala ukázka výcviku psů z České Třebové,
kteří dětem předváděli poslušnost a psí agility. Pak už bylo potřeba

připravit stany k táboření, opéct nějakou tu
uzeninu na táboráku a věnovat se noční
světelné show, kterou nám tradičně zpestří
svítící náramky. Na dobrou noc nám ochotnický spolek Šlegl připravil s dětmi krásné
a sportovně tematické divadlo.
Po ránu jsme se posilnili skvělou snídaní a
vydali jsme se na šipkovanou po obci, s
cílem hledání sladkého pokladu. Za krásného počasí jsme na závěr
celodenního programu vyhlásili a odměnili všechny sportovce, rozkrájeli dort a udělali společné foto všech dětí a organizátorů.
Co na závěr. Děkujeme za přízeň dětí i všech dospělých, kteří se přišli
pobavit a strávili krásný víkend
v našem sportovním areálu.
Našim cílem není zvyšovat počet
přihlášených dětí, ale užít si
atmosféru a zábavu dětí i jejich
rodičů. Tým pořadatelů se jednoznačně shodl na tom, že
letošní atmosféra fandění a podpory byla zaručeně nejlepší ze
všech předchozích ročníků.
Děkujeme všem sponzorům za
podporu a rodičům za důvěru,
kterou jsme si u nich za 5 let
získali.
- Tým pořadatelů
TJ Sokol Němčice-Cvičení s dětmi
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