
Vážení spoluobčané,
než jsme se nadáli, tak máme podzim a k tomu jedno volební
období za sebou. Ať mám na mysli jedno nebo druhé, tak si
říkám, že to zase pěkně uteklo. Letošní rok obzvlášť, neustále se
v obci něco děje, tak ať mi někdo neříká, že se u nás nic neděje.
Letošní rok je opravdu velmi specifický, hlavně co se možností
získání dotací týče. Pustili jsme se do více projektů, než bývá
zvykem. Vlastně to začalo již vloni v září o dotaci na chodník
ve Zhoři a na techniku pro snížení prašnosti v obci. Když jsem
již zmínil Zhoř, tak tam chvilku zůstaneme.

Zhoø
Asi nejdůležitější je pro Zhoř výstavba chodníku podél silnice
II/358. Záležitost, které jsem věnoval celý loňský podzim, by se
mohla dát v letošní zimě konečně do pohybu. Všechny potřeb-
né doklady pro znovu podání žádosti včetně té nejdůležitější,
kterou je stavební povolení, již máme. Musíme nyní vyčkat
otevření nové výzvy pro tento účel. Bývá tomu hned zkraje
kalendářního roku počátkem ledna. Rozhodnutí o přidělení
nebo nepřidělení dotace by mohlo padnout někdy na přelomu
dubna nebo května příštího roku. Letos tomu tak bylo 5. 5. 2014.
Pevně věřím, že na podruhé budeme již úspěšní a dotaci na vý-
stavbu chodníku okolo silnice II/358 ve Zhoři již konečně
získáme. V tomto případě by pak následovalo výběrové řízení
na dodavatele stavby a když to všechno hodně dobře půjde, tak
by se na podzim příštího roku mohlo konečně začít stavět. Pro
úplnost jen připomínám, že stavba půjde po levé straně silnice
II/358 směrem na Českou Třebovou a to od čp. 77, od sjezdu do
vlastní Zhoře až po zastávku za odbočkou na Svinnou. V pro-
jektu jsou řešeny všechny 4 zastávky autobusů, místa pro
přecházení, přechody pro pěší i nové veřejné osvětlení v celé
délce chodníku včetně nasvícení přechodu mezi zastávkami
autobusů. V současné době také probíhá přestavba objektu
bývalé hasičské zbrojnice na knihovnu, spolkovou místnost.
Velmi mě mrzí, že s největší pravděpodobností nebude splněn
stanovený termín pro dokončení stavby, kterým bylo 30. září. Z
tohoto důvodu se ještě nadcházející volby budou konat v
budově bývalé školy čp. 26. Myslím , že otevření nové knihovny
bude důvodem pro setkání občanů v této časti obce. Zastupi-
telstvo na svém posledním zasedání dalo také zelenou
přípravě podkladů pro úpravu již zmíněného domu čp. 26,
bývalé základní školy, na dům k bydlení pro seniory. Hlavní
myšlenkou je nabídnout seniorům možnost bydlení a setrvání v
naší obci i v případě že některý starý člověk zůstane v domě
sám a zajištění svých potřeb a potřeb bydlení již nebude
schopen zvládnout vlastními silami a nebude tedy nucen se
stěhovat např. do Litomyšle nebo Sloupnice. Vše je ještě na
úplném začátku. Musíme prověřit možnost spolupráce s pečo-
vatelskou službou, charitou nebo jinými poskytovateli pečova-
telských a zdravotních služeb. Také musíme provést rozbor a
analýzu budoucího provozu z hlediska financování tak, aby
celý provoz byl pokud možno samofinancovatelný a
nezatěžoval pak následně rozpočet obce. V objektu by mohlo

být až 8 bytových jednotek pro jednotlivce nebo páry. Předpo-
kládáme vytvoření 1 -2 prac. míst na celý nebo částečný úvazek
pro zajištění vlastního provozu domu a potřeb ubytovaných.
Záměr máme dobrý, teď ho již jen dobře připravit a když rozbo-
ry a kalkulace vyjdou dle našich představ, tak ho již jen pak
dobře realizovat.
V současné době by měla probíhat i oprava některých hodně
poškozených komunikací. Díky jiným projektům, na které jsme
zpracovávali žádosti a dotace zůstal v pozadí tak trochu pro-
jekt na přípravu podkladů pro případnou výstavbu opěrných
zdí na dvou úsecích místních komunikací. S příchodem pod-
zimu se příprava dala opět do pohybu.
Dlužni stále zůstáváme s úpravami horního a i dolního plácku.
To se již letos asi nestihne. Je to otázkou podzimního počasí a
také peněz. Po chodníku asi druhou nejdůležitější věcí je hřiště
ve Zhoři. Proběhla malá schůzka s rodiči dětí, kde se diskuto-
valo jak upravit stávající hřiště za školou. Představou je po-
stupná úprava celého areálu a padl návrh na vyasfaltování stá-
vající plochy tak, že by přes léto sloužila jako víceúčelové hřiště
a v zimě by se dala použít pro zřízení kluziště. Bude provede-
na kalkulace, abychom věděli v jakých nákladech by se celá
akce mohla pohybovat. Předpokládám v této věci ještě diskusi.
Podle toho jak diskuse dopadne budeme postupovat dále. Celá
věc by se mohla a měla realizovat již v příštím roce. 
Na příjezdu od České Třebové do obce byl instalován měřič
rychlosti vozidel (radar) a já věřím, že přispěje k větší
bezpečnosti silničního provozu nejen v zimním období

Èlupek
Člupku se asi nejvíce dotýkají připravovaná protipovodňová
opatření. V létě došlo k upřesnění zájmového území pro při-
pravovanou stavbu, a byl vyhotoven nový GP pro umístění
stavby, který se mi v posledních dnech postupně dostává na
stůl. Místo celé stavby bylo konzultováno s vlastníky pozemků
a nyní by měl následovat výkup těchto dotčených pozemků,
aby investor mohl realizovat celou stavbu. Doufám, že vše
dobře dopadne a výstavba bude zahájena co nejdříve. Při
každém větším dešti si říkám, že již tu měla dávno stát. Na rea-
lizaci této stavby závisí i následná oprava člupeckého sportovně
kulturního areálu, přes který povede hlavní přístupová cesta na
stavbu polderu. Areál opravu již velmi potřebuje a taky si ji
velkou měrou zaslouží.
Abych nezapomněl i na Člupku u prodejny byl instalován
měřič rychlosti vozidel. Vedl jsem zajímavou diskusi s jedním
občanem na téma jeho umístění. Bylo mi řečeno, že by měl být
umístěn na začátku obce na příjezdu od Zhoře, aby zpomaloval
jízdu již u značky obec. Všichni dobře známe situaci výjezdů od
domů na kopci v tomto úseku. Ano, zvažovali jsme i toto
umístění. Nakonec ale byl umístěn tam, kde je a vedla nás k
tomu tato úvaha. Na příjezdu od Zhoře již jeden zpomalovací
prvek je. Je to značka nejvyšší dovolené rychlosti 40 km, kde
obvykle slušní řidiči zpomalují. Nad mlýnem ovšem řidiči
obvykle nohu z brzdy sundávají a právě u prodejny opět
nabírají rychlosti a častokrát následně končí ve zdi stodoly u
Povolných. Zda je umístění radaru zvoleno dobře či ne nám
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ukáže čas. Nikde není psáno, že se toto umístění nemůže
změnit. Jen pro informaci, umístění radaru podléhá správnímu
řízení, kde vydáním Rozhodnutí o umístění měřiče rychlosti
vozidel je povolena jeho instalace. Před tím se ve věci musí
ještě vyjádřit Správa a údržba silnic pro Pardubický kraj a
Dopravní inspektorát Policie ČR, kterým již musíme předem
sdělit jaký typ radaru se bude instalovat. Vlastní rozhodnutí
vydává odbor dopravy MěÚ Litomyšl. Opravdu si radar
nemůžeme pověsit tam kde nás napadne.
Člupákům zůstáváme také něco dlužni, je to oprava čekárny
(když bude pěkný podzim tak to třeba ještě zvládneme) a
opravy místních komunikací. Opěrná zeď do člupeckého
kopce je bohužel zatím na mrtvém bodě, ale využívám každé
příležitosti abych na důležitost této stavby upozorňoval.

Nìmèice 
Němčic se také dotýkají již dlouho připravované pro-
tipovodňové opatření. Tak i zde se čeká na jejich realizaci. V
současnosti probíhá úprava příjezdové komunikace k
mateřské školce. U MŠ byla také provedena oprava chodníků a
v přípravě je také zastřešení a zateplení celého objektu. To se
nachází ve fázi příprav projektové dokumentace pro výběrové
řízení na dodavatele stavby. Realizace stavby se předpokládá v
první polovině příštího roku. Projekt zateplení objektu MŠ byl
připraven na jaře letošního roku společně s obdobným projek-
tem na zateplení a úpravy kulturního domu v Němčicích.
Následně byla podána žádost o dotaci na zateplení budovy MŠ
a byli jsme úspěšní. Projekt úprav a zateplení kulturního domu
se připravuje do další výzvy, která by mohla být vypsána ještě
letos na podzim. Projekt na úpravy KD je mnohem složitější
než u MŠ, neboť řeší kromě zateplení stropů (střech) a
obvodového zdiva i výměnu oken a dveří, dále pak změnu
zdroje pro vytápění budovy z plynových kotlů na teplené čer-
padlo. Měla by být řešena i vzduchotechnika tak, aby
nedocházelo k významným tepelným ztrátám.
Do pohybu se dala konečně i záležitost okolo opěrné zdi nad
čp. 37 (kamenná hospoda) kde se již roky snažíme dosáhnout
zlepšení nebezpečné dopravní situace v tomto úseku. Pardu-
bický kraj pověřil SUS pro Pardubický kraj, aby zpracovala
dokumentaci pro výstavbu opěrné zdi a chodníku v tomto
místě. Součástí stavby by měly být přeložky veřejného
osvětlení a rozhlasu, silového vedení elektrické energie, dále
pak odkanalizování tohoto úseku a akceptace požadavků
vlastníků dotčených pozemků. Tato stavba je pro Němčice
velmi důležitá a tak doufám, že se konečně v této věci začíná
něco dělat. Stejně tak jako v případě chodníku ve Zhoři bude
nositelem a investorem celého projektu obec.
Další pro obec významný projekt je záchrana kulturní
památky, roubené hospody čp. 98. V tuto chvíli se nachází ve
fázi posuzování, hodnocení projektu nezávislými hodnotiteli.
Projekt bude obodován a pak se uvidí, jestli projdeme do finál-
ního rozhodovacího procesu či nikoli. V případě neúspěchu
jsme povinni učinit taková opatření, aby nedocházelo k další-
mu chátrání objektu. Jinými slovy budeme muset hledat zdro-
je na rekonstrukci zastřešení objektu a čekat na další možné
zdroje financování nejspíše zase asi z evropských fondů.
Máme rozpracované i další již vícekrát zmiňované projekty.
Jedná se o dotaci na pořízení techniky využitelné pro zlepšení
manipulace s odpady (míněna biomasa – tráva, listí a podob-
ně) a o dotaci na pořízení techniky pro snížení prašnosti v obci
- pořízení techniky na údržbu komunikací a také chodníků,
kterých až je postavíme budeme mít skoro 7 km, a to se oprav-
du ručně udržovat nedá.
Dotace, dotace, a zase ty dotace. Jak říká jeden nejmenovaný
senátor a zároveň starosta jednoho nejmenovaného
severočeského města, dotace by se měly z větší části zrušit a
ponechat je pouze na velké investiční akce typu např. pro-
tipovodňových opatření, výstavby silnic a dálnic či na řešení

krizových situací. Peníze připadající na zrušené dotace by měla
dostat rovnou do svých rozpočtů města, obce a další subjekty.
Rozhodně by se s těmito penězi hospodařilo výrazně efek-
tivněji než za stávajícího nepřehledného dotačního systému,
kdy jsou vyhlašovány výzvy, které mnohdy ani nikdo nepotře-
buje a jsou stanovována nesmyslná kritéria mnohdy sloužící
pouze statistickým potřebám. Opravdu jen ten kdo s touto
mašinerií přišel do styku si umí představit co je to vše za
bezbřehou administrativu. Myslím, že bych o tom mohl psát
velmi dlouze, ale kdo ví, zda-li by mi stačily všechny stránky
našeho zpravodaje. Čím dál více nabývám dojmu, že stávající
systém v mnoha oblastech a to nejen při poskytování dotací
přestává i přes ujišťování našich vrcholných představitelů více
měně fungovat. Nad mnoha záležitostmi zůstává zdravý sel-
ský rozum opravdu stát. Nejsem kompetentní osoba k tomu,
abych se odborně vyjadřoval k oblasti např. zdravotnictví,
školství nebo dopravy, ale jsem přesvědčen o tom, že i přes
sporné a nedostatečné vybírání některých daní jsme poměrně
bohatý stát, k jehož škodě se s penězi vybranými od
daňových poplatníků ukrutně špatně hospodaří. A špatně se
hospodaří systémově a není to nahodilý proces. 
Vrátíme se raději zpět do Němčic. 
Teď v září proběhlo jednání na Městském úřadě v Litomyšli
ve věci výstavby rychlostní silnice R 35. Město Litomyšl zada-
lo zpracování územní studie R 35 na katastru města včetně
vlivu na své okolí. Měla by stanovit možná rizika, která by
mohla výrazně ovlivnit své okolí při výstavbě a následném
provozu této silnice a měla by řešit možnosti jejich eliminace.
Tento materiál by měl sloužit jako podklad pro další přípravu
výstavby R 35, kterou by mělo již zajišťovat ŘSD (Ředitelství
silnic a dálnic).
V měsíci září také proběhla oslava 100 let výročí od výstavby
nové budovy Základní školy v Němčicích. Myslím, že se
slavnost velmi vydařila o čemž svědčí i velmi slušný počet
návštěvníků. Všem, kteří se o organizaci a zajištění této oslavy
zasloužili patří velké poděkování.
Ač nám přes léto někdy počasí příliš nepřálo, myslím, že se v
naší obci neustále něco dělo. Různé sportovní a společenské
akce se vcelku vhodně doplňovaly a určitě přispěly k tomu, že
nám to léto zase pěkně rychle uteklo. Já sám jsem najednou
zjistil, že vlastně nemám nic uděláno z toho, co jsem si pláno-
vat. Tak, tak jsem stihl připravit dřevo na zimu a zbytek prací
budu muset odložit asi na příští rok. Třeba ale budeme mít pří-
jemný podzim, i když to teď zatím nevypadá.
S podzimem přicházejí i pro každou větší i menší obec či
město důležité komunální volby. Tady občan může opravdu
výrazně rozhodovat o tom, jakým směrem se bude jeho obec
nebo město v dalších 4 letech ubírat.
Zároveň ale dodávám, že práce na této úrovni veřejného života
není vůbec jednoduchá a pohodová jak si někteří spoluobčané
myslí. Opravdu to není o tom, že si člověk pracovní dobu
prosedí u kafíčka. Zvlášť u nás na malých obcích, kde nemáme
vyškolené pracovníky pro jednotlivé odbory, je to hodně široký
záběr, od investiční výstavby, přes opravy a administraci dotací
až po řešení pobíhajících psů po obci a nepořádku kolem
popelnic a kontejnerů. Kdyby celý stát fungoval jako většina
malých měst a obcí, tak bychom se měli rozhodně lépe. Ale ono
to vlastně ani ve své podstatě nejde, čím větší subjekt, tím větší
problémy a průšvihy kde hlavním nespolehlivým a nevyzpy-
tatelným faktorem jsou lidé sami. 
Nenechme se otrávit náladou ve společnosti, vyrazme v říjnu
k volebním urnám, kde si sami rozhodneme, jak se nám bude
v naší obci žít v dalších letech. .
Přeji všem spoluobčanům příjemné prožití nadcházejícího
barevného podzimního období.

Ing. Josef Racek, starosta obce Nìmèice



U s n e s e n í  Z a s t u p i t e l s t v a  o b c e  N ì m è i c e
Zastupitelstvo obce Němčice schválilo:
56/2014 - program zasedání pro den 25. 6. 2014. (8, 0, 0)
57/2014 - Dodatek č. 1 ke Smlouvě o nájmu nebytových prostor ze dne 28.
6. 2013, kde k měsíčnímu nájemnému se připočítává DPH v aktuální plat-
né sazbě.(8, 0, 0)
58/2014 - dodatečně Smlouvu o Smlouvě budoucí o zřízení služebnosti č.
953/14/2014,pro kanalizační přípojku k domu čp. 98 v Němčicích,
roubené hospodě, přes potok Zlatý pásek ve vlastnictví Lesů ČR, s. p., v
k.ú.Němčice u České. (8, 0, 0)
59/2014 - Kupní smlouvu o koupi nemovité věci, koupi p.p. 280/2 o výměře
223 m2 a p.p. 287/4 o výměře 29 m2 za celkovou cenu 13.910,- Kč. (8, 0, 0)
60/2014 - Smlouvu o poskytnutí neinvestičního grantu z Programu B 3,
evidenční číslo smlouvy: OR/14/ z rozpočtových prostředků Pardubického
kraje ve výši 10.000,- Kč na projekt Základní a Mateřské školy Všeználek:
Rok v pohybu. (8, 0, 0)
61/2014 - Smlouvu o umístění a provozování kontejnerů na sběr a třídění
oděvů, obuvi a hraček a pověřuje starostu obce dojednáním podmínek
smlouvy. (8, 0, 0)
62/2014 - předběžně možnost prodeje větší části p.p. 137/1 v k. ú. Zhoř u
České Třebové, spodní hranice pozemku bude zarovnána GP. (8, 0, 0)
63/2014 - poskytnutí dotace Mysliveckému sdružení Němčice – Kozlovský
kopec na úhradu nákladů spojených s přikrmováním zvěře ve výši 10.000,-
Kč, dotace podléhá vyúčtování. (6, 0, 3)
64/2014 - převod p.p. 127/2 v k. ú. Zhoř u České Třebové do plochy
smíšené obytné venkovské bez podmínky zpracování územní studie, bude
projednáno v rámci změny ÚP Němčice na stavebním odboru MěÚ Lito-
myšl. (9, 0, 0)
65/2014 - pronájem bytu v čp. 107 p. L. Pavlišové na dobu určitou, a to od
1. 9. 2014 do 31. 12. 2014. (7, 0, 2)
66/2014 - pronájem dvou tříd bývalé ZŠ ve Zhoři čp. 26 pro potřeby ateliéru
na dobu určitou, a to od 1. 7. 2014 do 30. 8. 2014, za podmínek posledního
pronájmu. (9, 0, 0)
67/2014 - Dodatek č. 2 k dohodě o údržbě Sportovního areálu v
Němčicích ze dne 3. 7. 2012 na dobru určitou, prodloužení dohody od 1. 7.
2014 do 30. 6. 2015. (6, 0, 3)
68/2014 - uzavření pojistné smlouvy na pojištění majetku a odpovědnosti
obce Němčice s Kooperativa pojišťovna a.s. dle předložené nabídky s
platností od 1. 7. 2014 na dobu 5 let. (9, 0, 0)
69/2014 - Smlouvu o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, ve
výši 100.000,- Kč na neinvestiční akci: Oprava přístupů k MŠ Němčice z
rozpočtových prostředků Pardubic-kého kraje. (9, 0, 0)
70/2014 - Smlouvu na organizaci zadávacího řízení a dotační management
po dobu 5 let na akci: Pořízení technologie využitelné ke zkvalitnění
nakládání s odpady obce Němčice s TENDRA spol. s r. o. v celkové výši
59.000,- Kč + DPH. (5, 0, 4)
71/2014 - Smlouvu o zajištění zpětného sběru odběru a využití odpadů z
obalů s EKO-KOM, a. s. včetně dodatku a přílohy. (9, 0, 0)
72/2014 - Pachtovní smlouvu o pronájmu obecních pozemků v k.ú. Zhoř na
dobu neurčitou s výpovědní lhůtou na dobu 6 let za celkovou výši ročního
pachtovného 5.138,- Kč. (9, 0, 0)
73/2014 - dodatečně Dodatek č. 1 k nájemní smlouvě z 1. 9. 2014 o
pronájmu sportovního areálu TJ Sokol Němčice, změna doby využívání na
dobu určitou a to na 15 let a změna výpovědní lhůty na dobu 2 roky. (9,0,0)
74/2014 - výsledek hospodaření obce Němčice za období od 1.1.2013 do
31.12.2013, účetní závěrku obce za rok 2013, účetní závěrku ZŠ a MŠ.
(9,0,0)
75/2014 - Závěrečný účet obce Němčice za rok 2013 bez výhrad včetně
začlenění zisku 2.581.137,78, převod zisku na účet nerozděleného zisku a
ztrát z minulých let. (9, 0, 0)
76/2014 - zamítnutí návrhu na změnu územního plánu Němčice, vymezení
ploch pro bydlení na pozemcích č. 944 a 646/8 v k. ú. Němčice. (9, 0, 0)
77/2014 - zamítnutí návrhu na změnu územního plánu Němčice, vymezení
ploch pro bydlení na p. p. 869 v k. ú. Němčice. (9, 0, 0)
78/2014 - zrušení veřejně prospěšné stavby technické infrastruktury
(vodovod, kanalizace) na p.p. 94/1, 94/10, 94/7, 355/2 a 361/56, 361/49,
362 a 363 v k. ú. Zhoř u České Třebové; poldru K 17 na p.p. 94/10 v k. ú.
Zhoř u České Třebové; zastavitelné plochy Z 25 pro občanskou vybavenost
OVMS na pozemcích č. 373 a 374 v k. ú. Zhoř u České Třebové a její
vymezení jako plochy zemědělské; stabilizované plochy pro občanskou
vybavenost OVMS na pozemku č. 94/4 v k. ú. Zhoř u České Třebové a její
vymezení jako plochy zemědělské. (9, 0, 0)
79/2014 - Kupní smlouvu o prodeji p.p. 83/16 o výměře 50 m2 p.p. 83/17 o

výměře 27 m2 a st. p. 50/2 o výměře 1 m2 za vzájemně ujednanou kupní
celkovou cenu 2.823,- Kč. (9, 0, 0)
80/2014 - rozpočtovou změnu č. 1 obce Němčice. (9, 0, 0)
81/2014 - nabídku na dodávku el. energie od společnosti ČEZ Prodej na
období od 1.1.2015 do 31.12.2015. (9, 0, 0)
82/2014 - program zasedání pro den 9. 7. 2014. (6, 0, 0)
83/2014 - Zprávu o posouzení a hodnocení nabídek a zadání zakázky Adap-
tace hasičské zbrojnice na knihovnu Němčice, Zhoř vítězné cenové nabíd-
ce ve výši 859.802,- Kč uchazeče STAVORECYKLA s. r. o. (6, 0, 0)
84/2014 - nabídku na organizaci výběrového řízení na akci Adaptace
hasičské zbrojnice na knihovnu Němčice, Zhoř ve výši 22.000,- Kč (+
DPH) od firmy Hudeček, s. r. o. z Ústí nad Orlicí. (6, 0, 0)
85/2014 - nabídku na technický dozor objednatele na akci Adaptace
hasičské zbrojnice na knihovnu Němčice, Zhoř ve výši 28.000,- Kč (+
DPH) od Hudeček s. r. o. Ústí nad Orlicí. (6, 0, 0)
86/2014 - nabídku na autorský dozor na akci Adaptace hasičské zbrojnice
na knihovnu Němčice, Zhoř ve výši 2.700,- Kč (+ DPH) od Stavby bez bar-
iér, s. r. o. z České Třebové. (6, 0, 0)
87/2014 - příspěvek TJ SOKOL Němčice k výročí 50 let založení fotbalu v
obci Němčice, příspěvek ve výši 10.000,-Kč. (5, 0, 1)
88/2014 - program zasedání pro den 27. 8. 2014. (8, 0, 0)
89/2014 - Dodatek č. 2 ke Smlouvě o sdružených službách dodávek plynu
na období od 1. 1. 2015 do 1. 1. 2016 v ceně 720,- Kč/MWh. (8, 0, 0)
90/2014 - konstatuje, že obec není nadále schopna svými orgány řádně
vykonávat svěřený výkon státní správy na úseku:
a) projednávání přestupků, a to všech přestupků, které by jinak projedná-
valy orgány obce Němčice ve svém správním obvodu 
b) výkonu státní správy svěřené obce Němčice zákonem č. 359/1999 Sb., o
sociálně právní ochraně dětí ve znění pozdějších předpisů a dalšími právní-
mi předpisy. 
Zastupitelstvo obce Němčice souhlasí s uzavřením dodatků k veřejno-
právním smlouvám, na základě kterých výše uvedené činnosti vykonávají
orgány města Litomyšl. Dodatky budou uzavřeny na dobu určitou do 31. 12.
2018. (8, 0, 0)
91/2014 - výběrové řízení projektu Pořízení technologie využitelné ke zkva-
litnění nakládání s odpady – obec Němčice a smlouvu na dodávku tech-
nologie s firmou AUTO SAS s.r.o. v ceně 2.859.000,- Kč bez DPH. (8,0,0)
92/2014 - příspěvek ZŠ a MŠ Všeználek Němčice 114 na oslavu 100. výročí
založení ZŠ ve výši 20.000,- Kč, příspěvek nepodléhá vyúčtování. (8, 0, 0)
93/2014 - předběžně možnost současného prodeje části p.p. 486/1 a koupi
části p.p. 177/2 v Němčicích, části Zhoři, k. ú. Zhoř u České Třebové. Bude
provedeno geometrické zaměření, zveřejnění na úřední desce, následně
budou předloženy kupní smlouvy ZO ke schválení. (8, 0, 0)
94/2014 - obsah a podání výzvy na dodání 1 ks samosběrného vozu
určeného k čištění komunikací v rámci projektu Snižování prašnosti v obci
Němčice. (5, 0, 3)
95/2014 - nabídku JAFIS s.r.o. na zpracování dokumentace pro výběr doda-
vatele, výběr dodavatele stavby a technický dozor v celkové výši 91.960,-
Kč (včetně DPH) a nabídku na autorský dozor Stavby bez barier, s.r.o. v
ceně 2.700,-Kč (včetně DPH) na akci Realizace úspor energie u budovy
čp.124, Němčice-MŠ. (8, 0, 0)
96/2014 - předfinancování projektů na Pořízení technologie využitelné ke
zkvalitnění nakládání s odpady – obec Němčice a Snižování prašnosti v
obci Němčice v předpokládané výši 5.700.000,- Kč. Přijetí úvěru s
možností okamžité splatnosti na dobu max. 9 měsíců. Bude provedena pop-
távka u bankovních ústavů. (5, 0, 3) 
97/2014 - rozpočtovou změnu č. 2 obce Němčice. (8, 0, 0)
98/2014 - Zastupitelstvo obce Němčice schválilo Pachtovní smlouvu na
pronájem obecních pozemků v k.ú. Němčice u České Třebové jako před-
mětu zemědělské činnosti pachtýři p. J. Karlíkovi, Němčice 83 na dobu
neurčitou s výpovědní dobou 6 let za cenu 3.100,- Kč. (8, 0, 0)
99/2014 - podání žádosti na úpravu veřejných prostranství, opravy místních
komunikací v rámci Regionu Orlicko-Třebovsko v předpokládané ceně
úprav 200.000,- Kč v Němčicích, místní části Zhoř v roce 2015. (8, 0, 0)
100/2014 - podání žádosti o dotaci z POV Pardubického kraje na rok 2015
na opravu hasičské zbrojnice v Němčicích. (8, 0, 0)

hlasování - (pro – proti – zdržel se)
- OZ



Kalendáø  akcíKalendáø  akcí

S p o r t o v n í  a r e á l

28.9. Sokol Němčice - Luková
12.10. Sokol Němčice - Žichlínek B
19.10. Sokol Němčice - Kerhartice

K u l t u r n í  d ù m

24.10. SOKOL RockFest
29.11. 14:00 SZMKT Likérkošt
27.12. 14:00 SOKOL Turnaj ve stolním tenise - neregistrovaných
31.12. 10:00 SZMKT Silvestrovké vážení

P ø í r o d n í  a r e á l  È l u p e k

15.11. SDH Prasátkové pochoutky

Bìhem léta

se v naší obci narodili
Berenika Tkadlečková Němčice 
Lukáš Smékal Zhoř
Robin Radimecký Němčice

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

Jindřich Uma 91 let Zhoř
Drahoslava Umová 91 let Člupek
Zdeňka Myšková 80 let Člupek
Jaroslav Zýka 80 let Zhoř
Zdeňka Beranová 70 let Zhoř
Pavla Glesnerová 70 let Člupek
Zdeněk Bartoníček 70 let Zhoř
Jiří Kudrna 70 let Zhoř

jsme se rozlouèili
Vlasta Kolková Zhoř

hhgg

Spoleèenská kronika

Honzíček
Jsou lidé, na které nikdy neza-
pomenete. Jedním takovým vzác-
ným člověkem byl pan Jan Karlík.
3. září jsme vzpomněli jeho
nedožitých stých narozenin.
Pan Jan Karlík se narodil v
Němčicích čp. 57 v rodině Jana a
Kateřiny Karlíkové. Vyrůstal se
šesti sourozenci. Absolvoval zem-
skou odbornou školu hospodář-
skou v Litomyšli – s vyzna-
menáním. Pomáhal nejdříve v
hospodářství svých rodičů a
později v hospodářství svého bra-
tra Josefa.

Po kolektivizaci nastoupil v roce
1959 na hříbárnu do Suché, kde pracoval 25 let u svých milých koní.
Oženil se tu s paní Olgou Hotovou, které pomáhal v hospodářství a
výchovou jejího syna Jaroslava a v roce 1961 se jim narodil
vytoužený syn Jan.
Od roku 1922 hrál v Ochotnickém divadelním spolku Šlegl v
Němčicích. Odehrál 150 představení, 56 divadelních her a účinkoval
při Silvestrech. Hrál divadlo celých  67 let až do roku 1989. Jeho
poslední rolí byl děda Dubský ve hře Naši furianti. Bylo mu 75 let.
Ke stáří se odstěhoval s manželkou a synem Janem zpět na výměnek
do Němčic, který celý přestavěl. První důchod dostal až v roce 1985,
kdy mu bylo 71 roků, protože mu nebylo započteno 20 let odpracov-
aných do roku 1948! Byl ale obyčejně šťastný, narodil se mu vnuk
Jan. Když mu zemřela milovaná manželka Olga, dokud mu síly stači-
ly, snažil se pomáhat synovi Janovi, kterého velice miloval. Syn se o
něho do jeho smrti v roce
2003 vzorně staral.
Jeho život byl naplněný
tvrdou prací, láskou k
rodné půdě, rodině, koním
a divadlu. Mezi lidmi byl
oblíbený, byl srdečný a
uměl hezky vyprávět o
starých časech. Pro lidi z
vesnice to byl Honzíček

Karlíků i ve stáří. Moc tu
chybí jeho milý úsměv a
laskavé slovo.
Jsem moc ráda, že jsme já,
moje děti a manžel mohli
být v jeho blízkosti. Byla
to pro nás čest!
I když zemřel, je tu stále s
námi.

- Věra Karlíková

ŽIVOT JE DAR OD BOHA
Vlastníme jeden dar od Boha, který v sobě zahrnuje všechny ostatní, a sice
život – fyzický, intelektuální a mravný život.
Ale samotný život není schopen zachovat sám sebe. Stvořitel života nám
svěřil odpovědnost za jeho ochranu, rozvoj a zdokonalování. Proto nám také
poskytl soubor zázračných schopností a umístil nás do samého středu
různorodých přírodních zdrojů. Užitím našich schopností tyto přírodní zdro-
je přeměňujeme na výrobky, které používáme. Tento proces je nezbytný k
tomu, aby život mohl plynout svým určeným směrem.
Život, schopnosti, výroba – jinými slovy individualita, svoboda, vlastnictví
– to je člověk. Tyto tři dary od Boha, i přes vychytralost a lstivost politic-
kých vůdců, předchází veškeré legislativě a jsou jí nadřazeny.
Život, svoboda a vlastnictví neexistují proto, že by člověk stvořil zákony.
Právě naopak – existence života, svobody a vlastnictví předcházela tomu,
co přimělo člověka zákony vytvořit.

CO JE ZÁKON?
Co je tedy zákon? Je to kolektivní organizace práva jednotlivce na legi-
timní ochranu. Každý z nás má přirozené právo – od Boha – bránit svou
osobu, svobodu a své vlastnictví. To jsou tři základní podmínky pro život a
zajištění kterékoli z nich je plně závislé na zajištění ostatních dvou. Neboť
co jiného jsou naše schopnosti nežli rozšíření naší osobnosti? A co jiného je
vlastnictví nežli rozšíření našich schopností?
Jestliže má každý právo na ochranu – byť i s použitím síly – své osoby, svo-
body a svého vlastnictví, vyplývá z toho, že skupina lidí má právo sdružovat
se a užívat společných sil k neustálé ochraně těchto práv. Princip kolek-
tivního práva – důvod jeho existence a oprávněnosti – je tedy založen na
právu jednotlivce. A společná ochrana tohoto kolektivního práva nemůže
logicky mít žádný jiný účel než ten, který zastupuje. Tím pádem nemůže-li
jednotlivec oprávněně užít sílu proti osobě, svobodě či vlastnictví někoho
jiného, potom je – ze stejného důvodu – neoprávněné i kolektivní užití síly
k zabití a zničení svobody nebo vlastnictví jednotlivců či celých tříd.
Takovéto zneužití moci by ve všech případech odporovalo našemu před-
pokladu. Síla nám byla dána k ochraně našich individuálních práv. Kdo se
odváží tvrdit, že síla nám byla dána ke zničení stejných práv našich bratrů?
Jelikož žádný samostatně jednající jednotlivec nemůže oprávněně užít síly
ke zničení práv druhých, nevyplývá z toho snad logicky, že stejný princip
musí platit také pro kolektivní užití síly, které není nic jiného nežli organi-
zované sdružení sil individuálních?
Pokud ano, nemůže být nic jasnějšího než následující tvrzení: Zákon je
organizace přirozeného práva na legitimní ochranu. Nahrazuje sílu jed-
notlivce silou kolektivní, která má vykonávat pouze to, k čemu je oprávně-
na síla jednotlivce a na co má přirozené právo: ochraňovat život, svobodu a
vlastnictví; zachovávat práva každého a zajišťovat, aby spravedlnost vládla
nad námi všemi. - FRÉDÉRIC BASTIAT, ZÁKON

k z a m y š l e n í . . .
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Jan Karlík
V letošním roce by se Jan „Honzíček” Karlík dožil stého výročí narození.
Vzpomeňte s ochotníky jeho veliké lásky k divadlu - začínal jako chlapec a za
svůj život ztvárnil tolik krásných rolí, na které nelze zapomenout.
Nikdy nezapomenu na divadelní hru Paní Marjánka,
matka pluku, kde kde se v posledním dějství jako
stařec setkává po létech se svojí dcerou, kterou jsem
tehdy hrála, a tuto scénu sehrál tak procítěně a se slza-
mi v očích, že bylo slyšet i tichý pláč z hlediště.
Divadlo tak miloval, že si ještě v úctyhodných 75
letech u příležitosti 120. výročí založení spolku zahrál
dědečka Dubského ve hře Naši furianti.
Věnujte mu tichou vzpomínku.

Vladimíra Vavřínová
členka spolku

1941

198419831968

1943

1951

1944194319421942

1964

Dne 26. července se uskutečnil dětský den v
Němčicích s různorodou tématikou. Na programu
byly různé soutěže stanovené do několika kate-
gorií podle věku soutěžících. Pro zpestření se
podařilo složit ještě malou mysliveckou výstavku
s možností výkladu. Aby se nenudili ani dospělí,
byl zde pro ně připraven kvíz složený z mys-
liveckých a hasičských otázek.
Zda se tato akce líbila, nechám k posouzení těm,
kteří se zúčastnili a těším se na další spolupráci a

úsměvy dětí, co si to pořádně
užili.
Tímto děkuji všem, kteří se
podíleli na průběhu dne, ale
hlavně Němčickým hasičům a
jejich partnerům za přípravu
celé akce.

Za myslivecké sdružení
Němčice Kozlovský kopec

Karel Veselík.

D ì t s k ý  d e n  s h a s i è i ,  m y s l i v c i  a  r y t í ø i

1955

1986



Posekanec
Máme tu červenec a to je čas našeho
,,hasičského víkendu“. I letošní víkend jsme
trávili na Posekanci v hájence, stojící na
kraji louky v lese mezi obcemi Budislav a Proseč.
Po příjezdu a vybalení věcí jsme všichni usedli venku pod pergolu.
S blížícím se večerem jsme se těšili na opékání buřtů a děti se nemohly
dočkat na noc, kdy podstoupí stezku odvahy lesem.
Druhý den byl v plánu pěší výlet. Jedna skupina si vyrazila do
záchranné stanice a ekocentra Pasíčka. Areál je tvořen z trvale handi-
capovaných jedinců naší přírody. Expozice je složená z dravců, sov,
větších druhů pěvců a některých savců. Spatřili jsme například naši
největší sovu - výra velkého, a stejně tak i jednu z nejmenších a
nejvzácnějších sov - sýčka obecného. Ze savců nás nejvíce zaujal rys
ostrovid, liška obecná a psík mývalovitý. Druhá parta si prohlídla
zámek v Nových Hradech a prošla si zámecké zahrady i labyrint.
Zatímco odpoledne dospělí odpočívali, děti měly plno energie na vodní
bitvu a soutěže, které jsme pro ně připravili.
Po vydatné nedělní snídani jsme si všichni sbalili věci, uklidili chatu a
udělali si společnou fotku na památku.

Pouťové odpoledne
Tato sobota začala jako každý jiný den. Bylo teplo, svítilo slunce a my
měli celé dopoledne plné ruce práce s přípravami na soutěže pro děti.
Docela nám to šlo od ruky a téměř jsme vše stíhali. 
Jenže co se nestalo, v čase 12:51 byl vyhlášen poplach a JSDH musela
vyjet k požáru, který byl na ploše odhadem dvou hektarů. Na místě
zasahovali jak profesionální hasiči Ústí nad Orlicí, Litomyšle a Svitav,
tak i další jednotky sboru dobrovolných hasičů např.: Sloupnice a
Vlčkov. Náš sbor se vrátil od požáru kolem 14. hodiny, tudíž se mohlo
„Pouťové odpoledne“ konat.
Letos nám se soutěžemi na tomto „dětském dnu“ pomohl myslivecký a
rytířský spolek. Proto se také převážně disciplíny odehrávaly v tomto
duchu. Pro všechny byla vystavena rytířská výstroj s různými meči a
štíty. I myslivci se měli čím pochlubit, k vidění byly různé knihy,
časopisy, zvířecí lebky, luky s šípy, zbraně a další jiné věci.
Děti měly plnit úkoly, jako byl hod balónkem na žábu, poznat různá
zvířátka nebo rostliny, střelba ze vzduchovky na terč, rytíři na meč
hodit kroužek, trefit se šipkou na terč z dřevěné foukačky.
Po soutěži už zbývalo jen sečíst dětem body a vyhlásit jejich umístění.
Všechny dětičky byly řádně oceněny sladkou i věcnou odměnou.
I pro dospělé byla připravena soutěž. Klasický kvízo test, který se sklá-
dal z mysliveckých a hasičských otázek. 

Oslavy padesátého výročí v kopané
S první srpnovou sobotou se konaly oslavy padesátého výročí míst-
ních fotbalistů. Největším lákadlem byli herci z televizního seriálu
„Okresní přebor“, kteří nakonec podlehli útokům domácích. Diváků tu
bylo tolik, že jsme nestíhali obsluhovat u stánku s jídlem, který jsme
my hasiči měli na starosti a chvílemi se nám tvořily i dlouhé fronty na
steaky a vepřovou kýtu, takže jsme v tom šíleném vedru zažili i perné
chvíle. Ale nakonec jsme to zvládli a vydrželi jsme do rána tančit na
rockovou skupinu jménem Metaxa. 

Memoriál Josefa Racka
6. září jsme tradičně uspořádali netradiční soutěž s pří-
jezdem „Memoriál Josefa Racka“. Letos se zúčastnilo
sedm družstev. Zasoutěžit si přijela družstva z Horní a
Dolní Sloupnice, Vlčkova, Němčic a Makova. Zúčast-
nila se dvě družstva žen, jedno smíšené a čtyři družstva
mužů. Soutěžilo se dvoukolově za pěkného počasí, ale
nakonec se nám malá přeháňka nevyhnula a my soutěž
na chvíli přerušili. 

Naši dlouhodobí rivalové a třikrát
po sobě jdoucí vítězové z Horní
Sloupnice pojali netradičně oba
dva útoky. Při prvním pokusu se
kluci začali polévat vodou a při
tom druhém útoku recitovali vlast-
ní báseň. Tudíž je všem jasné, že
jim naskakoval čas. A proč tohle
divadélko? Protože nám chtěli
nechat první místo i s putovním
pohárem doma. Kluci, děkujeme a
„smekáme klobouky“  za tohle
gesto!!

Z èinnosti 
SDH Nìmèice



Po odsoutěžení všech družstev následoval nástup a vyhlášení pořadí.
Po předání diplomů, pohárů a malých darů nám byla při nástupu
zahrána píseň „Co jste hasiči“ . Samozřejmě někteří páni nelenili a
vyzvali dámy k tanci, takže najednou byl z nástupu „hasičský bál“.
Letošní soutěž byla doslova a do písmene „netradiční “, ale myslím,
že byla pěkná a bude na co vzpomínat.

- Za SDH Markéta Gregušová

Prodej zvěřiny
Myslivecké sdružení Němčice - Kozlovský kopec nabízí
možnost prodeje zvěřiny pro konečného spotřebitele. Nabízíme
zvěřinu prasete divokého a zvěře srnčí. Není skladem, nutno
počítat s delší dobou objednání, vše se závisí na úspěšnosti
odlovu. 
V případě zájmu volejte: 604 477 516 (Zachař Jaroslav)

773 303 328 (Stránský Ladislav)

Oslava výroèí 50 let
organizované kopané

Dne 2. srpna tohoto roku proběhla ve sportovním areálu oslava 50.
výročí zahájení činnosti fotbalového oddílu TJ Sokol Němčice. Bez
nadsázky je možné říci, že to byla akce do té doby v Němčicích neví-
daná. Platících diváků přišlo celkem 1210 a děti do 150 cm výšky
měly vstup zdarma, takže odhadem se zúčastnilo (včetně účinkujích
sportovců) kolem 1500 návštěvníků.
Takovou masu lidí nakrmit, napojit, pobavit, ale i jen nechat
zaparkovat nebo odbavit u vstupného, to dá pěknou práci. A to ne-
mluvím o přípravách akce, které probíhaly několik měsíců předem a
zúčastňovali se jich zástupci všech místních organizací, bez jejichž
pomoci by TJ Sokol nemohl na pořádání akce těchto rozměrů ani
pomyslet, protože by ji nedokázal personálně zajistit.
Nechybělo mnoho a akce mohla skončit velkým fiaskem. Vždyť
během čtvrtka napršelo 75 mm(!!) srážek a ještě v pátek stála na
hřišti voda v několika velkých kalužích, takže se nedalo ani posekat.
Nevím, kdo z organizátorů měl na starosti počasí, ale odvedl
neskutečnou práci, protože páteční vítr vysušil hřiště do použitel-
ného stavu a úžasnou slunečnou sobotu si doufám všichni účastníci
ještě pamatují, stejně jako nedělní bouřky s prudkými lijáky.
Průběh vlastní akce asi netřeba příliš pitvat. Až na drobné zmatky v
zákulisí, které návštěvníci stejně ani nezaznamenali, proběhla podle
programu. Večerní zábava se nakonec tak „rozjela”, že pořadatelé
museli několika úplatky korumpovat muzikanty, aby nepřestávali
hrát, protože lidé ještě měli chuť se bavit. Nejskalnější se rozcházeli
až po páté hodině ráno.
Dovolte mi touto cestou vyjádřit veřejně dík všem těm, kteří akci
organizačně zajišťovali, protože odvedli obrovský kus práce a
dokázali, že místní lidé jsou ochotni si navzájem nezištně pomáhat,
když vidí, že to ten druhý potřebuje. Díky Vám všem.

- F. Šauer



Co se děje v hospodě
Dobrý den vážení spoluobčané, kamarádi a hosté naší restaurace (i ti
budoucí). Dovolte mi, abych se ohlédla za uplynulým létem a připo-
mněla, co nového v KD.
Na začátku prázdnin bylo potřeba oslavit 1. výročí otevření Kulturního
domu. To to uteklo, co? Přípravy byly mohutné, vše jsme zvládli a tak
nic nebránilo tomu, abychom pátého července začali slavit. Na terásce
se sešla příjemná společnost, počasí vyšlo, vepřové kýty se od rána
točily, pivo teklo proudem, a tak jsme vydrželi až do půl třetí v noci
☺. Chtěla bych poděkovat místním hasičům za zapůjčení „prasomatu“
a zvláště Honzovi Suchánkovi za příkladnou péči o vepřové kýty ☺.
Dále děkuji Lence a spol. za krásný dárek.

Největší událostí letošního léta
byla „Akce klokan“. O
pořízení zvířátka k hospodě
jsme mluvili už dávno, ale až
o prázdninách došlo na věc.
Za pomoci kamarádů jsme za
tři dny vybudovali boudu a
skoro celou ohradu. V neděli
10. srpna jsme vyrazili do
Jablunkova pro klokánka.
Mezitím v hospodě vrcholilo
napínání pletiva na ohradu –
do poslední chvíle jsme
nevěděli, zda bude mít to roz-
tomilé zvířátko kde bydlet.
Bylo to načasované skvěle,
při příjezdu nás vyhlížely děti

(spíš byly zvědavé na toho
klokana, než na nás), u ohrady zbýval tak metr pletiva k natáhnutí. Po
dokončení prací jsme klokana předvedli dětem a zavřeli ho do
boudičky, aby se uklidnil po namáhavé cestě, přes půl republiky.
Děkuji všem, kteří se podíleli na stavbě klokaního domečku. Další den
již klokan – Kubík – mohl na svobodu, zkontrolovat nové bydliště. Ani
ne po týdnu ke Kubíkovi
přibyl kozlík Kvido, který si
všechny okamžitě získal svoji
roztomilou drzostí. A poté, co
po třech dnech přestal mečet
na celou vesnici, tvoří s
Kubíkem správnou zvířecí
dvojku. Přijďte se k nám na
ně podívat.
Další, již tradiční akcí byl
Pivní pětiboj. Letos se konal
16.8. Opět bylo pro
odvážlivce připraveno pět
pivních soutěží. Přestože srp-
nové počasí připomínalo spíše
říjen, jsme se u soutěží
poměrně pobavili. Koulet plný
sud piva do čerstvě namok-
lého kopečku a zpátky nebylo pro soutěžící nic lehkého. Pro
diváky to však byla náramná podívaná. Soutěž byla rozděle-
na na dvě kategorie (ženy, muži). V kategorii ženy byly jen
dvě soutěžící a pořadí na bedně bylo následující:

ŽENY MUŽI
1. Irena Tauerová 1. Jan Šauer
2. Květa Jasanská 2. Radomír Jasanský

3. Jan Pavliš

Pivní pětiboj je akcí pro dospělé, ale ani letos jsme nezapo-
mněli na děti. Poslední prázdninová sobota patřila jen jim.
Konalo se tradiční Loučení s létem v Kulturním domě. Pro
děti jsme opět připravili různé soutěže. Rozhodli jsme se
využít nejen okolí KD, ale především park, kde jsme

rozmístili soutěžní sta-
noviště. Připravili jsme na
cestě celkem 8 zastavení (1.
Kdo kde bydlí, 2. Skládan-
ka, 3. Kytičková, 4. Pavouk,
5. Po stopách medvěda, 6.
Do lví tlamy, 7. Cesta
šneka, 8. Stavění boudy).
Po projití všech disciplín
mohly děti dovádět na
skákacím hradu, tram-
políně, projet se na
poníkovi a ti nejmenší se
činili na pískovišti. Děti se
určitě vydováděly. Náladu
nám trochu zkazil déšť
těsně před vyhlašováním
výsledků, ale zjistili jsme,
že děti jsou omyvatelné,
takže nakonec i vyhla-
šování, s malými přestáv-
kami, proběhlo. Děti byly
rozděleny do tří kategorií
dle věku a zde je seznam
nejlepších z každé kategorie:

Kategorie I. – 1. Filip Hubinka, Klárka Hubinková, 2. Anetka
Bezděková, Staník Tkadleček, 3. Vojtěch Stráník, Matěj Gyömbér,
Anežka Lašková
Kategorie II. – 1. David Soukup, Kristián Smékal, 2. Nela Škeříková,
Zoe Abrahámová, 3. Eliška Lašková
Kategorie III. – 1. Eliška Křivková, Karolína Jasanská, Martin Gyöm-
bér, 2. Bára Vavřínová, Lenka Sršňová, Kateřina Smékalová, Zdena
Bezděková, Šimon Čermák, 3. Alžběta Racková, Daniel Kulka
Myslím si, že se dětem Loučení s létem líbilo a přeji jim v novém
školním roce mnoho úspěchů.
Doufám, že září a říjen přinesou ještě pár hezkých teráskových dní k
pěknému posezení, jinak nadále platí, že při posezení v restauraci je
každá sobota nekuřácká. Těšíme se na setkání s Vámi v KD.

Otevírací doba od 15. září:
Pondělí 11:00 – 14:00 hodin

Úterý 11:00 – 22:00 hodin
Středa 11:00 – 22:00 hodin

Čtvrtek 11:00 – 22:00 hodin
Pátek 11:00 – 00:00 hodin

Sobota 14:00 – 00:00 hodin
Neděle 14:00 – 22:00 hodin

Seznam plánovaných akcí:
Gulášové hody 13.-14.září
Posvícenské kachny
Bramborákové hodování 7.- 9.listopadu
Zamotaná masíčka 28.– 30. listopadu
Mikulášská nadílka pro děti 5. prosince
Předvánoční táboráček 20. prosince
Silvestrovské vážení (SZMKT) 31.prosince
Silvestr v KD 31.prosince

O chystaných akcích a aktuálním dění se více
dozvíte u nás v restauraci, na plakátnicích a
nebo na www.facebook.com/KulturniDum-
Nemcice.

Kontakt:
Lucie Pavlišová

PavlisovaNemcice@seznam.cz
tel: 774 285 806

K u l t u r n í  d ù m  N ì m è i c e



Co je  nového ve školce
O prázdninách se obvykle neděje ve škole mnoho
nového, ale u nás to letos neplatí. Dočkali jsme se! Máme
nový chodník, o který jsme usilovali několik let. Pan Jan
Karlík se pustil do práce v době, kdy byla dovolená,
provedl a včas dokončil precizní práci a tak jsme mohli
spolu s dětmi po dovolené vykročit po novém chod-
níčku. Naši malí fotbalisté ho zrovna vyzkoušeli a s
chutí hrají svůj mini-fotbálek s originálními pravidly.
Díky deštivému počasí, které nás letos provází, jsme se
dočkali ještě jednoho překvapení, tentokrát nemilého! Po
vydatném dešti na začátku srpna prosákla dešťová voda
naší chatrnou střechou do prostoru skladu hraček a
zaplavila i koberce ve velké třídě. Dalo to dost práce a
úsilí,aby si mohly přijít děti 18. srpna zase do školky hrát,
ale povedlo se. V tuto chvíli máme již naději, že se v
příštím roce dočkáme významné opravy naší 33 let staré
budovy a budeme mít konečně novou sedlovou střechu,
do které nebude při každém dešti nebo tajícím sněhu
zatékat.
Letos jsme si vymysleli pro děti celoroční téma, ke
kterým budou směřovat činnosti, které chceme dětem
nabízet. Naše motto pro letošní školní rok je: Chcete
zmoudřet? Můj ty světe, otevřete knížku, čtěte! 
Přihlásíme se k projektu Celé Česko čte dětem a naším
cílem bude opět spolupráce školy s rodiči zejména v
oblasti rozvoje komunikačních schopností a jazykových
dovedností.
Budeme se snažit, aby čas, který děti spolu s námi ve
školce stráví byl příjemný, aby se děti rozvíjely po všech
stránkách, aby se učily slušnému chování a byly mezi
svými vrstevníky šťastné. Pro Vaši radost přidáváme
několik obrázků, protože o dobré malíře u nás nikdy není
nouze. Radostné podzimní dny Vám přejí děti i celý
kolektiv naší mateřské školy v Němčicích. 

-V.D.

ZPRÁVIÈKY Z DOMU NA NEBESÍCH

PŘIPRAVTE SE NA VÁNOČNÍ VÝSTAVU !!
Nechceme vás strašit sněhulákem v létě, ale všichni víme, jak čas letí.
Proto raději nenechávejte přípravu svých prací a výrobků, které byste
chtěli ukázat či prodat, na poslední chvíli. Ono toho bude před vánocemi
ještě dost o čem zjistíte, že musíte stihnout. 
Letošní Vánoční výstava bude v domě NA NEBESÍCH již klasicky
probíhat o adventních víkendech. Budeme se pro vás snažit zajistit
osvědčené příjemné zahájení, prostředí a další již „zaběhnuté souvislosti“.  
Příští vydání Zlatého pásku je až v prosinci, kdy již Vánoční výstava
bude probíhat. Nebudeme tedy mít moc možností, jak vás na blížící se ter-
mín jejího zahájení upozorňovat. 
Stoly/místo pro prezentaci či prodej si můžete dopředu rezervovat mailem
nebo telefonicky (kontakty jsou uvedeny i na obecních webových
stránkách), a to raději včas předem. 
S případnými otázkami se na nás můžete obracet stejným způsobem.
Těšíme se na vás !

- Marie a Milan Dvořákovi

Pøednáška o myslivosti

Dne 26. června proběhla pro žáky Základní školy v Němčicích
přednáška o myslivosti, zaměřená na význam myslivosti a
tradice. Přednáška měla informovat děti o důvodech, proč
vůbec myslivost vznikla, jaká odvětví do sebe zahrnuje a co je
jejím významem, že i zde v našem kraji se nacházely a stále
nacházejí osobnosti, které do české myslivosti velkou měrou
zasáhly a zasahují. 
Doufám, že se mi podařilo děti co nejvíce zaujmout a vysvětlit,
co myslivost znamená, co je jejím účelem, jak se mají chovat k
přírodě a v přírodě, jaké vědomosti k tomu musejí vědět než se
stanou myslivci, z jakého důvodu probíhá odlov volně žijící
zvěře. Proč jsou k myslivosti využíváni naši čtyřnozí kamará-
di, co všechno dovedou a jakým způsobem nám pomáhají v
této činnosti.
Jsem moc rád, že nám to bylo umožněno a nezbývá mi, než
doufat, že to pro děti byla příjemně strávená chvíle tak jako pro
mě a budu se těšit na další shledání.
Tím bych chtěl poděkovat panu starostovi ing. Josefu Rackovi
a celému kolektivu základní školy v Němčicích.

Lesu, lovu a vzdělávání Zdar!

Za myslivecké sdružení
Němčice Kozlovský

kopec
Karel Veselík.



Z p r á v y  z e  z á k l a d n í  š k o l y

Oslavy 100 let školy
Ve dnech 13.-14. září jsme zavzpomínali na stoletou historii naší škol-
ní budovy. Návštěvníci mohli shlédnout plány školy, podle kterých
byla postavena, staré kroniky, matriky, vysvědčení, zápisy z porad,
fotografie a další zajímavé dokumenty. Přivítali jsme mezi sebou
bývalé žáky, příznivce školy, zaměstnance školy, svojí návštěvou nás
poctili i pan učitel Halada a paní Tošovská, kteří ani po devadesátce
neztrácejí životní optimismus. Zavzpomínali si se svými bývalými
žáky na společně prožitá léta v Němčicích.                                       
K zakoupení byly drobné předměty s logem školy, dále také zdařilá
publikace o historii školství v naší obci, kterou ke stému výročí
postavení nynější školní budovy sepsal a doprovodnými materiály
opatřil pan František Šauer, za což mu patří velký dík.
V tělocvičně školy pak byly k vidění překrásné fotografie místní kra-
jiny, jejichž autorkou je bývalá žákyně školy paní Jitka Röslerová
(roz. Šimková).                                                                                
Akci sponzorsky podpořili: Obec Němčice,  pan Václav Kodytek, pan
Jan Karlík, společnost VNT electronics, s.r.o. a Spolek pro zachování
místních kulturních tradic –  mnohokrát děkujeme.                             
Děkujeme samozřejmě také všem návštěvníkům za účast a milá
slova.       

- Lydie Věnečková

ROK V POHYBU
Také na podzim pokračujeme s projektem, na který jsme získali grant
ve výši 10 tisíc korun od Pardubického kraje. V sobotu 13. září se
uskutečnila akce s názvem „Fit rodina“, kdy mezi sebou v různých
disciplínách soutěžily rodinné týmy. Z původně plánovaného hřiště
se z důvodu špatné předpovědi počasí akce přesunula do kulturního
domu, soutěžilo se i v jeho těsném okolí. Účastníci měli k dispozici
„zdravé občerstvení“ v podobě několika druhů ovoce, ovocných
šťáv a tyčinek. Vystaveny byly materiály propagující zdravý životní
styl a práce žáků k tomuto tématu. Vítězné týmy byly odměněny
sportovním náčiním.

Zájmové krou�ky pøi ZŠ
V letošním školním roce mohou naši žáci navštěvovat tyto záj-
mové kroužky:
1) Angličtina hrou -1.ročník
2) Angličtina hrou- 2.ročník
3) Pohybové hry 
4) Keramika ( 2 skupiny)
5) Zobcová flétna
6) Tvořivá dílna a výroba
7) Počítačový kroužek

Co pøipravujeme…..
® Návštěvu knihovny v Litomyšli
® Pouštění draků v ŠD
® Návštěvu divadelního představení (Černé divadlo)
® Program na Besedu s důchodci
® Halloweenskou diskotéku v KD
® Program zaměřený na prevenci šikany „Nejsem sám“
® Zapojení do internetové soutěže „Hravě žij zdravě“
….a další akce



Cvičení s dětmi pokračuje …
Vážení rodiče,
Po úspěšném cestování kolem světa v předprázdninovém
čase jsme opět tady, abychom podpořili pohyb a týmového
ducha u našich dětí. Pro tento rok nabízíme opět čtyři
skupiny cvičení pod vedením zkušených cvičitelů a trenérů:

Mateřská školka + 1. třída PONDĚLÍ 15:45 – 16:45
První setkání těch nejmenších sportovců s cvičením v
kolektivu. Zaměřeno zejména na hru a pohybovou obratnost.
Zveme všechny malé děti ve věku od 4 let až po 1. třídu. 

Přehazovaná ČTVRTEK 15:45 – 17:00
Vzhledem k historii němčického volejbalu a zájmu dětí pokračujeme
nadále v přehazované, což je základ pro míčové hry jako volejbal či
basketbal.

Mladší a starší přípravka ÚTERÝ+ČTVRTEK 16:30–18:00
Pro tuto sezonu se nám podařilo přihlásit obě kategorie přípravek z

vlastních hráčů a výsledky prvních turnajů naznačily, že
budeme bojovat o příčky nejvyšší. Přijďte podpořit naše
malé talenty na turnaje hrané na našem trávníku, nebo
se jen podívat na pečlivou přípravu během tréninků.

Protože máme skvělý tým šikovných a pracovitých dětí,
snažíme se jim připravit co nejlepší podmínky a pod-
pořit klubovou příslušnost. Někteří rodiče si vzpomenou
na klubové větrovky, které jsme pro děti dělali před
dvěma lety. Do konce tohoto roku budeme realizovat
novou sérii klubového oblečení, máte se na co těšit.

Přejeme úspěšný vstup do nového školního roku a budeme rádi, pokud
nás podpoříte svou účastí v nějaké ze skupin malých sportovců, nebo
nám přijdete zafandit na některý z fotbalových turnajů.

- Tým cvičitelů TJ Sokol Němčice

N ì m è i c k ý
P i v n í  t r i a t l o n

V pátek 29. září proběhl jubilejní 10. ročník.
Závodu se zúčastnilo 72 závodníků! (27 mužů, 8 žen, 3 dorostenci a
34 dětí). Opět po roce stoupl počet závodníků. Ženy i muži překonali
dosavadní účastnické rekordy a ani mládež nezůstala o moc pozadu –
zde se podařilo nejvyšší účast z loňského roku vyrovnat. Potěšující je
zejména velmi slušná účast žen, které si konečně na Němčický triat-
lon našli cestu.

Jak celé klání dopadlo - ( pouze první tři v jednotlivých kategoriích ):

Muži ( kolo: 20km, běh: 3km, pivo: 3ks )
1. Gyömbér Martin  00:52:54
2. Adamec Petr 00:56:03
3. Novotný František 00:56:33

Ženy ( kolo: 12km, běh: 2km, limo/pivo: 1ks )
1. Brýdlová Jana 00:38:12
2. Hanáková Lucie 00:41:12
3. Suchánková Lenka 00:42:10

Mládež 13-18let ( kolo: 12km, běh: 2km, limo: 1ks )
1. Mikl Dominik 00:42:15
2. Urban Petr 00:42:19

Děti 8-12let ( kolo: 6km, běh 500m, limo: 0,2l )
1. Škeřík Ivan 00:18:13
2. Gyömbér Martin  00:18:15
3. Pavliš Lukáš 00:20:40

Děti do 8let ( kolo: 2km, běh 300m, limo: 2loky )
1. Marek Mikl 00:09:01
2. Kubíček Filip 00:09:07
3. Sedláček Tomáš 00:09:22

Více informací a kompletní výsledky najdete na
webových stránkách: http://pivnitriatlon.webnode.cz/

Letos jsem, po skončení závodu, více než obvykle děko-
val všem těm, kteří mi pomáhali a nebo podporovali
Němčický triatlon v průběhu uplynulých let a i zde bych
chtěl všem těmto lidem věnovat více prostoru. Ocenění v
podobě půllitru s logem Němčického pivního triatlonu si
odnesl Kamil Kubíček za dlouholetou obsluhu počítače a
zápis výsledků. Pavel Kumpošt za plakáty i jiné tiskoviny
a za krásné medaile. Dále Honza Stránský za vývoj pro-

gramu přímo pro potřeby závodu a Martin Gyömbér s Lukášem
Pavlišem za 100% účast na všech ročnících triatlonu. 

Na letošní 10. ročník se podařilo získat více financí i věcných darů
od sponzorů, a tak balíčky především pro děti byly naplněné až po
okraj. Za to patří všem sponzorům velké poděkování. A letos to byli
tito lidé a nebo firmy: Tomáš a Michal Hoškovi, Josef Hynek, Geo-
dezie Česká Třebová s.r.o., Pavel a Lída Kumpoštovi -
www.pohary-figurky.cz, Václav Chochola - www.vina-
chochola.cz, Lékárna u Slunce, Jan Šalda, Stanislav
Tkadleček, Obec Němčice, Hospůdka u Meda, Restaurace
ve Zhoři a i další, kteří nechtěli být jmenováni. Dále bych
rád poděkoval Janě Rambouskové za nafocení momentek ze
závodu a Janě Děďourkové a Víťovi Stránskému za bezvadnou
obsluhu kiosku. Poděkování patří i všem, kteří pomáhali s přípravami
triatlonu a všem pomocníkům při samotném závodu. Skvělou práci

opět odvedli časoměřiči, kteří museli zachytit přes
200 časů a podařilo se jim to na výbornou.

A protože jsem se rozhodl, že po deseti letech
končím jako hlavní pořadatel závodu, tak největší

poděkování patří mé ženě za neocenitelnou pomoc
od nultého po 10. ročník. A věřte, že – jak se blížil termín závodu  –
to se mnou neměla vůbec snadné ?

Od závodu už utekl nějaký čas, i když krátký, ale zatím to
vypadá, že Němčický triatlon, tímto mým rozhodnutím,
nekončí. Z toho mám velikou radost a pokud bude zájem, tak
rád přiložím ruku k dílu i v budoucnu.

- Ivan Škeřík.

S p o r t   -   V o l n ý  è a s
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Fotbal - mladší přípravka – jaro a podzim 2014
Dovolte mi, abych krátce zhodnotil nejprve jarní část sezóny

2013/14. Na jaře se nám počet hráčů ustálil na čísle 17 (14 kluků + 3
děvčata), sešli jsme se na 26 trénincích a sehráli 8 soutěžních turnajů.
Podařilo se nám uhrát mnoho výher, i většinou těsných proher, ale to v
této kategorii vůbec nevadí. Důležité je, že děti hrají a sbírají zkušenos-
ti. Je velice motivující sledovat, jak se hráči každým turnajem zlepšují
a získávají sebevědomí. Někteří ještě před rokem neuměli skoro kop-
nout do balónu a teď už rozdávají přihrávky a střílejí góly. Nejtěžší
zápasy bývají většinou s městskými týmy majícími mužstva postavená
z jednoho ročníku – s těmi se venkovské „mančafty“, které jsou
složeny většinou z ročníků tří, obtížně rovnají.

Na závěr sezóny jsme sehráli na domácím hřišti turnaj O pohár

starosty obce Němčice. Proti sobě se sešlo 9 týmů, a i když jsme
skončili na 7. místě, vyzkoušeli jsme si hru např. proti takovému
soupeři, jako je Hlinsko, které patří ke špičce této kategorie v ČR.
Tento turnaj jsme spojili s oslavou zakončení sezóny, kdy naši borci
sehráli zápas proti svým maminkám. Kdo to viděl, určitě mi dá za prav-
du, že bylo na co koukat S. Pak už následovalo vyhlášení nejlepších
hráčů a už se všichni vrhli na hřiště, tedy na dort, který nám k všeobec-
né radosti upekla Zdena Pavlišová…děkujeme ☺.
Nejlepší střelci        : Šimon Čermák (19), Maxim Nováček (13), 

Tadeáš Vytlačil (10)
Nejaktivnější hráči  : Maxim Nováček, Jiří Lněnička, Jan Havla
Nejlepší docházka   : Tadeáš Vytlačil, Jiří Lněníčka
Nejlepší brankář S : Tomáš Sršeň

Začátkem srpna jsme oslavili v naší obci výročí 50 let organizované
kopané, kde jsme sehráli přátelské utkání s týmem České Třebové.
Výsledek 1:3 je s oddílem hrajícím krajskou soutěž jistě pěkný.
Hlavním hřebem ovšem byl zápas mužů proti Slavoji Houslice, kde
naši nejmladší nastupovali před zápasem se známými fotbalisty a herci.
Byl to pro ně jistě zážitek.

V druhé polovině prázdnin jsme zahájili přípravu na novou sezónu,
včetně náboru nových hráčů a začátkem září sehráli k dnešnímu dni
(18.9.) dva z celkem sedmi podzimních turnajů. Vzhledem k tomu, že
nám nejstarší děti odešly do čerstvě založené starší přípravky (ročníky
2005, děvčata 2004), měli jsme trochu obavy o postavení nového týmu.
Ty se ale ukázaly jako liché, páteř nyní tvoří hráči ročníků 2006 a 2007,
kteří hráli již loňskou sezónu. Myslím, že jim odchod starších dětí para-
doxně pomohl a oni vystoupili z jejich stínu a dostali více prostoru se
realizovat. Zvláště musím vyzdvihnout výkony našeho nového
brankáře Jakuba Stránského, který se zhostil těžké role na výbornou a
roste nám z něj další gólmanská opora. Také jsme mezi námi přivítali
několik nových hráčů, jsme za to moc rádi a přejeme jim, aby se jim
mezi námi líbilo a aby je fotbal bavil. Tím bych chtěl také vyzvat
všechny, kteří ještě váhají, nebo se mezi nás stydí přijít – nebojte se a
přijďte si fotbal vyzkoušet. Letos do mladší přípravky nabíráme
ročníky 2006 – 2008. To platí i pro dospělé, kteří by nám chtěli pomo-
ci – teď po založení starší přípravky je nás na to opravdu málo a děku-
ji všem, kteří tomu svůj volný čas věnují. A toho času je opravdu
hodně. Také děkuji všem, kteří nám pomáhají zabezpečit domácí tur-
naje a v neposlední řadě děkuji rodičům, kteří na fotbal děti vodí a
pomáhají s dopravou na turnaje. Díky ☺.

Bližší informace na webu pripravka.unas.cz.
- Za mladší přípravku Tomáš Mikl

Soupiska:
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, Radim Mrkvička
2008: Petr Řejha, Tomáš Kumpošt, Josef Hugo Racek, 

Matěj Pecháček, Marcel Karlík, Jan Suchánek

Trenéři: Lukáš Pávek, Tomáš Mikl
Gastronomie ☺ Olí Miklová, Víťa Stránský
Podpora: Jan Stránský
Web: Petr Vytlačil

Turnaj 6.9. Česká Třebová
Němčice : Česká Třebová A 3:3 (2:1NP)
branky: Havla, Nováček 2x, pen: Řejha V., Havla
Němčice : Česká Třebová B 7:1
branky: Řejha V., Nováček 2x, Jasanský 2x, Havla
Němčice : Libchavy B 0:6

Turnaj 16.9. Němčice
Němčice : Řetová 3:3 (2:3 NP)
branky: Lněnička 3x, pen: Řejha V., Lněnička
Němčice : Libchavy B 6:1
branky: Mrkvička, Lněnička 2x, Řejha V., Nováček 2x

Fotbal - starší přípravka TJ Sokol Němčice
Tím, jak se nám rozrůstá práce s mládeží a dochází ke zvyšování
počtu dětí, dochází i k prolínání jednotlivých věkových kategorií. Ve
fotbale nás to dovedlo k tomu, že jsme se rozhodli pro fotbalový
ročník 2014/2015 premiérově založit starší fotbalovou přípravku
(ročníky 2004,2005) pod samostatnou hlavičkou TJ Sokol Němčice.
V současné době je v kádru celkem 11 hráčů a hráček. Určitě
velkým impulsem pro mužstvo bylo vybavení novými dresy, které
jsou velmi slušivé a za jejich pořízení děkujeme firmě ZD Sloupnice.
Tréninky nám začaly v druhé polovině srpna. Mistrovské zápasy

hrajeme opět formou turnajů o čtyřech účastnících a budou probíhat
až do 25.10. Do dnešní doby (psáno 19.9.) jsme sehráli pouze jeden
domácí turnaj, kdy náš výkon byl velmi slušný a obsadili jsme 2.
místo. Následný turnaj v Kerharticích musel být vzhledem k
nepřízni počasí odložen. Na podzim budeme hrát ještě jednou doma
– 18. nebo 19.10 po dohodě s ostatními kluby. Účast na trénincích a
zápasech nám trochu komplikuje kombinace některých dětí s dalším
sportem – hokejem, ale snad se nám to podaří zdárně vyřešit. Chceme
Vás pozvat na naše zápasy, určitě uvítáme i jakoukoliv pomoc kolem
organizování činnosti starší přípravky. Veškeré informace, včetně
fotek z tréninků i zápasů jsou pravidelně aktualizovány na stránkách
přípravky pripravka.unas.cz. 

- Za trenéry Vladimír Pavliš, Petr Vytlačil


