
Vážení spoluobčané,
Prázdniny a léto máme za sebou, snad příjemný podzim před sebou. Řekl
bych, že počasí k nám bylo letos zatím celkem milosrdné až na to sucho, ale
nechci to zakřiknout.
Tak co máme nového v obci.

Protipovodňová opatření Člupek, tady jsme se přiblížili k zahájení řízení pro
vydání stavebního povolení. Zastupitelstvo obce schválilo společné výběrové
řízení na dodavatele celé stavby, jak části financované Lesy České republiky,
s.p. ( poldr, úprava potoka Zlatý pásek v rozsahu od čp. 60 na Člupku až k
mostu u bývalé kamenné hospody v Němčicích včetně hlásného systému) tak
i naší části, tj. obnova mostů ( přejezdů ) a lávek. Obdobně bylo rozhodnuto i
o společném stavebním a technickém dozoru investora. Dále bylo schváleno i
financování naší části tohoto projektu z prostředků obce a hledání možnosti
získání dotace na její spolufinancování. Termín ukončení celé investiční akce
zůstává stále nezměněn, mělo by být hotovo do konce příštího roku. Máme se
tedy na co těšit a bude to dozajista pěkný kvapík.

Poldr na Pudilce, zde jsme těsně před vydáním Rozhodnutí o umístění stav-
by. Vzhledem k posledním informacím o možnostech získání dotace na tento
typ stavby předpokládám cca roční zpoždění a realizaci nejdříve tak v roce
2014. Musíme vyčkat na vhodný dotační titul. Jsme na konci jednoho
dotačního cyklu a na začátku příprav dalšího, což přináší trochu nepřehledné
období. Rozhodně ale tento typ staveb bude i v následujících letech pod-
porován.

Chodník Zhoř, zpracovává se dokumentace pro vydání Rozhodnutí o
umístění stavby. Projektová dokumentace bude obsahovat i kabelové vedení
pro umístění veřejného osvětlení podél celého chodníku včetně tří přechodů
pro pěší. První by měl být na konci chodníku u čp 77, druhý u zastávky auto-
busu a třetí za otáčkou nad hřbitovem kde bude i chodník přecházet na druhou
stranu silnice přilehlou k nově postaveným rodinným domkům. Přesné rozpoč-
tové náklady ještě nemáme, ale první odhad včetně nového osvětlení se pohy-
buje někde kolem 3,5 mil. Kč. Zajisté jste si také všimli přemístění svislých
dopravních značek začátek a konec obce ve Zhoři až k odbočce na Svinnou,
což by mělo snížit rychlost projíždějících vozidel v této části obce do doby, než
bude vybudován nový chodník. Když by šlo vše hladce, mohla by být stavba
zahájena snad i v příštím roce. Pokusíme se získat dotaci ze Státního fondu
dopravní infrastruktury. Otázka financování této akce zůstává otevřená a je
těžké odhadnout jak, vše nakonec dopadne.

Právě vyladění financí v příštím roce bude zásadní pro další rozvoj obce. V
příštím roce bychom měli doplatit úvěr na dostavbu sportovního areálu hlavně
proto, abychom měli volné ruce na další potřebné investiční i neinvestiční akce
od roku 2014, kdy předpokládám splácení případných úvěrů nezbytných pro
dofinancování právě těchto dalších potřebných projektů. Bude to jako skládat
puzzle, potřeb je hodně a okolností okolo snad ještě víc. Pouze jmenuji: již
zmiňované protipovodňové opatření na Člupku a Pudilce, chodník na Zhoři,
nezapomeňme na stavbu chodníku mezi Němčicemi a Člupkem navazujícího
na protipovodňová opatření a výstavbu chodníku od kulturního domu v
Němčicích směrem ke hřbitovu, záchrana roubené hospody čp.98 v
Němčicích, oprava sportovně kulturního areálu na Člupku, adaptace bývalé
hasičské zbrojnice ve Zhoři na knihovnu a oprava hasičské zbrojnice v
Němčicích, obnova komunální techniky a nesmíme ani zapomenout na obnovu
veřejných prostranství a výstavbu víceúčelového hřiště ve Zhoři.

Výměna oken na budovách základní a mateřské školy v Němčicích je beze-
sporu naší nejvýznamnější letošní akcí. Myslím, že celá akce proběhla bez

větších problémů. Teď celou investici postupně splácíme dodavateli. Uvidíme,
jak se výměna oken projeví na nákladech na topení. Když jsem již u těchto
objektů, tak musím zmínit i výstavbu teplovodu od bioplynové stanice
Zemědělského družstva Sloupnice pro jejich vytápění odpadním teplem. Také
tato stavba proběhla víceméně bez zásadních problémů. Do konce září by
měla být namontována i ovládací technologie tohoto systému a jeho spuštění
by nemělo již nic bránit. Celý projekt zaslouží určitě uznání, neboť tento způ-
sob využití odpadního tepla je svým způsobem ojedinělý.

Bioplynová stanice, řekl bych že provoz se postupně začíná optimalizovat a
neměl by mít nějaký výrazný vliv na životní prostředí v obci. Na druhé straně
vzbuzuje trochu obavy pohyb velké mechanizace po obci i obecních komu-
nikacích. Zde budeme i nadále situaci sledovat a případně jednat o možných
korekcích. Dle informací poskytovaných ZD Sloupnice se postupně řeší i situ-
ace bývalé jímky na odpadní vody ze silážních žlabů.

Máme za sebou začátek nového školního roku, kdy jsme ve škole přívítali
devět nových prvňáčků. Jak v mateřské školce, tak i v základní škole máme
plno a vzhledem k demografickému vývoji budeme mít plné učebny i v násle-
dujících letech. Važme si zaběhlého systému mateřských školek, který u nás
je. Za přijatelný peníz máme pro naše nejmenší kompletní servis, kde v rámci
předškolní výchovy se děti zdokonalují v mnoha činnostech a získávají ty
správné návyky včetně vyváženého stravování. Rozšířením školky před něko-
lika lety a modernizací technologie ve školní jídelně jsme připravili základní
podmínky pro zachování a další rozvoj naší základní školy.

Předpokládám, že dále na stránkách zpravodaje budou zmíněny další
události, co se udály v naší obci. Přes nepřízeň počasí se dle mého názoru
cekem vydařila tradiční hasičská soutěž s příjezdem doprovázená stejně
tradičním a oblíbeným doprodejem soutěžních vzorků z letošní Němčické
šťopky. Pro ty, co se nemohli zúčastnit, mám dobrou zprávu. Díky nepříliš
příznivému počasí a většímu počtu vzorků nám ještě zbyly cca 2 litry
soutěžních destilátů a tyto budou zájemcům k dispozici při nejbližší vhodné
příležitosti. Stejně jako hasičská soutěž a Němčická šťopka se snad vydařily i
další pořádané akce. Začátkem záři to byl den regionu Orlicko –Třebovsko,
který byl zakončen v našem sportovním areálu bohužel za malého zájmu
našich občanů. Věřím, že se všem účastníkům tradiční cyklojízdy u nás líbilo
a s sebou si odnesli i pár příjemných zážitků a vzpomínek. 

V současné době také řešíme co, kdy a jak s areálem na Člupku. Je několik
nápadů s většími či menšími výhodami a nevýhodami. Zvažujeme podání
žádosti o finanční podporu z MAS Litomyšlsko ( Místní akční skupina – celkem
zajímavý název z historického pohledu), kde se podporují různé aktivity v
našem regionu. Právě finanční zdroje těchto skupin mají být snad v příštích
letech posilovány.

Něco k obecním financím. Asi nikoho nepřekvapí, že nic moc. Veškeré volné
prostředky obce jsou soustředěny na úhradu dodávky oken z ZŠ a MŠ. Máme
ještě nějaké restíky, jako např. doposud neprovedená slibovaná montáž
dopravního značení na Člupku a ve Zhoři apod. Větší výdaje oproti minulým
rokům si vyžádala i letošní zima, kdy nás v únoru zasáhly silné mrazy. Po
závěrečném vyúčtování nás to stálo skoro o 200 tisíc více než obvykle. Přes
200 tisíc nás stálo také vyrovnání daní fyzickým osobám. O tuto částku nám
byl snížen výnos daně z přidané hodnoty. Líbivé gesto pro voliče jedné z mi-
nulých vlád, které každoročně zaplatí města a obce.

Závěrem bych chtěl apelovat na všechny, kdo mají nějaké závazky vůči obci,
nebo i jiné závazky, aby je nebrali na lehkou váhu. V opačném případě násle-
duje standardní, možná někdy trochu zdlouhavý proces. Postupně se jedná o
2 upomínky z našeho úřadu, následuje 1. upomínka od právního zástupce 
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59/2012 - Zastupitelstvo obce Němčice schválilo program zasedání pro den
13. 6. 2012. (8,0,0)  
60/2012 - Zastupitelstvo obce Němčice schválilo Smlouvu o poskytnutí dotace
od Pardubického kraje v rámci Programu obnovy venkova, evid. č. sml.:
OŽPZ/12/41145 na akci: „Opravy střech obecních objektů“ ve výši 100.000,-
Kč. (8,0,0)
61/2012 - Zastupitelstvo obce Němčice schválilo Smlouvu o poskytnutí grantu
od Pardubického kraje z Programu péče o životní prostředí v Pardubickém
kraji v roce 2012, evid. č. Sml.: OŽPZ/12/41038 na projekt ZŠ Němčice -
Ekodílny. (8,0,0) 
62/2012 - Zastupitelstvo obce Němčice schválilo rozpočtou změnu obce č. 1.
(8,0,0) 
63/2012 - Zastupitelstvo obce Němčice schválilo žádost o  bezúplatný převod
p.p. 1721/1 a 1722 z majetku ČR na obec Němčice. (8,0,0) 
64/2012 - Zastupitelstvo obce Němčice schválilo dotaci ve výši 10.000,- Kč na
zajištění provozu oddílu stolního tenisu, na materiální vybavení oddílu. (8,0,0)
65/2012 - Zastupitelstvo obce Němčice schválilo zadání technického dozoru
investora v ceně 21.600,- Kč  (vč.DPH) na akci: Výměna oken ZŠ a MŠ v
Němčicích p. J. Hudečkovi. (6,0,2)
66/2012 - Zastupitelstvo obce Němčice schválilo Smlouvu o dílo č. 201208 na
zpracování žádosti o poskytnutí dotace na akci: Poldr  Pudilka v ceně díla
50.000,- Kč + DPH. (5,0,3)
67/2012 -  Zastupitelstvo obce Němčice schválilo Návrh smlouvy o dílo č.
201209 na zajištění managementu akce: Poldr Pudilka v ceně 45.000,- Kč +
DPH. (5,0,3) 
68/2012 - Zastupitelstvo obce Němčice schválilo Plán hospodaření v lese na
rok 2012. (8,0,0) 
69/2012 - Zastupitelstvo obce Němčice schválilo pronájem hasičské zbrojnice
ve Zhoři pro garážování osobního automobilu od června do října 2012 p. Z.
Dvořákovi. (8,0,0) 
70/2012 - Zastupitelstvo obce Němčice schválilo pronájem bytu p. Evě
Dvořákové na dobu určitou, od 1. 8. 2012 do 30. 6. 2012 s možností dalšího
pronájmu o 1 rok v případě, že bude nájemkyně plnit své povinnosti nájemce
a Zastupitelstvo obce Němčice nerozhodne o ukončení pronájmu  k rozhodné-
mu datu. (8,0,0) 
71/2012 - Zastupitelstvo obce Němčice schválilo žádost o změnu využití
dotace z Programu obnovy venkova ve výši 100.000,- Kč, využití na dofinan-
cování akce: Výměna oken a dveří na MŠ a ZŠ v Němčicích. (8,0,0) 
72/2012 - Zastupitelstvo obce Němčice schválilo žádost o přidělení honebních
pozemků č.p. 1026, 027/1, 347, 789 v k.ú. Zhoř u České Třebové do společen-
ství honitby Kozlovský kopec, Němčice k 1. 4. 2013. (8,0,0)
73/2012 - Zastupitelstvo obce Němčice schválilo program zasedání pro den
27. 6. 2012. (6,0,0) 
74/2012 - Zastupitelstvo obce Němčice schválilo hospodaření obce Němčice
za rok 2011 bez výhrad. (8,0,0)
75/2012 - Zastupitelstvo obce Němčice schválilo Závěrečný účet obce
Němčice za rok 2011 bez výhrad. (8,0,0)
76/2012 - Zastupitelstvo obce Němčice schválilo výši příspěvku 3,- Kč/oby-
vatele obce na nákup výměnného fondu pro doplňování knižních souborů ve
svitavském regionu pro Městskou knihovnu ve Svitavách na rok 2013. (7,0,1) 
77/2012 - Zastupitelstvo obce Němčice schválilo cenu vodného 25,- Kč/m3  a
stočného 24,- Kč/m3  včetně DPH s platností od 1. 6. 2012. (8,0,0) 
78/2012 - Zastupitelstvo obce Němčice ruší výběrové řízení na pozici správce

sportovního areálu ze dne 10. 5. 2012 na základě hlasování Zastupitelstva
obce Němčice ze dne 13. 6. 2012, kdy nedošlo k výběru žádného z kandidátů.
(7,0,1) 
79/2012 - Zastupitelstvo obce Němčice schválilo správu a údržbu sportovního
areálu Němčice TJ Sokol Němčice s platností od 1. 7. 2012 do 30. 6. 2013.
(7,0,1)
80/2012 - Zastupitelstvo obce Němčice schválilo program zasedání pro den
29. 8. 2012. (7,0,0)
81/2012 - Zastupitelstvo obce Němčice schválilo společné výběrové řízení na
dodavatele stavby PPO investované Lesy ČR s.p. a obcí Němčice. (7,0,0)
82/2012 - Zastupitelstvo obce Němčice schválilo společný stavební dozor,
technický a autorský dozor investora na stavbu PPO Němčice s Lesy České
republiky, s.p. (7,0,0)
83/2012 - Zastupitelstvo obce Němčice schválilo financování části PPO
Němčice, SO 3 – Rekonstrukce lávek a přejezdů z prostředků obce Němčice
a pověřuje starostu  jednáním ve věci možného získání dotace na tuto akci.
(7,0,0) 
84/2012 - Zastupitelstvo obce Němčice schválilo pronájem bytu v objektu
sportovních kabin č.p. 162 v Němčicích  p. R. Čermákové na dobu určitou, a
to od 1. 9. 2012 do 30. 6. 2013 za cenu 35,- Kč/m2. (7,0,0)
85/2012 - Zastupitelstvo obce Němčice schválilo prodloužení zveřejnění
možnosti pronájmu bytu v č.p. 107 v Němčicích do 31. 10. 2012. (7,0,0) 
86/2012 - Zastupitelstvo obce Němčice schválilo Rozpočtovou změnu č. 2
obce Němčice. (7,0,0) 
87/2012 - Zastupitelstvo obce Němčice schválilo ukončení Nájemní smlouvy o
nájmu nebytových prostor, sportovních kabin v Němčicích mezi obcí Němčice
a TJ Sokol Němčice dohodou k 31. 8. 2012. (7,0,0) 
88/2012 - Zastupitelstvo obce Němčice schválilo ukončení Nájemní smlouvy
na pronájem pozemků travnatého sportovního hřiště mezi obcí Němčice a TJ
Sokol Němčice dohodou k 31. 8. 2012. (7,0,0) 
89/2012 - Zastupitelstvo obce Němčice schválilo pronájem sportovního areálu
v Němčicích TJ Sokol Němčice v obci Němčice, k. ú. Němčice u České Tře-
bové na dobu neurčitou s platností od 1. 9. 2012 v ceně 10,- Kč/rok. (7,0,0)
B - Zastupitelstvo obce Němčice schválilo Dodatek č. 1 k nájemní smlouvě ze
dne 6. 9. 2010 o pronájmu p.p. 73/3 a 73/4 v obci Němčice, k.ú. Němčice u
České Třebové, změnu nájmu na 10,- Kč/rok za tyto pozemky. (7,0,0). 
91/2012 - Zastupitelstvo obce Němčice schválilo Dodatek č. 1 k nájemní
smlouvě ze dne 29. 6. 2011 o pronájmu p.p. 142/2 v obci Němčice, k.ú.
Němčice u České Třebové, změnu nájmu na 10,- Kč/rok za tento pozemek.
(7,0,0) 
92/2012 - Zastupitelstvo obce Němčice schválilo Dodatek č. 1 k nájemní
smlouvě ze dne 25. 1. 2011 o pronájmu p.p. 1706/4 v obci Němčice, k.ú.
Němčice u České Třebové, změnu nájmu na 10,- Kč/rok za tento pozemek.
(7,0,0) 
93/2012 - Zastupitelstvo obce Němčice schválilo Dodatek č. 1 k nájemní
smlouvě o nájmu nebytových prostor kadeřnictví v Kulturním domě čp. 28 v
Němčicích, k. ú. Němčice u České Třebové, změnu nájmu na 10,- Kč/rok.
(7,0,0)
94/2012 - Zastupitelstvo obce Němčice souhlasí se zařazením Obce Němčice,
IČO 00279277 do obvodu Okresního soudu Svitavy. (7,0,0) 
95/2012 - Zastupitelstvo obce Němčice schválilo příspěvek na pořádání akce
Den regionu Orlicko-Třebovsko v celkové výši 4.000,- Kč. (7,0,0)

hlasování - (pro – proti – zdržel se)
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obce, podání návrhu k soudu na vydání platebního rozkazu a následné vydání
platebního rozkazu, dále pak návrh na zahájení exekučního řízení jehož
výsledkem je vydání exekučního výměru, který dostane do rukou exekutor. Tak
se stává, že i relativně malá částka se může násobně navýšit díky uplatňo-
vaným soudním a dalším souvisejícím nákladům. Opravdu nestojí za to takhle
riskovat, ale nemůžeme postupovat jinak.
Věřím, že nás podzim přivítá tradičním počasím a tradiční nenapodobitelnou
barevnou paletou.
S přáním příjemného prožití nadcházejících pozimních dní se budu těšit na
další setkání s Vámi.

- Ing. Josef Racek, starosta obce Němčice

S l o v o S t a r o s t y VÝZVA KE SPOLUPRÁCI
Vážení spoluobčané,
Zastupitelstvo obce Němčice a SDH Němčice na svých zasedáních
již několikrát projednávalo současný stav tzv. Přírodního areálu na
Člupku. Jistě mi dáte za pravdu, že by si toto místo zasloužilo větší
péče od nás všech. Proto Vás žádáme o vaše připomínky, návrhy,
jak toto místo oživit, více spojit s veřejným životem, se školou, vol-
ným časem. Cílem je vytvořit prostor pro trávení volného času – v
oblasti kultury, sportu i vzdělávání. 
Adresa pro příjem návrhů:      nemcice@uo.cz, podatelna@uo.cz

Děkuji, Dana Urbánková 



Kde pomohla Tøíkrálová sbírka
Tříkrálová sbírka se na litomyšlsku uskutečnila v sobotu 7. ledna. Koledníci
společně vykoledovali 322.035,- Kč. Hlavním záměrem pro použití získaných
prostředků byla oprava schodiště a vstupních prostor do střediska Charitní
ošetřovatelské služby. 

Rekonstrukce byla zahájena v pondělí 20. června. Hned z rána se před
budovou Lidového domu objevila potřebná technika spolu s pracovním
týmem a nepřeslechnutelný zvuk sbíječky byl pro nás znamením, že dlouho
očekávané opravy právě začaly. 
Celková rekonstrukce trvala 3 týdny. Za tento čas pracovníci stavební firmy
rozebrali celé schodiště, které vede do restaurace Lidový dům. Pod
schodištěm vznikla nová izolace, která zabrání zatékání do střediska charit-
ní ošetřovatelské služby a celé schodiště pak nově sestavili. Dále dostavěli
opěrnou zeď před okny střediska Charitní pečovatelské služby, která byla v
minulých letech zbořena, a chybějící zábradlí bylo vráceno na své místo.
Schodiště k sestřičkám dostalo nové schodnice a do chodníku byly vsazeny
kanálky, díky kterým už nebude vznikat na chodníku náledí, které bylo jak pro
sestřičky tak pro klienty a návštěvníky střediska tak nebezpečné. Celý pros-
tor před restaurací i vchod k sestřičkám byl upraven do původního stavu. 
Děkujeme pracovníkům stavebního sdružení Boštík, za pečlivě provedenou
práci. Děkujeme za trpělivost a toleranci těm, kterých se rekonstrukce dotkla
a narušovala jim klidné dny. A znovu děkujeme všem, kdo Tříkrálovou sbírku
podpořili ať účastí nebo příspěvkem.

- za Farní charitu Litomyšl Lucie Šteflová

Den Regionu Orlicko – Tøebovsko 
v Nìmèicích u Litomyšle

V pátek 7. září 2012 pořádal svazek obcí Region Orlicko – Třebovsko Den
regionu s cyklojízdou starostů členských obcí a měst. V zastávkách cyklo-
jízdy byly představovány nové projekty, které vznikly nebo byly realizovány v
posledních letech. Cyklisté startovali v Rybníku ve sportovním areálu Srnov
a první zastávku měli v nově otevřeném SkateParku v Ústí nad Orlicí, kde
se s nimi přišel pozdravit starosta města Petr Hájek a vicehejtman Pardu-
bického kraje Roman Línek. Odtud peloton cyklistů pokračoval na Mandl se
zastávkou a prohlídkou nového penzionu. Cílem cyklojízdy Dne Regionu
Orlicko-Třebovsko byly Němčice u Litomyšle. 

Cyklisté sem dorazili po 18. hod. Sportovní areál mohou mnohé obce
němčickým jenom závidět, nový, účelný a perfektně fungující areál, skvostně
umístěný na vyvýšeném místě nad obcí s výhledem na rozlehlé pláně. Účast-
níci tu strávili příjemný večer se skvělým programem – ukázkami výcviku psů,
cvičební sestavy místního oddílu karatistů a vtipnou scénkou z rodinného
života v podání místních ochotníků DS Šlégl. Program doprovázela country
kapela Kalumet. Němčice si účastníci zapamatují pro dobrou organizaci, krás-
ný areál, skvělé občerstvení a milou společnost místních. 

Za svazek obcí Region Orlicko – Třebovsko 
Petr Tomášek, předseda svazku obcí 

a PhDr. Jana Staňková, organizátorka akce

Ochotníci starostům
Stejně jako ostatní složky, byl i náš
ochotnický spolek vyzván, aby se
představil krátkou prezentací
během cyklojízdy Starostů v rámci
Dne regionu Orlicko-Třebovska,
která byla zakončena na hřišti v
Němčicích.
Vzhledem k tomu, že se tato jízda
konala začátkem září, kdy mnozí
spoluochotníci byli ještě na dovo-
lené v cizích krajích, či po dovolené

doháněli své pracovní povinnosti, nezbylo mi, než ve velmi krátké
době a s omezeným počtem osob připravit scénku prezentující náš
spolek. Po dlouhém hledání na internetu a v knížkách se mi dostala
do rukou scénka ze 70-tých let s názvem “Instalatér”, kterou jsem
upravila, aby více odpovídala současnosti.
Podle reakcí diváků nám bylo zřejmé, že můj cíl, dotknout se
ožehavějších témat a zároveň diváky pobavit, byl naplněn. Chtěla
bych poděkovat Dáše, Víťovi a Pepovi, že se do toho s elánem
vrhnuli a dokázali během jednoho týdne secvičit tuto scénku.
Na hřišti byla příjemná atmosféra, kterou se nám, jak doufám podaři-
lo podpořit. - MP



Spoleèenská kronika

V létě
hhgg

se v naší obci narodili
Hác Lukáš Zhoř
Horáková Viktorie Zhoř

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

Ing. Poul Jaroslav 80 let Němčice
Němec Josef 70 let Člupek
Prokeš František 70 let Němčice
Stránská Marta 65 let Člupek
Suchánek Petr 65 let Člupek
Bohunková Anna 60 let Němčice
Karlíková Věra 60 let Němčice
Kolková Marie 60 let Zhoř
Suchánková Marie 60 let Člupek
Švec Vlastimil 60 let Němčice
Tkadleček Stanislav 60 let Němčice

hhgg

Zprávièky z domu NA NEBESÍCH
- - podzim a Advent 2012 -  - 

Letošní rok nám zatím utíká zřejmě rychleji, než ty předchozí. Asi i těch starostí
o živobytí přibylo a tak jsme si přes to veškeré pozemské „pinožení“ nenašli čas
se plně věnovat našim záměrům zde, v Němčicích. Ale snad je to už za námi,
od srpna jsme zcela přestěhováni v domě NA NEBESÍCH a tím blíže i časově
vám a našim (možná s některými z vás i společným) očekáváním.  

V září jsme zde již zvládli pro kamarády uspořádat svatbu. A ne svatbu leda-
jakou. Možná by se mohla ucházet jako první o zápis do Němčické knihy rekor-
dů (NKR). Svatebčané se totiž k obřadu nemuseli brodit staveništěm k
Zámecké kapli v Litomyšli, popř. absolvovat obřad v litomyšlském kulturáku –
pardon ve Smetanově domě. Samotný obřad jsme jim totiž uspořádali na naší
zahradě, mezi stromy a keři, prostě blíže přírodě. I statní znak, symbol naší
republiky a nezbytnost při tomto obřadu, vyhlížel v tomto prostředí tak nějak
nadějněji. Oddávající Dana Kmošková byla prostředím nadšena a za vše jí
řečené při proslovu k novomanželům snad mohu parafrázovat „jen houšť“.
Možná to bude námětem pro některé z vás. 

Nutno dodat, že zásluhu na příjemném prostředí a atmosféře neměla jenom
příroda, my nebo svatební hosté. Tuto kompozici dotvrzovala díla sochařky a
výtvarnice Vítězslavy Morávkové ze Člupku, kterou všichni jistě znáte. Možná,
že by to mohl být druhý zápis do NKR, protože v Němčicích, ve svém dlouho-
letém bydlišti, ještě veřejně nevystavovala. A když nic, pokusme se zbořit
mýtus, že doma není nikdo prorokem. Vždyť podobně významného umělce,
který je zván na výstavy a sympozia u nás i v zahraničí, má mezi sebou málo-
která obec. Ale co vám budu povídat – přijďte se podívat. Některá svá díla,
plastiky ze dřeva, kamene a papíru zapůjčí NA NEBESA na delší dobu. Stačí
tedy přijít na některou z našich dalších akcí nebo s námi domluvit termín
prohlídky po telefonu či e-mailem.

Ano, další akce. To se vás velmi dotýká, protože v Němčicích žije spousta
šikovných lidiček. V letošním adventním čase chceme pořádat výstavy zejmé-
na vašich prací, výrobků, atd. První adventní neděle připadá na 2.12.2012. V
tento den odpoledne chceme NA NEBESÍCH nejen zapálit na adventním věnci
první svíčku, ale zahájit i výstavu. Třeba doplněnou o vystoupení amatérských
hudebníků, komediantů, malých zpěváčků, atd. Obsah již bude záležet do
značné míry i na vás. Máte-li co ukázat ostatním, můžete i prodat, neschová-
vejte si to doma! Z hlediska vašich výrobků je snad jediná podmínka a to, že

při této výstavě by se mělo jejich zaměření vztahovat k zimě
nebo k vánočnímu času nebo k teplu domova nebo k lidové
tvořivosti nebo k vaší obci nebo   …. no však vy už víte nebo
se zeptáte. Jako doplnění bychom uvítali, pokud by někdo
mohl zapůjčit k dekoraci různé staré předměty, které dříve
byly součástí chalup a které již dnes dětičky běžně neuvidí.
Ty samozřejmě nemusí mít vánoční tématiku. 
Z hlediska nějaké umělecké produkce to necháme na vás.
Přijďte se s ostatními podělit o to, co umíte a udělat jim (si)
radost. 
Jak tedy uvedeno – zahájení bude o první adventní neděli
cca ve 14. hodin. Pokračovat budeme za doprovodu koled,
vůně svařeného vína a jiných pochutin každou další sobotu
a adventní neděli o stejném čase a zakončíme poslední,
čtvrtou adventní neděli 23.12.2012.

Chystáme pro vás i další věci, ale pro dnešek už bylo těch
informací a námětů dost. Teď jste na řadě vy. 
Těšíme se na vás, ozvěte se nám na tel. 469 813 999 nebo
na e-mail 469813999@seznam.cz, popř. se v rozumnou
hodinu zastavte u nás osobně. 

- Marie a Milan Dvořákovi, Na nebesích v Němčicích čp. 46

Tak máme za sebou 5 měsíců provozu. Sice to není na nějaké velké
chlubení, ale zamyslet se můžeme. Začínali jsme v květnu, léto máme za
sebou a staráme se na zimu. Myslíme si, že se nám povedlo alespoň trochu
navázat na staré tradice. Jen namátkou, akce Bioplyn, Důchodci, 2 svatby a
několik rodinných oslav…. Jelikož jsme poznali, že místní obyvatelé vědí co
je dobrého, rozhodli jsme se pokračovat v ukázkách kulinářských specialit. 

Velice dobře jsme prošli s pečenými koleny, která si troufáme na konci září
opakovat.

I ryby musíme zopakovat, protože první kolo jsme podcenili a k naší velké
lítosti jsme neuspokojili všechny zájemce o lososa. 

A tak bychom rádi pokračovali. Na podzim plánujeme zvěřinu, na několik
způsobů. U divočáka preferujeme šípkovou, ale umíme i se zelím. Také srnčí
přijde na řadu. A v listopadu: jelikož kuchař odpracoval v Rusku několik let
a je předpoklad, že se tam něco naučil, předvede v listopadu něco z ruské
kuchyně. 
A ve světě ještě trochu pobudem - něco z Itálie, něco z Německa, možná i
Mexiko přijde na řadu. Ale ze všeho nejraději vaříme českou klasiku, na kte-
rou již začínají slyšet i kolemjdoucí.

Také bychom rádi zavedli pečení a prodej domácích koláčů, zatím jen v
sobotu a v neděli.

A tak Vás všechny srdečně zveme na ochutnávku i na přátelská posezení,
třeba při harmonice, či jiné muzice.
- A. Křivánková

Restaurace 
Kulturního domu Nìmèice



MY VERSUS JÁ
“My” říká se v pohnutých dobách a též pohnutým hlasem; je to družné, sociální a
posilující slovo, zatímco “Já” je nedružné, osobní, samolibé a sobecké. Tak se aspoň
zdá. Ale slovo “My” má svůj defekt. Je pohodlné a nezávazné. Lehko se například
řekne “My, národ holubičí”, ale těžší je říci “Já, člověk holubičí”. Každý může říci: “V nás
žije veliký odkaz Husův” ale kdo z vás může říci: “Ve mně žije veliký odkaz Husův”?
“My” jsme obětovali krev a svobodu za věc národa, ale promiňte mi, “já” jsem ji neobě-
toval; když “my” jsme trpěli to a ono, “já” jsem seděl doma. “My” jsme veskrze hrdinové,
mučedníci a bratří, “my” jsme velkodušnost a obětavost sama, “my” bojujeme, “my”
žádáme; opravdu, mohu se pochlubiti velmi krásným “my”, velmi statečným, slavným
a záslužným “my”, ale běda, nemám-li “já” nic, pranic z těchto “našich” předností!
Sebedokonalejší “my” nepřidá ani palce mé postavě, ani závažíčka mým zásluhám;
žádné “my” mne nespasí, nedal-li jsem “já” aspoň cibuli almužnou. “Já” je slovo prak-
tické, zavazující a činné; je nekonečně skromnější než “my”, je znepokojivé a těžké;
“já” je zároveň slovo svědomí i slovo činu. -  K. Čapek (Kritika slov, 1920)

k z a m y š l e n í . . .

Likérkošt 2012
Vážení likérníci a příznivci dobrého pití. Jak jsem slíbil v jarním čísle

Zlatého pásku, pokoušíme se zahájit v Němčicích další, doufám úspešnou,
tradici.  
Orientální moudrost říká, že každá dlouhá cesta začíná prvním krokem a
nám teď nezbývá nic jiného, než ten první krok udělat. A proto tímto vyhlašuji
první ročník Svépomocného koštu domácích likérů - Likérkošt 2012. 

Propozice akce jsou uvedeny níže. Přiznávám, že jsme trochu (no, trochu,
trochu dost) opisovali z propozic Němčické šťopky, ale na druhou stranu,
když se něco osvědčilo, tak proč to nepřevzít. Pokud se akce “ujme”, bude
jistě dost příležitostí vypilovat v příštích ročnících její průběh k dokonalosti.

Pokud bude co ochutnávat a hlavně pokud prohibice dovolí, odehraje se
akce v prostorách Hasičské zbrojnice v Němčicích v sobotu 24.11.2012 od
14:00. 

Zatím nemáme, bohužel, úplně jasno ve využití nespotřebovaných vzorků
likérů. Protože restaurace Kulturního domu Němčice již poměrně funguje,
nebude původní nápad -  prodeje na Silvestrovském vážení - zřejmě
použitelný. Prodej na akcích jiných místních spolků nebo organizací není
také úplně nejšťastnější, protože zase odčerpává tržby jim, takže tady je
dobrá rada drahá. Nějaké nápady již ale máme a tak pevně věřím, že se nám
tento “problém” podaří nejpozději v den konání akce vyřešit.

A to nejlepší na konec. Mluvit v tuto chvíli o využití výtěžku akce sice
připomíná prodávání kůže z medvěda, který ještě běhá po lese, ale bude-li
nějaký, určitě vymyslíme  bohulibý způsob jeho využití. Prozatím je pracovní
návrh - podobně jako u Němčické šťopky - využít peníze ve prospěch školy
/ školky, což ovšem neznamená, že nejsme přístupní jiným nápadům. Even-
tuální návrhy budou organizátoři přijímat po celou dobu trvání akce.

Na závěr bych chtěl popřát všem likérníkům odvahu k přihlášení vzorku do
soutěže, hodnotitelům zdravý úsudek a ostatním účastníkům dobrou zábavu.

- F. Šauer,  SZMKT 

Spolek pro zachování

místních kulturních tradic

Likérkošt 2012
Propozice

1) Cíl
Cílem svépomocného koštu je propagace domácí výroby kvalitních likérů a
ocenění nejjakostnějších z nich. 
2) Účastníci
Účast je dobrovolná.
Účastníkem koštu se může stát fyzická osoba starší 18 let, bez rozdílu pohlaví,
rasy, vyznání či místa bydliště. 
Soutěžícím se stává účastník, který přihlásí ke koštování alespoň jeden vzorek
likéru. Přihlášení více vzorků od stejného soutěžícího se připouští. V den
konání  musí být každý soutěžící osobně přítomen, nebo musí jmenovat jiného
účastníka jako svého zástupce.
Hodnotitelem se může stát účastník koštu, který zaplatí "Koštovné". Soutěžící
se stávává hodnotitelem automaticky v okamžiku přihlášení do soutěže ("Koš-
tovné" neplatí). Soutěžící, který nebude mít zájem zúčastnit se hodnocení,
může jmenovat jiného účastníka jako svého náhradníka. 
Každý hodnotitel obdrží vlastní štamprle a formulář, který ho opravňuje k
ochutnávce libovolného počtu vzorků (kolik vydrží, ale každý vzorek pouze jed-
nou). Do formuláře vyplní své jméno a bude tam zapisovat hodnocení jed-
notlivých vzorků. 
3) Kategorie

Svépomocný košt probíhá anonymně v těchto kategoriích:
- Bylinné likéry 
- Ovocné likéry 
- Ostatní likéry 

Pokud nebude v některé kategorii přihlášeno alespoň 5 vzorků, bude zrušena
a vzorky budou přesunuty do kategorie Ostatní likéry. Naopak, v případě při-
hlášení pěti a více vzorků stejného likéru v kategorii Ostatní likéry, bude tento
druh hodnocen a vyhlášen samostatně.

4) Podmínky zařazení vzorku ke koštování
- vzorek likéru pochází z vlastní produkce soutěžícího
- vzorek vyroben z přírodních surovin (bez chemických přísad) 
- likér je vyroben z ovocného destilátu nebo potravinářského lihu

(výroba z prodávaných lihovin se připouští)
- objem vzorku nejméně 0,5 litru
- vzorek je předán v čiré skleněné láhvi opatřené šroubovacím uzávěrem
- pořadatel si vyhrazuje právo vyřadit z koštování vzorky, které by mohly 

ohrozit zdraví hodnotitelů
5) Průběh přihlášení vzorku ke koštování
- vzorky je možno přihlásit od 1.11.2012 do 23.11.2012 u paní Dany Urbánkové 

v Němčicích č.p. 102
- u každého vzorku je třeba udat druh likéru, obsah alkoholu, rok výroby, 

jméno, příjmení a bydliště soutěžícího
- druh likéru je třeba udat buď všeobecným názvem (Absinth, Griotka, ..), 

nebo hlavní surovinou (Ořechovice, ..)
- přihlášené vzorky budou očíslovány a zapsány do seznamu
- seznam přihlášených zůstane až do vyhlášení výsledků neveřejný
6) Hodnocení
- hodnocení probíhá neanonymně, hodnotitel musí vyplnit Hodnotící formulář
- ochutnávka představuje jeden „Standardní lok“ 

( = 1cl  tj. 1/2 malého "panáka") z každého vzorku 
- hodnotí se: vůně, chuť, jemnost
- hodnocení bude ukončeno v 19:00, následně bude provedeno vyhodnocení
- pro každý vzorek se vyškrtne nejlepší a nejhorší hodnocení
a celková známka se vypočítá jako aritmetický průměr zbývajících hodnocení

- vyhlašuje se absolutní vítěz a 3 nejlepší v každé kategorii
- všichni ocenění obdrží diplom, absolutní vítěz navíc putovní pohár
- po vyhlášení výsledků může na požádání kterýkoli účastník nahlédnout do 

záznamů a provést si vlastní kontrolu

Kalendáø  akcíKalendáø  akcí

H a s i è s k á  z b r o j n i c e

24.11. 14:00 SZMKT Likér-košt

K a p l e  v  N ì m è i c í c h

7.12. 18:00 Školka Adventní koncert

S t ø e d  o b c e

2.12. Školka Rozsvěcení Vánočního stromu

K u l t u r n í  d ù m

13.10. 14:00 Školka Beseda se seniory
Šlégl Divadelní představení “Doba kamenná”

31.12. 10:00 SZMKT Silvestrovské vážení

D ù m  “ N a  n e b e s í c h ”

2.12. Advent 2012 - výstava prací

S p o r t o v n í  a r e á l  N ì m è i c e

14.10. 15:30 TJ Sokol Fotbalové utkání Němčice - Dolní Třešňovec



M a t e ø s k á   š k o l a

Provoz naší mateřské školy začal 13. srpna. Sešli jsme se v počtu
18 až 20 dětí. To je pěkná prázdninová docházka. Děti se už do
školky těšily na své kamarády a také budoucí prvňáčci si ještě užívali
společné hry s kamarády ve školce. Děti si všimly, jak krásná jsou
nová okna. Výměna oken se podařila ve stanoveném čase a jsme
moc rádi, že se tato finančně náročná investice uskutečnila. Věříme,
že to bude v zimě znát.

S novým školním rokem přišly také nové děti.
Všechny děti k 1.9.2012 dosáhly tří let. Dá se
říci, že adaptace na prostředí školy se obešla
bez větších potíží a ani pláč, který toto období
provází, tentokrát dlouho netrval. Těší nás, že něk-
teré děti odpoledne ani nechtějí jít domů hned, jak pro ně
přijdou rodiče. 

Děti jsou na zahradě rády a také hřiště nás láká ke hrám
a sportování.

Letos máme 14 předškoláků a celkem je dětí 40. Pomalu si
na sebe zvykáme a společně tvoříme pravidla chování, aby nám

spolu bylo dobře. Snažíme se předcházet konfliktům mezi dětmi,
posilovat přátelství, vést děti k samostatnosti a slušnému chování. K
tomu nám pomáhají nejen pohádky, ale také společné řešení
vzniklých situací. Snažíme se spolupracovat s rodiči, aby děti měly

jasná pravidla doma i ve školce. Na podzim jsme si
naplánovali kromě nabídky činností ve školce ještě další

akce:
- Podzimní výlet do lesa
- Drakiáda tentokrát trochu jinak
- Čarodějná pohádka v České Třebové
- Adventní dílny na konci listopadu
- Rozsvícení Vánočního stromu 
- Miikulášská nadílka

- Vánoční besídka
Máme radost, že k nám chodí tolik šikovných

dětí,které se chtějí učit nové věci.
Budeme se snažit být jim dobrými průvodci na cestě za

Všeználkem. - V.D.

V červenci jsme uspořádali dětský den –
Pouťové odpoledne. Dlouho jsme váhali na jaké
téma a zda opět soutěžní disciplíny umístit do
přírody. V tomto období bylo počasí nejisté, ale v
sobotu ráno jsme se rozhodli, že dětem umožníme
opět vycházku do přírody i když jen po cestě a ve

zkrácené verzi. Počasí se nakonec umoudřilo a tak účast byla opět velká. 

Déšť nám působil problémy i 1. září, kdy jsme pořádali “Netradiční hasič-
skou soutěž s příjezdem”. Jelikož v tomto termínu probíhalo větší množství
kulturních akcí v okolí, byla účast soutěžních družstev menší. Podívat se při-
jel senátor ing. Petr Šilar, který věnoval několik cen vítězům. Vlastní soutěž
proběhla dvoukolově a byla vyrovnaná. Pro nedostatek pořadatelů z našich

řad nám aktivně a dobrovolně pomohli Víťa Stránský, Martin Povolný, Pavel
Suchánek ml., pan Milan Jasanský bratři hasiči z našeho okrsku č. 6 a další.
Tímto jim děkujeme.

Pořadí družstev:
1.Horní Sloupnice
2. Němčice
3. Dolní Újezd
4. Dolní Sloupnice

1. Horní Sloupnice - ženy

- Za SDH Miroslav Jasanský a Jiří Veselý ml.

SDH Nìmèice



S p o r t   -   V o l n ý  è a s
Za pìt minut dvanáct

Po jarním trápení u fotbalového týmu to již vypadalo, že kopaná v obci je
na dlouhou dobu definitivně pryč. Vše se podařilo odvrátit na
poslední chvilku, kdy proběhla jednání mezi vedením oddílu a
novou trenérskou dvojicí – Felcman (bývalý hráč Němčic) a
Pokorný ml. (působil zde jako hráč i trenér). 

Zatímco Jan Felcman dostal na starost přípravu týmu
na novou sezónu, Josef Pokorný ml. měl těžší oříšek a to
sehnat nové hráče, protože v našem oddílu zůstalo pouze
8 hráčů. To se po vleklých jednáních nakonec podařilo, i
když nás nesmírně tlačil čas a nová ustanovení FAČR (Fot-
balová asociace České republiky), která se stala nástupcem
ČMFS. Zároveň se zpřísnila pravidla pro členy a tím byla těžší i
jednání s oddíly, odkud jsme si vytipovali nové hráče. Nakonec se podaři-

lo na 100% splnit, co jsme si řekli a do týmu přišlo 12 nových hráčů – Kohút,
Formánek, Pekník a Stejskal (Česká Třebová), Nešpor, Fišar a Palán
(Řetová), Mackerle (Rybník), Hájek (Janov), Voleský (Ústí nad Orlicí),

Matoušek (Litomyšl) a Albert (Dolní Újezd).
Mužstvo začalo trénovat 6.7. a trénuje 2x týdně. Absolvovali

jsme také přípravná utkání na turnaji, kde jsme remizovali se
Sloupnicí 2:2 (Matoušek, Hynek)a porazili Dolní Čermnou 3:0
(Horák 2x, Hynek). Pak jsme si pozvali na přátelské utkání
Řetovou a prohráli 0:6.

V mistrovské soutěži jsou výsledky střídavé – Jehnědí
0:1; Albrechtice 2:1 (Kohút, Albert); Tatenice 2:0 (Matoušek,

Voleský; Libchavy 1:2 (Nešpor). Tým má dobrou morálku a v
kabině je cítit odhodlání. Věříme, že Vás fotbal opět začne bavit

a přijdete nás na stadion povzbudit.

- Jos. Pokorný ml.

Prázdniny byly již tradičně věnovány úpravě školního interiéru. Vzhledem k
rostoucímu počtu žáků bylo potřeba přidělat 4 skříňky do šatny v suterénu
školy, do prostoru u školní družiny byly nainstalovány dostatečně velké regá-
ly na aktovky, centrální schodiště školy bylo obloženo dřevem. Již od června
probíhaly práce na připojení školy na nový zdroj tepla z místní bioplynové
stanice. V budoucnu bude možné využívat tento zdroj odpadního tepla, v pří-
padě potřeby bude možné přepnout systém vytápění také na plyn. Největší
investiční akcí  byla výměna oken a současně vybudování zádveří u dolního
vchodu do školy. Prostředí školy se tak výrazně zlepšilo, získalo na účelnosti
a estetičnosti. Chtěli bychom proto moc poděkovat zastupitelstvu obce, které
o rekonstrukci rozhodlo, i když pro toto rozhodnutí v době krize jistě nebylo
jednoduché sehnat finanční podporu.

21.září jsme se školou navštívili Ekocentrum Paleta v Pardubicích, kde se
naši žáci účastnili 2 výukových programů - „Zpracování lnu“ a „Pečení v peci“.
Díky grantu Pardubického kraje, který škola v tomto roce získala, měli žáci
exkurzi zdarma.

V tomto školním roce mohou naši žáci navštěvovat tyto zájmové kroužky:
1) Angličtina
2) Sportovní hry
3) Hra na zobcovou flétnu
4) Keramika (ve spolupráci s DDM Litomyšl)
5) Ekodílny
6) Rytmik (ve spolupráci se společností Rytmik s.r.o.)

Naši žáci i jejich rodiče se mohou těšit na spoustu dalších akcí. Některé budou
již tradiční, některé si vyzkoušíme nově. Všichni se na ně moc těšíme.

- Lydie Věnečková

C o  s e  u d á l o
v e  š k o l e

Nìmèický Pivní triatlon
Poslední prázdninový pátek se konal 8.ročník Němčického pivního
triatlonu. 
Závodu se zúčastnilo 18 dětí (ve dvou kategoriích), 8 dorostenců, 3
ženy a 26 mužů. To znamená 55 závodníků! Tím padly účastnické
rekordy téměř všech kategorií (mimo kategorie žen). Vzhledem k
letošnímu deštivému počasí,  to bylo více než překvapivé, ale
potěšující. Nicméně závod se koná za každého počasí a pár kapek

deště, ještě nikomu neublížilo. Poprvé jsme si vyzkoušeli triatlon za neustálého
deště a díky skvělému zázemí fotbalových kabin, jej šlo bez větších potíží
absolvovat. 

Soutěžilo se na tradičních tratích: 
muži – 20 km na kole, 3 km běh, 3x 0,5 l pivo/pito
ženy a mládež – 12 km na kole, 2 km běh,  1x 0,5 l pivo/limo
děti (do 12let ) – 1 km na kole, 300 m běh, 0,2 l limo 
Výsledky ( pouze první tři v jedn. kategoriích)

Muži Ženy
1. Gyömbér Martin  00:53:58 1. Kavanová Michaela 00:45:41
2. Pavliš Lukáš 00:56:49 2. Jasanská Petra 00:48:24
3. Novotný František 00.58.40 3. Balská Jitka 00:50:30

Mládež 13 - 18 let Děti 9 - 12 let
1. Kramář Michal 00:34:16 1. Gyömbér Martin 00:08:18
2. Matoušek Matěj 00:38:47 2. Škeřík Ivan 00:09:18
3. Nováček Robin 00:41:07 3. Koukola Tomáš 00:09:48

Děti do 8 let
1. Pavliš Lukáš 00:10:51
2. Nováček Maxim 00:11:15
3. Stránská Michaela 00:11:59

Pokud se chcete o triatlonu dozvědět více informací, tak navštivte naše
webové stránky: http://pivnitriatlon.webnode.cz
Doufám, že si všichni závodníci skvěle zasoutěžili, přihlížející diváci a fanouš-
ci dobře zafandili a všichni společně jsme se skvěle pobavili.
Děkuji všem za pomoc s přípravou a organizací triatlonu. Manželům Vyt-
lačilovým a Víťovi Stránskému za obsluhu kiosku, Janě Vokálové (i ostatním)
za nafocení momentek ze závodu a  Standovi Tkadlečkovi za ozvučení Děku-
ji také všem sponzorům: OÚ Němčice, www.vina-chochola.cz, www.pohary-
figurky.cz, a dalším.

Těším se na setkání při příštím ročníku, který bude opět poslední prázdni-
nový pátek, tzn. 30.8.2013.

- Za pořadatele Ivan Škeřík
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VVolejbalový turnaj smíšených mužstevolejbalový turnaj smíšených mužstev
Letos 9. června ve se sportovním areálu Němčice konal již 31. ročník volejbalového turnaje
smíšených družstev a 14. ročník volejbalového turnaje o putovní pohár starosty obce
Němčice. Před turnajem nám nepřálo počasí, ale nakonec se opravdu vyčasilo a v 10 hodin
se začalo hrát. V odpoledních hodinách už jsme se těšili i ze sluníčka. Turnaje se jako vždy
zúčastnilo 10 družstev, obhájce loňského vítězství Nikeš Litomyšl, Sokol Litomyšl, Čeko I,
Čeko II Česká Třebová, Sintex Česká Třebová, Svinná, Vojta Team Svinná, VČE Litomyšl,
Semanín a domácí Ferber.
Protože máme k dispozici 2 kurty (a musím se zmínit, že kvalita antukového kurtu byla díky
tehdejšímu správci velice dobrá, což se nedá říci o údržbě v současné době), hraje se na dvě
skupiny a následně pavouk.
Turnaj probíhal v přátelské sportovní atmosféře, družstva se doslova drala o každý míč, bylo
se opravdu na co koukat. Závěrečné finále bylo opravdu o míče, souboj sváděl Sokol Litomyšl
se Sintexem. Obě družstva jsou herně velice vyrovnaná, ale nakonec zvítězil Sokol Litomyšl.
Celý den nás provázelo Rádio Zhoř, posezení trvalo do pozdních večerních hodin a moc jsme
si celý den užili.
Příznivci volejbalu se pravidelně schází ve čtvrtek na volejbal. Teď už se ale blíží zima, takže
jsou čtvrtky jedny z posledních a doufám, že na jaře zase začneme sportovat venku. Teď se
rozjedeme do sousedních obcí do tělocvičen. Tak si všichni užijte podzim a zimu a někdy zase
na shledanou při sportování.

- MJ

Opíkaèka U kaèenek
Jak už se stalo tradicí, na závěr školního roku jsme připrav-

ili pro naše malé sportovce táborák U kačenek. Tentokrát se
uzeninový obřad konal 22.6.2012. Ze všech částí naši obce
dorazila skupina bezmála 40 malých i velkých táborníků. Tato
akcička je vždy poděkování všem dětem i rodičům za jejich
docházku a podporu dětí v pohybu. 

Po příjemné procházce, šiškované a hrátkách v okolí
pramene potůčku jsme ocenili naše šikulky za jejich docházku.
Malí atleti obdrželi nějaké to koko, bonbónky a na zapití slad-
ký moštík.

U skupiny Milana Kopeckého se scházelo celkem 23 dětí,
ve skupině starších kluků to bylo 17 borců. Obě skupiny dětí
se sešly za školní rok 2011/2012 celkem na 72 cvičeních. To
jsou čísla, která nepotřebují komentář, pouze ocenění všech
cvičitelů za jejich čas a trpělivost.

Tak tedy hodně zdaru do nového školního roku.

- Lukáš Pavliš

Cvièení s dìtmi
2012/2013

Jak se píše v článku o zakončení minulého roku,
zájem o Cvičení s dětmi stále roste. Zejména dětí
školkového věku a to je skvělé. Nový školní rok jsme
zahájili schůzkou s rodiči, kde jsme představili návrh

nového rozdělení dětí a plány na tento školní rok.
Na schůzce jsme přivítali i rodiče, kteří přišli zapsat nové děti, takže v tuto

chvíli máme celkem 45 dětí. Právě z důvodu velkého zájmu a s ohledem na
omezené prostory naší tělocvičny budou děti rozděleny do těchto skupin s
těmito termíny cvičení:

Děvčata  2006 - 2001 PONDĚLÍ
Fotbal  2006 - 2005 STŘEDA
Děti školka ČTVRTEK
Fotbal 2004 – 2001 PÁTEK

Čas cvičení od 15:30 do 17:00 v areálu sportovního hřiště, za nepřízně
počasí v tělocvičně ZŠ. U ročníku 2006, který je v naši skupině nejpočetnější
necháváme na rozhodnutí rodičů, zda své dítko nechají ve skupině „Školka“,
nebo budou mít zájem ho posun do starší kategorie k školním dětem. S
nárůstem dětí musíme zabezpečit dostatečné kapacity cvičitelů, což je v tuto
chvíli naše nejslabší místo. V dnešní době nemá nikdo času nazbyt, přesto se
nám podařilo dát do hromady tým 10 lidí. Rozhodně budeme potřebovat čas na
ustálení jednotlivých cvičení, jak po stránce počtů dětí, tak po stránce dnů v

týdnu. Počítejte tedy, že může dojít k nějakým
změnám, o kterých budete dopředu informováni.
Týmy cvičitelů vám pak představíme v dalším čísle
Zlatého pásku.

Zásadní změnou je pro tento rok rozdělení škol-
ních dětí do 3 skupin. Pevně věříme, že cílenější
nabídka a fyzická vyrovnanost bude další bonus naší
práce s dětmi. 

Pro tento rok se opět pokusíme zorganizovat
nějaká ta přátelská utkání s dětmi z Osíka, popř.
dalších okolních vesnic.

Na závěr musím poděkovat všem dětem za jejich
zájem o sport a rodičům za podporu. Bez té by se děti
k pohybu nikdy nedostali. Díky.

Lukáš Pavliš - TJ Sokol Němčice, Cvičení s dětmi

Fotbal -  Okresní pøebor
IV.tøída

Tým Z + 0 - Skóre Body
1. Ústí nad Orlicí C 6 5 1 0 23 : 7 17
2. Libchavy B 7 5 1 1 20 : 16 16
3. Verměřovice B 7 4 2 1 14 : 9 14
4. Němčice 7 3 1 3 6 : 10 11
5. Dol.Třešňovec 7 3 0 4 18 : 14 9
6. Dlouhoňovice 7 3 0 4 14 : 16 9
7. Kerhartice B 7 2 1 4 19 : 21 7
8. Albrechtice B 7 2 1 4 13 : 19 7
9. Jehnědí 6 2 0 4 11 : 16 6
10. Tatenice B 7 1 1 5 10 : 20 5


