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Vážení spoluobčané,
než jsme se nadáli, máme léto za sebou. Před námi je, jak doufám, příjemný
podzim. Jak neustále opakuji, mám pocit, že nám ten čas běží stále rychleji a
rychleji.
Co nového v obci? Byly provedeny opravy místních komunikací, v dobré
kvalitě za dobrou cenu. V případě opravy komunikace na “Malé Zhoři“ za
výrazné finanční pomoci od soukromého subjektu.
Během prázdnin bylo obnoveno částečně i vybavení školní kuchyně v
budově MŠ. Byl instalován konvektomat a myčka na nádobí. Nové zařízení by
mělo výrazně zkvalitnit zpracování potravin i vlastní činnost v kuchyni. Věřím,
že malým strávníkům bude chutnat a dojde i k rozšíření možností v jejich
jídelníčku. Já jsem také neodolal a hned v prvních dnech jsem ochutnal a
připravené jídlo bylo velmi dobré. Musím pochválit personál kuchyně, jak se
zcela s novým způsobem vaření dokázal vypořádat. Jen tak dál!
V MŠ ještě chvilku zůstaneme. Díky společnému úsilí několika místních
občanů nám na zahradě MŠ vyrostl zbrusu nový zahradní domek, domek jako
venkovní herna, učebna a sklad hraček a materiálu. Velké uznání si zaslouží
všichni zúčastnění. Stálo to opravdu hodně úsilí, času a materiálu a také i
nějaké ty peníze. Celkovou cenu ještě nemáme, ale až ji budeme znát, budete
s ní seznámeni. Od MŠ je malý kousek ke sportovnímu areálu. Jestli jste
zaregistrovali, tak od července máme nového správce sportovního areálu.
Jeho činnost může každý návštěvník zhodnotit sám. Já jsem vcelku spokojen.
Trochu nás zlobí technika. Neustále je co zlepšovat a pracujeme na tom. Byly
také zavěšeny nové ochranné sítě a na podzim snad již konečně dokončíme
oplocení celého areálu. Proběhly tam některé akce, dle mého názoru celkem
vydařené. Tak věřím, že celý areál pomalu začíná sloužit svému účelu.
Je teprve září, ale již musíme přemýšlet o činnosti na příští rok, vlastně při
větších akcích na roky příští.
Protipovodňová opatření Člupek – I. etapa. Tady proběhlo upřesnění
umístění úprav toku Zlatý pásek v rámci přípravy dokumentace pro stavební
povolení. Na základě tohoto upřesnění právě probíhá doplnění smluv s vlastníky dotčených pozemků. Upřesňují se způsoby úprav břehů a oprav mostků a
lávek.
Poldr č. 4 – Člupek by měl vzniknout v údolí “v Polsku“. Měl by zadržovat
vody z tání a z přívalových dešťů z polí od Zhoře. Měl by být cca. 5 m vysoký.
V této době začínáme jednat s majiteli dotčených pozemků, jak stavbou, tak
i záplavovým územím.
Ještě malou poznámku k Protierozním opatřením Mikroregionu Litomyšlsko. Tento projekt se nachází ve fázi výběrového řízení na zpracovatele PD pro
územní řízení. Jde to pomalu, ale přece. Jedná se o velké peníze. Když by se
tento projekt podařilo realizovat, tak by naše obec společně s oběma našimi
projekty (PPO Člupek – I. etapa, Poldr č. 4 – Člupek) byla velmi slušně
chráněna před rozmary počasí. Třeba se toho jednou dočkáme.
Co dále v naší obci. O činnosti na příští rok a další roky není ještě rozhodnuto, ale již je nejvyšší čas. Náměty pouze ve zkratce.
Parket na Člupku, ten by si zasloužil přinejmenším výměnu střešních krytin a obnovu sociálního zařízení. Někdo si řekne, má-li to ještě vůbec cenu,
akcí je poskrovnu. Já si myslím, že to cenu má. Máme naštěstí plnou školu a
školku dětí a tak doufám a pevně věřím, že nové generace převezmou od nás
štafetu a budou tyto prostory intenzivněji využívat než my, mnohdy unavení a
opotřebovaní.
V příštím roce musí dojít na výměnu oken v ZŠ a MŠ. Letos jsme neuspěli
s projektem o podporu v rámci od MAS Litomyšlsko. Budeme-li někam žádat,
ještě nevím, ale tu výměnu oken provést musíme. Pro doplnění uvádím, že

projekt na vytápění těchto objektů odpadním teplem z bioplynové stanice stále
ještě platí a žije. Teplovod by měl být vystavěn v příštím roce. Vše je stále v
jednání. Neustále přemýšlím o obnově techniky a i tento problém začíná být
velmi aktuální. Rýsují se nějaké možnosti, snad i dotačních prostředků, tak
uvidíme, jak se nám zadaří.
Čím dál více nás začíná tížit i situace roubené hospody čp. 98 v Němčicích
a bývalé Základní školy čp. 26 ve Zhoři. Co dál s těmito objekty? Nejtěžší je
asi najít nějaký smysluplný záměr dalšího využití. Není zas až takový problém
něco vystavět nebo rekonstruovat, ale následně tento projekt dále nějak efektivně provozovat a užívat. Přemýšlíme o záměru přebudovat zhořskou hasičskou zbrojnici na knihovnu a objekt čp. 26 bývalé ZŠ nabídnout k prodeji.
Ještě chvilku zůstaneme ve Zhoři. Opět se konečně daly do pohybu práce na
přípravě projektové dokumentace pro výstavbu chodníku. Mám na stole také
zajímavou nabídku na výstavbu víceúčelového hřiště za bývalou školou.
Musíme mít na zřeteli děti, co dnes chodí na pěkné dětské hřiště za prodejnou
ve Zhoři, aby měly kam chodit, až nám trochu povyrostou.
Plánů a možností je hodně, ale vždy nakonec skončíme u peněz. Pouze
pro informaci, v těchto dnech se bude projednávat Návrh na změnu rozpočtového určení daní (RUD) ve vládě. Naše obec by mohla získat téměř o 2 mil
Kč více. A to jsou již zajímavé peníze. Následně by tento návrh, bude-li
schválen ve vládě, měl být předložen k projednání Parlamentu ČR a poté do
Senátu. Oslovujeme všechny poslance v našem kraji bez rozdílu toho, za kterou politickou stranu “kopou“. Neumím si představit situaci, kdy “naši“ poslanci
nezvednou rukou pro tento návrh, když na něm vydělají všichni, kromě Prahy,
Plzně, Ostravy a Brna. Kdo si chce tento návrh prohlédnout, může tak učinit na
stránkách ministerstva financí či SMS ČR. Doufám, že tato úprava RUD projde
a trochu nám pomůže řešit problémy v našich obcích.
Dívám se z okna. Krásně prší, ale dle předpovědi nás čekají i příjemné
slunečné a i celkem teplé podzimní dny.
Prožití příjemného a barevného podzimu přeji všem našim občanům.
Ing. Josef Racek, starosta obce Němčice

Obecní knihovna v Němčicích
bude v měsících
ZÁŘÍ - ŘÍJEN
otevřena následovně:
6.9.2011

od 8:00 do 10:00 hod

13.9.2011

od 16:30 do 18:30 hod

20.9.2011
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25.10.2011

od 16:30 do 18:30 hod
- Markéta Seklová

Usnesení Zastupitelstva obce Nìmèice
77/2011 - Zastupitelstvo obce Němčice schválilo program zasedání pro den
15.6.2011. (8-0-0)
78/2011 - Zastupitelstvo obce Němčice schválilo hospodaření obce Němčice
za rok 2010 bez výhrad. (8-0-0)
79/2011 - Zastupitelstvo obce Němčice schválilo Závěrečný účet obce
Němčice za rok 2010. (7-0-1)
80/2011 - Zastupitelstvo obce Němčice schválilo Nájemní smlouvu na pronájem p.p. 142/2 v k.ú. Němčice u České Třebové manželům Martinovi a Daně
Javůrkovým jako přístup k jejich nemovitostem od 1.7.2011 na dobu neurčitou, za údržbu tohoto pozemku. (8-0-0)
81/2011 - Zastupitelstvo obce Němčice schválilo zadání zakázky na vybavení
kuchyně školní jídelny nabídce Gastrokomplet Ústí nad Orlicí v celkové ceně
219.099,- Kč s přihlédnutím k dalším bodům nabídky a servisní smlouvy. V
ceně nabídky je obsaženo vybavení myčky a konvektomatu včetně příslušenství. (5-0-3)
82/2011 - Zastupitelstvo obce Němčice schválilo žádost p. Zdeňka Dvořáka o
garážování osobního automobilu v hasičské zbrojnici ve Zhoři a to od 1.7.11
do 31.10.2011 za celkovou cenu 1.000,- Kč, splatnou při podpisu smlouvy. (80-0)
83/2011 - Zastupitelstvo obce Němčice schválilo poskytnutí dotace Spolku
divadelních ochotníků Šlegl v celkové výši 10.000,- Kč. (8-0-0)
84/2011- Zastupitelstvo obce Němčice schválilo žádost o skácení smrku na
p.p. 93 v obci Němčice. (6-0-2)
85/2011 - Zastupitelstvo obce Němčice schválilo prominutí nájmu za sál KD
pro setkání bývalých žáků ZŠ Němčice dne 17.9.2011. (8-0-0)
86/2011 - Zastupitelstvo obce Němčice schvaluje p. Ladislava Jilga za člena
kulturního a sociálního výboru. (7-0-1)
87/2011 - Zastupitelstvo obce Němčice schválilo Nájemní smlouvu na pronájem bytu v čp. 114 v Němčicích panu Františku Brokešovi na dobu od
1.7.2011 do 31.12.2011 s možností jejího prodloužení od 1.1.2012 do
30.6.2012 za podmínek platných od 1.1.2012. (8-0-0)
88/2011 - Zastupitelstvo obce Němčice schválilo smlouvu na pronájem bytu v
čp. 162 v Němčicích p. Jiřímu Faragovi, pronájem od 1.7.2011 do 31.12.2011
na dobu určitou s možností jejího prodloužení od 1.1.2012 do 30.6.2012 za
podmínek platných od 1.1.2012. (8-0-0)
89/2011 - Zastupitelstvo obce Němčice schválilo smlouvu o umístění telekomunikačního zařízení na objekt SDH Němčice společnosti WEST-NET s.r.o.
na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 1 rok. (8-0-0)
90/2011 - Zastupitelstvo obce Němčice schválilo Smlouvu o zřízení věcného
břemene příchodu a příjezdu přes p.p. 715/3 pro vlastníka čp. 62 na st.p. 264
a p.p. 732, tedy pro pí Ludmilu Slavíkovou, vše v k.ú. Němčice u České Třebové za cenu 5.040,- Kč. Tímto se upravuje usnesení č. 72/2011 ze dne
1.6.2011. (8-0-0)
91/2011 - Zastupitelstvo obce Němčice schválilo vodné ve výši 25,- Kč/m3 a
stočné ve výši 24,- Kč/m3 s platností od 1.6.2011. Ceny jsou včetně DPH. (50-3)
92/2011 - Zastupitelstvo obce Němčice schválilo program zasedání pro den
31.8.2011 (8-0-0)
93/2011 - Zastupitelstvo obce Němčice schválilo Smlouvu o budoucí kupní
smlouvě o prodeji p.p. 346/2 o výměře 1656 m2 v k.ú. Zhoř p. Václavu Fikejsovi za cenu 71,50 Kč/m2, tedy za celkovou cenu 118.404,- Kč. Smlouva
splňuje podmínky Směrnice o prodeji stavebních pozemků obce. (7-0-1)
94/2011 - Zastupitelstvo obce Němčice schválilo Smlouvu o uzavření budoucí
smlouvy o zřízení věcného břemene č.: IV – 12-2009005/VB/01, o umístění
NN přípojky na p.p. 1696/9 za finanční náhradu 1.000,- Kč, pro napojení
novostavby RD na p.p. 1209/3, vše v k.ú. Němčice u České Třebové. (8-0-0)
95/2011 - Zastupitelstvo obce Němčice schválilo Smlouvu o zřízení věcného
břemene č. IV-12-2003692/VB/3 Němčice u České Třebové u čp. 46 – o
umístění NN přípojky na p.p. 194/1 za finanční náhradu 1.000,- Kč pro napojení čp. 46 v k.ú. Němčice u České Třebové. (8-0-0)
96/2011 - Zastupitelstvo obce Němčice schválilo finanční příspěvek ve výši
3.000,- Kč pro středisko sociálních služeb SALVIA na zajištění činnosti v roce
2011. (8-0-0)
97/2011 - Zastupitelstvo obce Němčice schválilo žádost o bezúplatný převod
části p.p. 344/1 o výměře celkem 593 m2 od Pozemkového fondu České
republiky, pozemek se dle schváleného ÚP Němčice nachází v zastavěné
části obce. (8-0-0)
98/2011 - Zastupitelstvo obce Němčice schválilo prominutí nájmu za sál za

smuteční hostinu dne 29.7.2011. (8-0-0)
99/2011 - Zastupitelstvo obce Němčice schválilo žádost o skácení 1 ks břízy
a 1 ks douglasky na p.p. 88/1 v k.ú. Zhoř u České Třebové, podmínkou je
náhradní výsadba 2 ks listnatých dřevin na pozemcích žadatele. (8-0-0)
100/2011 - Zastupitelstvo obce Němčice schválilo užívání části pozemku č.
1706/4 v k.ú. Němčice u České Třebové za údržbu pozemku a jeho oplocení
dle předložené situace a popisu. (9-0-0)
101/2011 - Zastupitelstvo obce Němčice schvaluje vzory smluv pro majetková
vyrovnání pro doplnění Protipovodňových opatření Němčice – I. etapa a
Smlouvy pro poldr Člupek. (9-0-0)
102/2011 - Zastupitelstvo obce Němčice pověřuje místostarostku uplatněním
připomínek k jízdnímu řádu do 15.9.2011 na adresu zpracovatele návrhu. (90-0)
103/2011 - Zastupitelstvo obce Němčice schválilo darovací smlouvu na částku
200.000,- Kč, jako příspěvek na opravu komunikace okolo čp. 59 ve Zhoři od
ISCAREX, s.r.o. (9-0-0)
104/2011 - Zastupitelstvo obce Němčice schválilo Smlouvu na opravu kaple v
Němčicích, na ošetření schodiště a zábradlí, výměnu oken a opravu rámů
obrazů v částce 63.600,- Kč, vč. DPH. Dodavatel Jiří Věneček, Litomyšl. (90-0)
105/2011 - Zastupitelstvo obce Němčice schválilo Smlouvu na opravu kaple v
Němčicích, na instalaci zařízení v částce 17.868,- Kč, vč. DPH. Dodavatel
EPIMO, Česká Třebová. (9-0-0)
106/2011 - Zastupitelstvo obce Němčice schválilo Smlouvu na opravu kaple v
Němčicích, na vnější úpravy povrchů, konstrukce klempířské a malby vnitřní v
částce 226.518,- Kč, vč. DPH. Dodavatel Club, a. s. Němčice. (9-0-0)
107/2011 - Zastupitelstvo obce Němčice schválilo Smlouvu na opravu kaple v
Němčicích, oprava technického vybavení zvonu a jeho elektrifikace lineárním
motorem vč. spínání v částce 44.217,60 Kč. (9-0-0)
108/2011 - Zastupitelstvo obce Němčice schválilo podání žádosti o podporu z
POV v rámci Mikroregionu Litomyšlsko na obnovu veřejných prostranství v
roce 2012 ve výši 200.000,- Kč. - obnova veřejných ploch, chodníků, obrubníků, oplocení, parkových a zahradních povrchů, mobiliáře, výše 200 tis. Kč.
(9-0-0)
109/2011 - Zastupitelstvo obce Němčice schválilo Obecně závaznou vyhlášku
obce Němčice č. 1/2011 o místním poplatku za provozovaný výherní hrací
přístroj nebo jiné technické herní zařízení povolené Ministerstvem financí
podle jiného právního předpisu od 1.10.2011. (9-0-0)
110/2011 - Zastupitelstvo obce Němčice schválilo Obecně závaznou vyhlášku
obce Němčice č. 2/2011 o pohybu psů na veřejném prostranství. Účinnost od
1.10.2011.(8-1-0)
111/2011 - Zastupitelstvo obce Němčice schválilo návrh na finanční
vypořádání víceprací a objednaných prací v zakázce: Opravy místních komunikací v obci Němčice v roce 2011. Doplatek na objednané práce celkem
103.275,60 Kč, doplatek na vícepráce z ceny díla, tj. 199.841,70 Kč, obojí vč.
DPH. (9-0-0)
112/2011 - Zastupitelstvo obce Němčice schválilo text dopisu adresovaný
poslancům Parlamentu ČR v našem regionu s žádostí o podporu nového
rozpočtového určení daní. (9-0-0)
113/2011 - Zastupitelstvo obce Němčice schválilo Rozpočtovou změnu č.
1/2011 Obce Němčice. (9-0-0)
hlasování - (pro – proti – zdržel se)

POZVÁNKA
na besedu s důchodci, která se koná
v sobotu dne 22.10.2011 ve 13.30 hodin
v Kulturním domě v Němčicích.
Účastníci besedy ze Zhoře a Člupku mohou použít
linkový autobus.
Srdečně zvou pořadatelé

SPOZ při OÚ Němčice

Obecně závazná vyhláška obce Němčice č. 1/2011

Obecně závazná vyhláška obce Němčice č. 2/2011

o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné technické herní zařízení povolené Ministerstvem financí podle jiného
právního předpisu

o pohybu psů na veřejném prostranství

Zastupitelstvo obce Němčice se na svém zasedání dne 31.8.2011
usneslo vydat na základě ustanovení § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o
místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 10 písm. d)
a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve
znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:
čl. 1
Úvodní ustanovení

Zastupitelstvo obce Němčice se na svém zasedání dne 31.8.2011
usnesením 110/2011 usneslo vydat na základě § 24 odst. 2 zákona č.
246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů, a
v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o
obcích (obecní zřízení), pozdějších předpisů), tuto obecně závaznou vyhlášku.
Čl. 1
Pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství

1) Obec Němčice touto vyhláškou zavádí místní poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné technické herní zařízení povolené Ministerstvem
financí podle jiného právního předpisu1) (dále jen “poplatek“).
2) Správu poplatků vykonává Obecní úřad Němčice (dále jen “správce
poplatku“).
3) Poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj podléhá každý povolený hrací
přístroj nebo jiné technické herní zařízení povolené Ministerstvem financí2).
4) Poplatek za výherní hrací přístroj nebo jiné technické herní zařízení povolené Ministerstvem financí platí jeho provozovatel3).

1. Stanovují se následující pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství1)
v obci:
a) na veřejných prostranstvích v obci, vyznačených zeleně a červeně na
mapce v příloze této obecně závazné vyhlášky, je možný pohyb psů pouze na
vodítku.
b) na veřejných prostranstvích v obci, vyznačených žlutě a oranžově na
mapce v příloze této obecně závazné vyhlášky, je možný pohyb psů pouze na
vodítku nebo volně s náhubkem
c) na všech veřejných prostranstvích v obci budou psi viditelně opatřeni identifikační známkou, vydanou obcí Němčice.

čl. 2
Vznik a zánik poplatkové povinnosti

2. Za splnění povinností stanovených v odst. 1., odpovídá osoba doprovázející psa, popř. chovatel2) psa.

1) Poplatková povinnost vzniká dnem uvedení povoleného hracího přístroje do
provozu nebo dnem povolení jiného technického herního zařízení povoleného
Ministerstvem financí.
2) Poplatková povinnost zaniká dnem ukončení provozu povoleného hracího
přístroje nebo dnem ukončení platnosti povolení jiného technického herního
zařízení povoleného Ministerstvem financí.

3. Ustanovení odst. 1. se nevztahuje na psy služební3) a záchranářské při
výkonu služby a záchranných prací a na psy speciálně vycvičené jako průvodci zdravotně postižených osob.

čl. 3
Ohlašovací povinnost
Poplatník je povinen ohlásit vznik, resp. zánik, poplatkové povinnosti a každou
další skutečnost mající vliv na poplatkovou povinnost správci poplatku
nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy taková skutečnost nastala.
čl. 4
Sazba poplatku
Sazba poplatku za každý provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné technické herní zařízení povolené Ministerstvem financí na tři měsíce činí 5000 Kč.
čl. 5
Splatnost poplatku

4. Ustanovení odst. 1. se nevztahuje na lovecké psy4) při výkonu práva myslivosti ve smyslu zvláštních právních předpisů5).
Čl. 2
Účinnost
1. Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem 1.10.2011
2. Zrušuje se Obecně závazná vyhláška č. 2/2007, o pravidlech pro pohyb psů
na veřejném prostranství
1) § 34 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení).
2) § 3 písm. k) zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění zákona č. 77/2006 Sb.
3) Např. § 38 odst. 1) písm. e) zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění zákona č. 321/2006 Sb. § 19 zákona č. 553/1991
Sb., o obecní policii.
4) § 44 odst. 1) zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění zákona č. 59/2003 Sb.
5) zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů; vyhláška Ministerstva zemědělství č. 244/2002 Sb., kterou se provádí
některá ustanovení zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů.

Pomník padlých ve Zhoři

V červenci 2011 začala oprava nejen pomníčku, ale i celého prostranství v
jeho blízkém okolí. Již několik let se o nutnosti úpravy tohoto místa mluvilo.
Poplatek je splatný nejpozději do 30. dne prvního měsíce od zahájení provozu Místa připomínající historii si naši pozornost jistě zasluhují. Půjdete-li na
výherního hracího přístroje nebo do 30. dne prvního měsíce od povolení provo- procházku do okolních obcí, můžete si všimnout upravených a osázených
zovat jiné technické herní zařízení povolené Ministerstvem financí.
prostranství, která vypovídají o tom, že lidé nejsou lhostejní a záleží jim na
vzhledu obce. Věřím, že tomu tak bude i u nás ve Zhoři a do konce letošního
čl. 6
roku bude oprava dokončena.
- V.D.
Přechodná ustanovení
1) Poplatník je povinen ohlásit správci poplatku ve lhůtě do 15 dnů od nabytí
účinnosti této vyhlášky jiné technické herní zařízení povolené Ministerstvem
financí před nabytím účinnosti této obecně závazné vyhlášky.
2) Jiné technické herní zařízení povolené Ministerstvem financí před nabytím
účinnosti této vyhlášky podléhají poplatku ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky.
3) Poplatek za jiné technické herní zařízení povolené Ministerstvem financí
před nabytím účinnosti této vyhlášky je splatný do 30 dnů ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky.
čl. 7
Závěrečná ustanovení
1) Vyhláška nabývá účinnosti dnem 1.10.2011

1) zákon ČNR č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů
2) zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, (§ 10a odst. 1)
3) zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, (§ 10a odst. 2)

Kalendáø
Sportovní

akcí
areál

1.10. 17:00 TJ Sokol Fotbalové utkání (Verměřovice B)
8.10. 14:00 ZŠ + TJ Drakiáda
16.10. 16:30 TJ Sokol Fotbalové utkání (Žamberk B)

Podrybník
1.10. 15:00

Podrybnické vinobraní(čko)

Kulturní
10.12.
31.12.

dùm

Nìmèice

ISCAREX Běh kolem Zlatého pásku
SZMKT Silvestrovké vážení

Knihovna
14.10. 17:00

Kurz patchworku

Podìkování
Já i manžel bychom tímto chtěli vyjádřit dík učitelskému
sboru Základní školy Všeználek v Němčicích.
Děkujeme za přípravu našich dětí do života a za jejich
vzdělání. Děkujeme za přístup paní ředitelky a učitelek k
dětem i k nám.
V úctě manželé Petra a Radek Dvořákovi

Spoleèenská kronika
V období od července do září

hhgg

se v naší obci narodili
Hondl Daniel
Rozlívková Eliška

Němčice
Zhoř

oslavili svá významná životní jubilea
(pouze 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90 a více let)
Povolná Marie
85 let
Němčice
Štarmanová Emilie 85 let
Zhoř
Kolářová Věra
85 let
Němčice
Pavliš Jan
85 let
Němčice
Fejlová Danuše
80 let
Člupek
Jindrová Marie
80 let
Němčice
Kopecká Marie
80 let
Člupek
Regnard Jaroslav
80 let
Zhoř
Rybka František
75 let
Člupek
Adamská Anna
65 let
Zhoř
Čejková Marie
65 let
Zhoř
Mašek Josef
65 let
Němčice
Stráník Jaroslav
65 let
Člupek
Doležalová Marie
60 let
Zhoř
Dvořák Zdeněk
60 let
Zhoř
Rolečková Hana
60 let
Člupek
Štusák Jaromír
60 let
Zhoř

jsme se rozloučili
Janouch Ladislav
Suchánková Anna
Stránský Jaroslav
Suchomel Václav

Zhoř
Člupek
Člupek
Němčice

hhgg

ŠIKOVNÉ RUCE,
UKATE CO UMÍTE
14. října 2011 (pátek), kurz PATCHWORKU

na dílnu PATCHWORKU si připravte:
- nůžky
- zbytky látky
- papír
- pravítko
- šicí potřeby

- kurz se uskuteční v prostorách
Obecního úřadu v Němčicích od
17:00 hod
- na kurz se prosím přihlaste
prostřednictví e-mailu:
marketa.seklova@seznam.cz
nebo na tel: 605 101 741
- v případě nízkého počtu uchazečů, se kurz nekoná
NÁPADY NA PŘÍŠTÍ AKCI JSOU VŘELE VÍTANY !
- Markéta Seklová

OREDO s.r.o.
Vážení jednatelé,
reagujeme na navrhované změny jízdního řádu od 11.12.2011 na linkách:
820 Česká Třebová – Němčice – Litomyšl – Proseč
816 Litomyšl – Vlčkov – Sloupnice.
1) Linka 820: pracovní dny
Námi zvýrazněné spoje nekorespondují s praktikami zavedenými na základních i středních školách v Litomyšli, kam dojíždějí žáci a studenti z naší
obce. Výuka končí ve 12:30 hod., odjezd linky č. 32 z Litomyšle – autobusového nádraží je navržen na 12:20 hod, obdobná situace je i se spojem č.
34, výuka končí ve 13.30 hod.
Zdaleka ne všechny děti docházejí do školní jídelny a vzhledem k
jejich bezpečnosti rodiče vítali návaznost autobusového spojení. Navrhujeme
následující odjezd těchto linek:
Litomyšl – autobusové nádraží

č. 32 – 12:45 hod
č. 34 – 13:40 hod

2) Linka 816: pracovní dny
Tato linka je hojně využívaná dětmi a studenty naší obce, kteří dojíždějí

do ZŠ a SŠ v Litomyšli. Taktéž ji využívájí občané za účelem návštěvy lékaře,
odborných vyšetření v nemocnici. Zejména v zimních měsících, vzhledem k
podmínkám, které na silnicích panují (navátý sníh, namrzlá vozovka), nestihnou děti včas usednout do školních lavic.
Navrhujeme posunout čas odjezdu z Vlčkova č. 2 7:15 hod
3) Linka 820: dny pracovního klidu, soboty, svátky
Občané z naší obce pracují též ve směnném provozu jak v Litomyšli, tak
v České Třebové. Vámi navrhované změny neberou v potaz začátek a konec
pracovní doby a návaznosti autobusového spojení. Navrhujeme následující
změny :
odjezd z České Třebové – terminál J. Pernera

č. 101
č. 113

6:30 hod
18:30 hod

odjezd z Litomyšle – autobusové nádraží

č. 100
č. 112

5:00 hod
17:00 hod

S pozdravem
Mgr. Dana Urbánková
místostarostka Obce Němčice

„VŠUDE DOBŘE, TAK CO DOMA?“
Talkshow Tomio O k a m u r y, viceprezidenta a mluvčího Asociace českých cestovních kanceláří a agentur, investora v pořadu „Den
D“, úspěšného podnikatele a skvělého vypravěče.
Jako host večera vystoupí zpěvák Vítězslav V á v r a, slovem
provází a hity známých zpěváků imituje Jiří B l á h a - moderátor a
imitátor z TV Barrandov.
Po skončení pořadu autogramiáda a prodej knihy Český sen.
Úterý 11. 10.2011 od 19.30 hod, Česká Třebová - Malá scéna
Vstupné Kč 200,-- Předprodej vstupenek v Inf. centru MěÚ a
1 hodinu před začátkem u pokladny.

Před 130 lety, 26. dubna 1881, zemřel
v Praze na tuberkulózu významný
němčický rodák, malíř a fotograf

Antonín D V O Ř Á K
jež na svých žánrových obrazech
zachycoval mnohé mnohé lidové
postavy, některé z Němčic, jakož i některá zdejší stavení.

S bor dobrov olných has ièù Nìmèice
Jelikož jsme letošní rok zatím neinformovali o dění u
Sboru dobrovolných hasičů, bude náš článek o něco
delší, což se nám stává jednou…. maximálně dvakrát za
deset let. Začátek roku byl ve znamení výročních valných hromad jednotlivých
sborů v okrsku č. 6 (Řetová, Řetůvka, Vlčkov, Horní a Dolní Sloupnice a
Němčice) a jedné VVH okrskové v Řetové. Schůze našeho sboru se konala 7.
ledna. Díky vstřícnosti Obecního úřadu jsme ji mohli uskutečnit v Kulturním
domě i přes jeho momentální uzavření. Obsluhu jsme si zabezpečili vlastními
silami. Chutné menu nám připravil Karel Rambousek. Za práci pro SDH bylo
pěti členům uděleno čestné uznání SDH Němčice a Miroslavu Jasanskému a
Haně Vytlačilové medaile od OSH Za příkladnou práci. V měsíci lednu a únoru
jsme se zúčastnili výročních schůzí složek v obci.

Měsíc březen byl pro náš sbor náročný – 19. 3. jsme uspořádali Maškarní ples,
a protože Kulturní dům byl stále zavřen nezbývalo než zajistit pořadatele nejen
na sál, ale i do výčepu a kuchyně. Děkujeme tímto paním Růženě Strážnické
a Simoně Pokorné za celovečerní výbornou přípravu chutných pokrmů. Dá se
říci, že se nám ples vydařil a dokonce překonal naše očekávání – hosté totiž
zaplnili sál, brzy i salónek a hospodu. Velkou zásluhu na tom má i hudební
skupina Strejci, kterou jsme otestovali již na 125. výročí před hasičskou zbrojnicí a předtančení taneční skupiny z Horní Sloupnice. K vidění bylo mnoho
skvělých masek, a proto byla volba té nejlepší velice těžká a názory na výběr
těch nejlepších se velmi různily. Největší ohlas ale stoprocentně získal alegorický autobus z let šedesátých s Veselými pasažéry Františkem a Helenou.
Dále se v tomto měsíci uskutečnil v hasičské zbrojnici třetí ročník „Němčické
šťopky“ pořádaný SZMKT, kde bylo i přes loňskou nepříznivou situaci s ovocem 16 vzorků destilátů. Dva členové sboru dohlíželi na dětském maškarním
plese jako požární hlídka.
V dubnu se konalo námětové cvičení a okrsková schůze ve Vlčkově
(plnění cisteren) a tradiční Pálení čarodějnic v Přírodním areálu na Člupku. V
květnu jsme se zúčastnili okrskové soutěže v Dolní Sloupnici, kde jsme se v
podstatě výsledkově pouze zúčastnili. V červnu se nám naopak dařilo na
soutěži O putovní pohár obce Nedošín – jedná se o soutěž s příjezdem –
kde jsme obsadili první místo. Po soutěži jsme ještě provedli údržbu hasičské
nádrže.

23.7. se konalo na Člupku
Pouťové odpoledne, které
bylo letos pojaté jako vycházka v přírodě s plněním několika bojových i mírových
úkolů. Velký obdiv patří těm
nejmladším účastníkům a pak
i těm mladším ročníkům,
které prošli i druhou fyzicky
náročnější část trati. Připravena byla střelnice, kolotoč a
samozřejmé občerstvení. Děti
se mohly povozit na koních

pod dohledem pana Havlíka z
Podrybníku. Největší atrakcí za
sice pěkného, ale chladnějšího
počasí byla pěna, kterou připravil
sbor hasičů z Čisté za pomoci
HZS Litomyšl.
3.9. jsme uspořádali hasičskou
soutěž s příjezdem Memoriál
Josefa Racka. Podívat se přijel i
senátor za KDU-ČSL pan ing.
Petr Šilar a starostové Sloupnice
a Němčic. Zúčastnilo se šest družstev mužů a jedno družstvo žen. Do oběhu
byl dán nový putovní pohár, protože ten minulý již zůstává po hattricku v Horní
Sloupnici. Jako loňský rok proběhl prodej zbylých vzorků z „Němčické šťopky“,
tentokráte z bezpečnostních důvodů až po skončení soutěže.

Tabulka výsledkù Memoriálu Josefa Racka 2011
Pořadí
1
2
3
4
5
6
1

Družstvo
výsledný čas
Horní Sloupnice 1:08:85
Němčice
1:20:44
Osík
1:27:79
Sedliště
1:30:63
Přívrat
1:31:51
Klášterec nad Orlicí
1:38:84
Horní Sloupnice – ženy

2:01:80

Na závěr článku mnohokrát děkujeme všem sponzorům, dobrovolníkům, pořadatelům a rozhodčím především z naší obce, ale i okrsku č. 6 za pomoc na
námi organizovaných akcích.
Za SDH Miroslav Jasanský a Jiří Veselý

k zamyšlení...

2010. Lidé jdou do ulic a vybojují si zákon o obecném referendu. V lednu ho prezident odmítl ratifikovat, a oznámil, že ho bude konzultovat s EU. Lidé jdou znovu do
ulic. V březnu se koná referendum, jehož výsledek je, že 93% lidí odmítne zaplatit
dluh vůči Británii a Holandsku. Vláda byla donucena k tomu, aby zahájila
vyšetřování, které má vyřešit právní odpovědnosti státních představitelů za krizi.
Média nás zásobovala do posledního detailu o nepokojích v Egyptě a Libyi.
Dojde k zatčení několika vedoucích bankéřů a manažerů. Interpol vydal rozkaz a
Mlčela však o revoltách a příkladné ukázce občanské revoluce, která se odehrála
všichni zúčastnění bankéři opouštějí zemi. Lidé dávají dohromady novou ústavu,
před dvěma lety na Islandu, kde obèané donutili odstoupit vládu a pøepsat ústavu.
která není kopií dánské ústavy jako to bylo doposud.
Právě proto, že případ Islandu je modelem občanské revoluce, byl tento případ
2011. Ústavodárné shromáždění složené z lidí přímo volených lidmi zahájilo svoji
ututláván. Cenzura revoluce na Islandu je nejlepším důkazem jak se zachází s
činnost v únoru a předložilo návrh ústavy na základě konsensu a doporučení. Musí
informacemi, které můžou být nebezpečné pro politickou a ekonomickou elitu.
být schválena parlamentem, který byl vytvořen po nových volbách.
Na Islandu lidé rezignovali na jakoukoliv podobu vlády, velké banky byly znárodToto je stručná historie islandské revoluce: odstoupení celé vlády, znárodňování
něny a bylo rozhodnuto, že lidé nezaplatí dluhy, které vytvořili politici, protože
je to problém špatné finanční politiky, ne lidí. V nové ústavě bylo zakotveno, že bank, obecné referendum, uvěznění odpovědných lidí za krizi a přepsání ústavy
přímo občany. Co se stalo na Islandu bylo pozorováno politiky jako je Merkelová,
občan je hlavním politickým protagonistou, nikoliv politik.
Island je v současnosti nejlepším příkladem mírové a důstojné reakce veřejnosti Sarkozy, Cameron, Zapatero, Berlusconi a další a vyhodnoceno jako nebezpečné
proti této moci, která dovedla zem i celý svět ke krizi. Islandský model, který ukazu- pro jejich zkorumpovaný systém. Bojkot informací o Islandu byl striktně dodržován
je, že politici musí mít strach z reakce lidí, pakliže nebudou jednat v jejich tisíci novináři v rámci veškerého korporátního tisku, rozhlasu a televize. Masmédiím
vladní vyjednávači údajně nabídli i v některých zemích daňové úlevy výměnou za
prospěch. Ne ale strach o život ale o svoji kariéru.
mlčení.
Umlčená fakta o Islandu
Ale přesto přese všechno se islandská revoluce šíří po celé Evropě. Postavila
2008. Byla znárodněna největší banka. Měna se zhroutila, trh pozastavil svou činse tomuto zkorumpovanému a neudržitelnému systému a dává světu lekci z opravnost. Země zkrachovala.
2009. Obrovské protesty před parlamentem, lidé donutí k rezignaci předsedu vlády dové demokracie. Po celém světě bude známa a oceňována, dříve nebo později, a
a celý jeho vládní blok. Politici volají po splacení dluhu vůči Británii a Nizozemsku to navzdory vládě politických a ekonomických elit, které zapříčinily celosvětovou
a to ve výši 3.500 milionů eur, což je částka, kterou má zem zaplatit v příštích 15 krizi. Touha po svobodě nezná hranic!
http://www.votoenblanco.com/Las-democracias-degradadas-de-Occidente-silencian-la-revolucionletech s 5,5% úrokem.

Hold Islandu aneb fakta o revoluci

Přeložil Rudolf Černý

civica-de-Islandia_a4122.html

Co
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ZÁJMOVÉ KROUŽKY V ZŠ
1) Angličtina
2) Zobcová flétna
3) Pohybové hry
4) Dramatika (divadlo,tanec atd…)
5) Keramika
Náboženství

Pá 11.25-12.10 hod.
Čt 13.00 - 14.00 hod.
Út 15.40 -16.35 hod.
Po 13.00-13.45 hod.
St 13.00 – 14.30 hod.
(dle dohody)

škole

Co plánujeme na podzim:
- Cvičení v přírodě
- Exkurzi do ekocentra Paleta v Pardubicích
- Drakiádu
- Návštěvu MM Litomyšl-výstavy stavebnice Merkur
- Lampionový průvod
- Soutěž o nejkrásnější podzimní vazbu z přírodnin

M a t e ø s k á
Co je nového v

ve

š k o l a

Mateøské škole

a školní jídelnì

O prázdninách zpravidla mnoho novinek nemáme, ale letos je
to jinak. Naše školní zahrada se začala proměňovat.O tom ,že potřebuje rekonstrukci jistě není pochyb. I když v těsné blízkosti máme
krásný areál, který moc rádi využíváme, naše zahrada potřebuje
úpravy hlavně proto, že nevyhovuje bezpečnostním předpisům.
Začali jsme vybudováním altánu ,který bude sloužit ke hrám dětí
a zčásti bude uzavřený a budou se v něm skladovat hračky na
zahradu i nářadí. Chtěla bych na tomto místě velmi poděkovat Petru
Beranovi ze Zhoře, který se svými nápady aktivně podílel na návrhu
altánu. Poté se zasloužil o kvalitní a velmi rychlou realizaci celého
projektu. Pouze pokrytí střechy přenechal Zdeňkovi Sedláčkovi. Díky
jeho pracovnímu nasazení a zapojení členů své rodiny altán stojí a
zdobí naši zahradu. Je opravdu pěkný – Děkujeme!
V rekonstrukci zahrady chceme pokračovat tak, aby byla
bezpečná pro pobyt dětí a odpovídala novým trendům. V příštím roce
bude také naším cílem nový chodník okolo školky, který je rovněž
nevyhovující,děti na něm často brkají. Letos byly deštivé prázdniny a
tak jsme je využili k zlepšení prostředí ve školce. Naši chodbu zdobí
velké obrázky pohádkových bytostí malované barvami na zeď.
Obrázky pro radost dětem namalovala děvčata , která k nám před
lety také chodila.
- Věra Doležalová

DRAKIÁDA

Školní jídelna

Ve školní jídelně se po letech podařilo výrazně zlepšit vybavení
a pracovní prostředí. Z programu obnovy vesnice a za vydatné
finanční pomoci Obce byl zakoupen konvektomat a myčka na
nádobí. Již od 15.8., kdy začal provoz MŠ paní kuchařky používají
nové vybavení. Všichni strávníci se mohou těšit na chutné jídlo a
pestrý jídelníček. Jsme rádi, že se podmínky pro školní stravování
mohly v letošním roce tak zlepšit. Také byly zakoupeny tácy pro školní děti, aby bylo vydávání obědů plynulejší.

8.10. ve 14:00 na hřišti TJ
PROGRAM:
- pouštění draků
- soutěže
- občerstvení
Vstupné dobrovolné
pořadatelé ZŠ a MŠ Všeználek Němčice
a TJ Sokol Němčice

r
S p o r t
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Vážení spoluobčané a milovníci sportu
Na základě podpory pohybu našich dětí pokračujeme v

Cvièení s dìtmi
pod hlavičkou TJ Sokol Němčice
Vzhledem k velkému zájmu dětí a omezeným prostorám (bezpečnost a efekt cvičení)
jsme se rozhodli rozdělit i první polovinu školního roku na dva termíny, viz. popis.
V práci s dětmi se chceme nadále věnovat pohybu dětí v obecné rovině. Chceme v
nich rozvíjet koordinaci pohybu, fyzickou kondici, dynamiku a také soutěživost a
odpovědnost v kolektivu.
Scházet se budeme dle počasí v tělocvičně ZŠ, popř. v areálu hřiště.
Termíny a čas cvičení:

STŘEDA

15:30 - 17:00

Obecné cvičení a hry, zaměřeno zejména na mladší část
dětí předškolního a školního věku

ČTVRTEK

15:30 - 17:00

Specializovaná cvičení pro školní část dětí, od 6 let.
Zaměření na míčové hry fotbal, florbal, volejbal aj.
K organizaci:
- Nahlášení jména dítěte, telefonické spojení a souhlas rodičů při první návštěvě
- Zajistit dětem vhodné oblečení dle počasí (tělocvična či sportovní areál)
- Platí se příspěvek 100,-Kč na rok
- Cvičení je plánované do letních prázdnin, o případných změnách termínů budete informováni
- Nebojte se přijít pouze podívat a zhodnotit zájem dítěte o kolektiv a hry
Pevně věříme, že rozšíření nabídky i v zimních měsících povede k větší spokojenosti a
nadále podpoří zájem o pohyb našich dětí.
Těšíme se na vás

Za TJ Sokol Němčice
Lukáš Pavliš (724 158 964)
Milan Kopecký (733 311 078)
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Vánoční běh okolo Zlatého pásku
Propozice závodu:
Typ: Silniční běh
Ročník: 3.
Zařazen do: ISCAREX pohár
Místo konání: Němčice u Litomyšle
Okres/Stát: Svitavy, Česká republika
Pořadatel: Obec Němčice a ISCAREX, s.r.o.
Telefon: 465 530 214
E-mail: team@iscarex.cz
WWW stránky: www.iscarex.cz
Místo startu: KD Němčice u Litomyšle
Prezentace: od 8:30 hodin v místě startu
Čas prvního startu: 10:00
Čas hlavního závodu: 11:30
Účast v minulém roce: 110 závodníků
Traťový rekord mužů: 2009, Řemínek Matěj,
AC Choceň – 00:16:43,64
Traťový rekord žen: 2009, Metelková Táňa,
SK Týniště n.Orlicí – 00:18:03,36
Délka hlavního závodu: 5,2 Km
Další tratě: 100 m, 260 m, 800 m, 1.400 m
Popis terénu tratě: okruhy po vedlejší asfaltové
komunikaci
Startovné (dospělí): 30 Kč
Startovné (mládež): 10 Kč

Vážení rodiče,
Dovolte mi vás informovat o nabídce
hokejového oddílu HC Litomyšl pro děti
ročníku 2003 – 2007.
Hokejová přípravka trénuje 3x týdně, Po, St a Pá. Pro
nováčky se jedná zpočátku o volný program, kde se děti učí
bruslit, možno i za přítomnosti rodičů na ledě. Pro začátek
stačí zajistit brusle, přilbu (hokejová, lyžařská), rukavice, popř.
hokejka. Ostatní výstroj zapůjčuje klub zdarma. Začínající
hokejisté neplatí žádný roční příspěvek oddílu.
Lední hokej je velmi vhodný sport pro astmatiky, alergiky
a děti s dýchacími potížemi, kdy na jejich onemocnění příznivě
působí chladný a vlhký vzduch v blízkosti ledové plochy.
V případě vašeho zájmu mohu zodpovědět dotazy, popř.
pomoci s dopravou do Litomyšle.
Lukáš Pavliš (724 158 964)

MÍSTOSTAROSTKA OBCE NĚMČICE
MGR. DANA URBÁNKOVÁ DĚKUJE VŠEM
REPREZENTANTŮM,
FANOUŠKŮM
A
FANYNKÁM NA NĚMČICKÉ OLYMPIÁDĚ, KTERÁ SE
USKUTEČNILA 25.6.2011 V NĚMČICÍCH U NETOLIC.
NAŠE NĚMČICE SE UMÍSTILY NA KRÁSNÉM 2. MÍSTĚ V
KONKURENCI CELKEM 8 NĚMČIC, P. JIŘÍ DUBIŠAR VYHRÁL
TURNAJ V ŠIPKÁCH A P. MILAN RÖSSLER SE UMÍSTIL NA 3.
MÍSTĚ VE STOLNÍM TENISE.
BLAHOPŘEJEME A TĚŠÍME SE NA 22. ČERVEN 2013, KDY SE
OLYMPIÁDA VRACÍ ZNOVU K NÁM.

Vážení rodiče, příznivci sportu,
Dovolte mi v těchto podzimních dnech krátce vzpomenout na práci s našimi
nejmladšími spoluobčany, které vedeme k sportu.
Dětská olympiáda byla již detailně popsána v minulém čísle Zlatého pásku, ale
musím ještě jednou vyzvednout podporu všech pořadatelů a sponzorů, kteří se
na pořadatelství podíleli.
Pár slov ke školnímu roku 2010/2011. Na cvičení aktivně docházelo celkem 36
dětí, během 10 měsíců jsme se sešli na 49 cvičeních v průměrném počtu 13
dětí. Maximální počet, který jsme zaznamenali bylo 19 dětí. Původní záměr byl
dělat cvičení pro 6 dětí a více …, to nepotřebuje komentář. Během celého roku
se na cvičení a organizaci podíleli Jan Stránský, Martin Gyomber, Milan
Kopecký a Lukáš Pavliš.
Ukončení sezony proběhlo tradičně v lese „U kačenek“, kde jsme se společně
s rodiči a dětmi sešli první prázdninový den. Odpoledne plné adrenalinu z
bouřkového počasí se postupně změnilo v zábavný program příjemné
procházky, dětských her a dobrého jídla. Vrcholem, jako obvykle, se stalo
prestižní vyhlášení docházky dětí, které bylo náležitě ohodnoceno. Každé
z dětí dostalo nějakou tu drobnost a pamlsek vč. sklenky šampaňského
s trochou jehličí.
Nový školní rok je tu a s ním i naše cvičení. Jak asi víte, v zimní polovině školního roku jsme se scházeli „pouze“ jednou týdně z důvodů
časové vytíženosti cvičitelů. Vzhledem k zájmu dětí při prvních cvičeních
jsme však museli udělat změnu. Kapacita tělocvičny v kombinaci s
dvacítkou dětí v širokém věkovém rozmezí 4 - 11 let je za hranicí
bezpečnosti a efektu, který od aktivit očekáváme. Jedná se o velmi příjemné starosti, které jsme vyřešili rozdělením na 2 tréninky viz. otištěný
leták.

Nìmèický pivní triatlon
Již tradičně se poslední prázdninový pátek konal „Němčický pivní triatlon“.
Jeho 7. ročníku se za tropického počasí zúčastnilo 38 závodníků. Závod začal
jízdou na kole - muži ujeli 20km, ženy a mládež od 13 let 12 km a děti do 12
let 2 km, poté pokračoval během – muži 3 km, ženy mládež 2 km a
děti 0,3 km. Následovala disciplína poslední – pití piva (lima), muži
3 ks, ženy a mládež 1 ks a děti symbolické dva „loky“. Nástrahy tří
disciplín letos absolvovalo 18 mužů, 4 ženy a 16 dětí v mládežnických kategoriích.
Jak celé klání v teplém srpnovém podvečeru dopadlo, uvádím níže
( pouze první tři v jednotlivých kategoriích):
Muži ( kolo: 20km, běh: 3km, pivo: 3ks )
1. Gyombér Martin 00:54:03
2. Pavliš Lukáš 00:58:08
3. Novotný František 01:00:51
Ženy ( kolo: 12km, běh: 2km, limo/pivo: 1ks )
1. Kopecká Jana 00:41:57
2. Japanská Petra 00:49:28
3. Beránková Jana 00:50:06

Skupina mladších dětí bude nadále fungovat formou cvičení, která jsou
založena na skupinových hrách a více než na rozvoji konkrétního sportu se
zaměřujeme na hraní a obecný pohyb.
Se staršími dětmi bychom rádi zopakovali spolupráci s TJ Sokol Osík, kde
jsme v minulém roce sehráli přátelské utkání ve florbalu. Nabízí se nám i oddíl
fotbalu TJ Litomyšl, kde máme možnost spolupráce. Podle zájmu dětí chceme
nakoupit další sportovní pomůcky a cíleně se věnovat míčovým hrám.
Jediné, co bych rád podpořil je nastartování aktivit pro děti po 11 roku, které
nám odcházejí do městských škol. Každý školní rok se nám děti z 6. tříd vrací
s požadavkem, zda mohou nadále docházet na cvičení. Žádáme tímto rodiče,
aby popřemýšleli a podpořili děti tohoto věku v dalších sportovních aktivitách.
A co závěrem? Snad jen popřát všem dětem pohodový průběh školním rokem
a rodičům pevné nervy. Doufáme, že neztratíme přízeň dětí a budeme nadále
udržovat náš sportovní team.
Sportu zdar
Lukáš Pavliš, TJ Sokol Němčice

Mládež 13-18let ( kolo: 12km, běh: 2km, limo: 1ks )
1. Neužil Filip 00:42:09
2. Neužilová Veronika 01:01:00
Děti 8-12let ( kolo: 2km, běh 300m, limo: 0,2l )
1. Voříšek Jakub 00:08:42
2. Šauer Jiří 00:08:55
3. Urbánková Soňa 00:09:19
Děti do 8let ( kolo: 2km, běh 300m, limo: 2loky )
1. Gyombér Martin 00:08:41
2. Voříšek Štěpán 00:09:09
3. Pavliš Lukáš 00:09:44
Doufám, že si všichni závodníci skvěle zasoutěžili, přihlížející diváci a fanoušci dobře zafandili a všichni společně jsme se skvěle pobavili. Pokud
se chcete o triatlonu dozvědět více informací, tak navštivte
naše webové stránky: http://pivnitriatlon.webnode.cz.
Děkuji všem za pomoc s přípravou a organizací triatlonu.
Manželům Vytlačilovým za obsluhu kiosku a Janě
Vokálové za nafocení momentek ze závodu. Těším se na setkání při příštím
ročníku, který bude opět poslední prázdninový pátek, tzn. 31.8.2012.
Za pořadatele Ivan Škeřík.
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