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Vážení spoluobčané,
scházíme se opět na stránkách našeho zpravodaje v nadcházejícím podzimním čase. Máme za sebou vyvedené léto, i když
jsme ještě v červnu u kamen mysleli, že žádné léto snad ani
nebude. Nakonec předčilo naše očekávání a tropických dnů jsme
si užili až až. Tropické dny beze srážek přinesly zase až nepříjemné sucho, snad se srážkový deficit s podzimními dešti alespoň trochu srovná.
Ač bylo parné léto, obecní záležitosti nezahálely. Přes prázdniny
finišovala akce zastřešení a zateplení budovy mateřské školy.
Případné problémy spojené se stavbou se řešily každý týden na
kontrolních dnech. Přes drobné nedostatky úspěšně proběhla
kolaudace stavby a máme zažádáno o kolaudační souhlas, který
musíme předložit na Státní fond životního prostředí. Následně
bude provedeno závěrečné vyhodnocení akce jako u každého
projektu.
Do pohybu se dala také akce Chodník okolo silnice II/358 ve
Zhoři. Bylo provedeno výběrové řízení na dodavatele stavby.
Nakonec bude stavbu realizovat RYDO s. r. o. z České Třebové.
Stavba má být zahájena do konce září, zhruba od pomníčku
přes zastávky směrem na Českou Třebovou. V tomto případě,
když neprostavíme na letošní rok přidělené dotační prostředky,
se nic neděje, rezervují nám je na příští rok, což je dobré pro nás
jako pro investora i pro dodavatele. Teď na podzim je tradičně
mnohem více práce než na jaře a tak se hodně spěchá, což se
podepisuje často na kvalitě prováděných prací. Jinak řečeno, co
se nestihne letos, dodělá se v pohodě na jaře příštího roku.
Dodavatel má tak zajištěnou práci i na jarní měsíce než se
rozběhnou další zakázky. Celá stavba chodníku má být hotová
do konce srpna 2016.
V současné době také usilovně pracujeme na přestavbě a přístavbě bývalé ZŠ čp. 26 ve Zhoři. Můžeme se pochlubit tím, že
jsme uspěli s žádostí o finanční podporu tohoto projektu. V celé
republice bylo podáno celkem 28 žádostí. Z těchto žádostí
nakonec uspělo celkem 12 žádostí a my jsme byli mezi nimi.
Tento úspěch nám zároveň přináší i mnoho práce a dalších
starostí. Do do konce října máme předložit na fond všechny
potřebné náležitosti k podpisu smlouvy, mezi kterými je i
smlouva s dodavatelem. Je to hodně šibeniční termín, neboť
dodavatel musí vzejít z výběrového řízení, které je dané
zákonem a poměrně časově náročné. Uděláme vše, co se udělat
dá. Důležité je, že jsme získali podporu, byť jen pro letošní rok.
Na rozdíl od projektu na výstavbu chodníku ve Zhoři, v případě komunitního domu seniorů nemáme zaručené převedení v
letošním roce nevyčerpaných finančních prostředků do roku
příštího. Je to vážná věc, ale praxe ukazuje, že již jednou
schválené projekty byly podporovány i v následujících letech.
Jdeme do toho, nic jiného nám ostatně nezbývá, protože také v
tomto projektu máme vloženo hodně úsilí, práce a taky peněz na
jeho přípravu. Celá investiční akce má dle stanoveného rozpočtu v PD (projektové dokumentace) stát něco přes 16 mil. Kč.
Věřím, že dojde díky výběrovému řízení k pro nás zajímavému
snížení skutečně vysoutěžené ceny někde na hranici alespoň 13
mil. Kč. Stavba má být zahájena letos a skončit by měla v

1. polovině roku 2017. Schválená dotace činí 7,8 mil. Kč. Vše, co
zaplatíme nad tuto částku jde z naší kapsy. Pro financování
našeho podílu na této akci předpokládám opět využití
úvěrových prostředků. Samozřejmě při využití tohoto ekonomického nástroje máme vždy na paměti zachování běžného
provozu obce. Tím spíše, že s využíváním investičních úvěrů
počítáme i pro další akce.
Na projekt Komunitního domu seniorů ve Zhoři, zkráceně
KODUS Zhoř, navazuje bezprostředně i projekt na revitalizaci
dětského hřiště za budovou bývalé ZŠ. Tento záměr stejně i jako
některé další projekty byl trochu přibrzděn díky výše uvedeným
investičním akcím. Teď je ale opět na pořadu dne. V současné
době máme zpracované prostorové řešení hřiště. Zpracovává se
PD pro stavební povolení a realizaci stavby, která bude využitelná i pro případnou žádost o dotaci. Upřesňujeme technická
řešení a budeme zvědaví na výsledný rozpočet.
Kromě přípravy nových projektů se musíme ale starat i o ty,
které probíhají. Zajišťujeme jejich zdárný průběh a hlavně monitoring a vše co je s tím spojené. Jedná se o 3 projekty, v rámci
kterých jsme získali novou techniku a opravili bývalou hasičárnu, dnes knihovnu ve Zhoři. Myslím, že jsme získali velmi příjemný společenský prostor pro různá využití a kam se budu
snažit vždy 1. pondělí v měsíci dojíždět k zodpovězení případných dotazů občanů.
Zatím se jenom chválíme, ale máme také máslo na hlavě. Jsou
to ty přibrzděné projekty, jako je oprava opěrných zdí ve Zhoři,
dokončení obytné zóny v Němčicích nebo trochu macešský
přístup k opravám místních komunikací či dokončení dolního a
horního plácku na Zhoři. Pokusíme se polepšit, ale ono je toho
opravdu poměrně dost a znáte přece staré přísloví o tom, jak to
dopadá, když se honí mnoho zajíců najednou, že? Tak k těm
dalším zajícům. Už to vypadá, že na jaře skutečně vypukne
výstavba protipovodňových opatření na Člupku, tedy když
hlavní investor, Lesy ČR, uspěje s žádostí o dotaci v rámci
OPŽP (operační program životní prostředí). To se ale jeví jako
dosti pravděpodobné, protože takto připravených projektů zase
tolik není. Obec bude společně s touto velkou stavbou, dle
posledních informací se rozpočtová cena pohybuje okolo 50 mil.
Kč, realizovat svoji část, což jsou rekonstrukce lávek a mostků v
ceně cca 3 mil. Kč. Právě pro tyto výdaje počítáme také s financováním z investičního úvěru.
Dále byly zahájeny práce na PD na akci Chodník okolo silnice
II/358 na Člupku, kde by se měla vyřešit situace s chodníky a
zastávkami včetně přechodu na Člupku. Neustále také urgujeme kritickou záležitost v místě křižovatky silnice II/358 a silnice III/36018 v Němčicích u čp. 37 (kamenná hospoda). Je
zpracována studie a teď se již několik měsíců snažím tuto
záležitost posunout dál. Vzhledem k dalším prioritám Pardubického kraje to je nelehký úkol. Mám slíbenou schůzku na
začátku října, snad to dopadne, minulá schůzka měla být již v
srpnu.
Podali jsme požadavek na finanční příspěvek v rámci Regionu
Orlicko-Třebovsko na rok 2016, kde bychom mohli získat nějaké
finanční prostředky na opravu veřejného prostranství v řádu
do 100 tis. Kč na úpravy horního plácku ve Zhoři. Také samotná obec může požádat o prostředky z POV Pardubického kraje

do konce září 2016 na realizaci v roce 2016. Zastupitelstvo obce
Němčice rozhodlo, že případně získané prostředky budou
použity na opravu cesty do Lipovce.
Málem jsem zapomněl, budeme pokoušet opět štěstí a podáme
žádost o realizaci polderu na Pudilce z titulu navrhovatele.
Záměr bude prověřen a v případě, že výstavba tohoto polderu
bude shledána za žádoucí, bude tuto stavbu opět realizovat
správce toku a jeho povodí tedy Lesy ČR. Pokud nebude záměr
zajímavý, nebude doporučen k realizaci, tím pádem nebude
možnost na něj získat dotační prostředky a půjde ke dnu, bez
dotací nebude realizace, tak uvidíme.
Velký problém začínáme mít s roubenou hospodou čp. 98 v
Němčicích. Objekt chátrá a bohužel nejsou na obzoru zatím
žádné viditelné zdroje pro jeho záchranu a rekonstrukci. I když
je to památka zapsaná v ústředním seznamu památek, tak se
jaksi na tyto památky ve všech našich i evropských fondech
zapomnělo. Tak nevím, co s tím budeme dělat. Jen oprava šindelové střechy je spočítána na 0,9 mil. Kč.
Také chci velmi poděkovat všem odvážným nadšencům, kteří na
úkor svého volného času a svých blízkých a navzdory mnohým
„rejpalům“ opravili čekárnu na Člupku. Jako každá investiční
akce, i tato je označena obzvláště zajímavou propagační cedulkou, rozhodně ji nepřehlédnete. Myslím, že předání do užívání
se také velmi vyvedlo. Ještě jednou děkuji.

Je toho dost, co máme na práci. Na všechno potřebujeme
peníze, ale také ta administrativa nám dává hodně zabrat. Každá
výzva to chce trochu jinak a to pak člověk kolikrát ani neví, jak
to všechno má být. Ale co, nějak bylo a nějak bude. Hlavní je
zachovat si alespoň trochu chladnou hlavu a zdravý úsudek, což
mnohdy není jednoduché. Denně na občany valí media nepřeberné množství zaručeně objektivních informací. Popravdě o
objektivitě mnohých zpravodajství se dá dost s úspěchem
pochybovat. Media mají obrovskou moc aniž bychom si ji uvědomovali. Dovedně manipulují a utvářejí obecný názor dle politické vůle. Když má někdo názor jiný, je vystaven hned jejich
útokům opět dle politické vůle. Obávám se, že nám ukazují jen
to, co máme vidět, neboli podstatu a původ případného problému. Hamižnost a touha po moci jde s lidstvem ruku v ruce od
jeho prvopočátku. Každá kultura a civilizace k této tradici
přidává jen svůj díl. Čím vyspělejší kultura a civilizace, tím významnější a zrůdnější vklad do tohoto dědictví. Tak se s tím
musíme vyrovnat a hlavně věřit svému rozumu, nikoli tomu co
se nám někdo denně snaží nalít do mnohdy prázdných hlav.
Vážení a milí spoluobčané, užijme si příchozího podzimního
období, které nás opět překvapí svojí nenapodobitelnou
barevností. Uvědomme si, jak je na světě krásně a sami se
zamysleme, co ještě si pro sebe a své okolí můžeme příjemného
udělat.
-Ing. Josef Racek, starosta obce Nìmèice

Usnesení Zastupitelstva obce Nìmèice
Zastupitelstvo obce Němčice schválilo:
69/2015-program zasedání pro den 8. 6. 2015. (7,0,0)
70/2015-přijetí dotace dle Rozhodnutí o poskytnutí dotace ze ne 28. 5.
2015 na akci: Realizace úspor energie u budovy čp. 124, Němčice-MŠ, v
celkové ýši 2.816.792,05 Kč a dále schválilo Smlouvu č. 14211093 o
poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci
Operačního programu Životního prostředí ve výši podpory 165.693,65
Kč. (7,0,0)
71/2015-Smlouvu o poskytnutí účelové dotace na požární techniku a
věcné prostředky požární ochrany jednotky sboru dobrovolných hasičů
obce z rozpočtových rostředků Pardubického kraje 2015 ve výši 100.000,Kč. (7,0,0)
72/2015-Smlouvu o poskytnutí grantu z Programu pro vzdělávání,
výchovu a osvětu v oblasti životního prostředí v Pardubickém kraji v roce
2015 ve výši 14.000,- Kč na projekt ZŠ v Němčicích s názvem: Máme
rádi zvířata. (7,0,0)
73/2015-Smlouvu o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova z
prostředků Pardubického kraje ve výši 100.000,- Kč na akci: Oprava
hasičské zbrojnice Němčicích. (7,0,0)
74/2015-program zasedání pro den 17.6.2015. (8,0,0)
75/2015-Strategický plán obce Němčice pro roky 2015-2020. (8,0,0)
76/2015-Směrnice obce Němčice. (8,0,0)
77/2015-Závěrečný účet obce Němčice za rok 2014 v souladu se
zákonem č. 128/2000 Sb. o obcích a zákonem č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech zemních rozpočtů ve znění pozdějších změn a doplňků
a vyjadřuje souhlas s celoročním hospodařením obce za rok 2014 a to bez
výhrad. (8,0,0)
78/2015-s ustanovením § 43, zákona č. 128/200 Sb. zákona obcích, ve
znění dalších změn účetní závěrku obce sestavenou k 31.12.2014 bez
výhrad, č. začlenění HV-zisku 1.396.128,25 Kč, a jeho převodu na účet
nerozděl. zisku a ztrát. (8,0,0)
79/2015-s ustanovením § 102, odst. 2, písm. q) zákona 128/2000 b. zákona
o obcích, ve znění pozdějších změn a doplňků, účetní závěrku
příspěvkové organizace základní škola a mateřská škola Všeználek,
Němčice 114 sestavenou k 31.12.2014 a to bez výhrad. (8,0,0)
80/2015-Rozpočtovou změnu č. 2 obce Němčice. (8,0,0)
81/2015-žádost Fortech, spol. s r.o. o umístění inženýrské sítě, internetové
sítě pro akci Optický kabel Němčice-Suchá do pozemků Obce Němčice.
(8,0,0)
82/2015-prodloužení smlouvy s TJ Sokol Němčice na správu do
30.6.2016. (8,0,0)
83/2015-vodné ve výši 21,70 Kč + DPH a stočné ve výši 26,10 Kč +
DPH pro období od 1.6.2015, do stočného budou započítány odpisy do
plné výše postupně během následujících 3 let. (8,0,0)
84/2015-Směnnou smlouvu uzavřenou mezi Obcí Němčice a manželi

Sršňovými ze Zhoře čp71, směnu nově vzniklých pozemků a to p.p. 147/3
o výměře 4 m2 za p.p. 486/13 o výměře 61 m2 a 486/14 o výměře 5 m v
k. ú. Zhoř u České Třebové s doplatkem 2.170,- Kč při podpisu smlouvy
ze strany směňujících manželů. (8,0,0)
85/2015-cenovou nabídku firmy Stanislav Stejskal, Dopravní stavby z
Hradce králové na akci: Němčice-Člupek, Chodník a autobusové zastávky
podél silnice II/358, zhotovení dokumentace pro územní rozhodnutí v ceně
díla 40.656,-Kč, vč. DPH a dokumentace pro stavební povolení v ceně díla
39.567,- Kč vč. DPH. (8,0,0)
87/2015-cenovou nabídku ve výši 6.700,- Kč, na skácení 2 ks stromů,
břízy a dubu na p.p.191/2 v k.ú Němčice. (8,0,0)
88/2015-Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného
břemene-služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu na p.p. 161/5 a
161/6 ve Zhoři číslo: EP-12-2002647/VB/01, s názvem: Němčice, obec,
přeložení kabelů nn. (8,0,0)
89/2015-Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného
břemene-služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu na p.p. 161/5 v
Němčicích, Zhoří, k.ú. Zhoř číslo: IV-12-2013549/VB/01, s názvem:
Němčice 26, OBEC, Podnikání SR402. (8,0,0)
90/2015-Dodatek č. 2 pojistné smlouvy č.7720837506 na pojištění obecního majetku a činností obce a obecního úřadu. (8,0,0)
91/2015-možnost změny v Územním plánu obce Němčice, změnu částí
p.p.321/1 a 321/3 ze zemědělských ploch na plochy smíšené výrobní na
základě žádosti LIMES Litomyšl, s.r.o. (8,0,0)
92/2015-program zasedání pro den 15. 7. 2015. (8,0,0)
93/2015-skácení 2 ks bříz na p.p. 488/1 ve Zhoři u silnice II/358, z důvodu špatného zdravotního stavu a zasahování do profilu silnice. (8,0,0)
94/2015-zadání zakázky vítězi výběrového řízení na dodavatele stavby:
Chodník kolem silnice II/358 ve Zhoři uchazeči firmě Stanix Projekt,
s.r.o. ze Zlína, schválilo smlouva o dílo se Stanix Projekt, s.r.o. v celkové
ceně díla 6.841.275,- Kč vč. DPH a dále pověřuje starostu obce k úkonům,
kterými zajistí průběh výběrového řízení v souladu s platnými předpisy a
realizaci vlastního projektu vůbec. (8,0,0)
95/2015-dotaci ve výši 5.000,- Kč MS Němčice-Kozlovský kopec na
nákup krmiva pro přikrmování zvěře v době strádání. (8,0,0)
96/2015-pronájem bytu v čp. 114 v obci Němčice v k. ú. Němčice u České
Třebové p. E. Juščákové na dobu určitou od 1. 6. 2015 do 30.6.2017 a
parkování 2 ks vozidel ve školním areálu tak, aby byl umožněn průjezd
kolem budovy ZŠ. Uživatelka bytu bude dále zajišťovat zavírání a uzamykání brány do areálu ZŠ. (5,3,0)
97/2015-pronájem zemědělských pozemků č. 213/1, 209 a 208/1 v
Němčicích, místní části Zhoři, k. ú. Zhoř u České Třebové p. Janu
Smékalovi na dobu neurčitou (s výpovědní lhůtou 2 roky) za celkovou
cenu 1000/Kč/ha a rok s platností od 1. 10. 2015. (8,0,0)
98/2015-Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene

(služebnosti) a smlouvu o právu provést stavbu, číslo: IE-122005416/VB/10, s názvem stavby: Vlčkov-Sloupnice, propoj VN 3823VN3879, na p.p. 1554 v k. ú. Němčice u České Třebové. (8,0,0)
99/2015-dodatečně Kupní smlouvu na koupi p. p. 947/2 o výměře 57 m2
v Němčicích, k. ú. Němčice u České Třebové v ceně 35,- Kč/m2, tedy koupi
pozemku za celkovou cenu 1.995,- Kč. (8,0,0)
100/2015-Kupní smlouvu na koupi p. p. 110/11 o výměře 31 m2 v
Němčicích, k. ú. Němčice u České Třebové v ceně 35,- Kč/m2, tedy koupi
pozemku za celkovou cenu 1.085,- Kč. (8,0,0)
101/2015-Smlouvu o dílo na vyhotovení dokumentace pro územní
rozhodnutí a dokumentace pro stavební povolení se Stanislavem Stejskalem, DOPRAVNÍ PROJEKCE z Hradce Králové v celkové ceně díla
86.273,- Kč vč. DPH. (8,0,0)
102/2015-program zasedání pro den 5. 8. 2015. (7,0,0)
103/2015-zadání zakázky na opravu, rekonstrukci hasičského vozu DA
AVIA A 31 pro SDH Němčice uchazeči Tital s.r.o. z Olomouce v celkové
ceně zakázky 363.000,- Kč vč. DPH. (5,0,1)
104/2015-přijetí revolvingového úvěru na předfinancování dotace od
Komerční banky ve výši úrokové sazby 1M + 0,20 % p.a., v celkové výši
4 mil. Kč se splatností do 30. 6. 2016 a dále přijetí investičního úvěru od
Komerční banky ve výši úrokové sazby 0,72 % p.a. s fixací sazby po

dobu 7 let v celkové výši 3,8 mil. Kč se splatností do 31. 12. 2030. (6,0,0)
105/2015-přijetí nabídky od ČEZ Prodej, s. r. o. na dodávku el. energie na
období od 1.1.2016 do 31.12.2017 a na dodávku plynu od 1.1.2016 do
31.12.2017 dle předložené nabídky. (6,0,0)
106/2015-předběžně možnost prodeje pozemků potřebných na protipovodňová opatření dle návrhu kupní smlouvy č. S 1097/15 Lesům ČR
s.p. Záměr bude zveřejněn na úřední desce a následně bude kupní smlouva předložena ZON ke schválení. (6,0,0)
107/2015-dotaci TJ Sokol Němčice, oddílu stolního tenisu na činnost a
materiální vybavení na rok 2015 v celkové výši 4.000,- Kč, dotace
podléhá vyúčtování. (6,0,0)
86/2015-Zastupitelstvo obce Němčice neschválilo zřízení věcného
břemene dle žádosti manželů Haluškových vzhledem ke skutečnosti, že
nedošlo k dohodě a nebyly dodrženy podmínky z místního šetření dne
25.5.2015, kde se zavázali, že provedou vytyčení hranic pozemků. Zastupitelstvo obce Němčice požaduje, aby předmětný pozemek stávající
uživatelé vyklidili a předali obci zpět do užívání. Tímto usnesením se
také ruší usnesení č.68/2013. (8,0,0)

Tábořík ve Zhoři 23-26.8 2015

Týden před začátkem školního roku se ve Zhoři opět uskutečnil
Tábořík. Tentokrát se téma odvíjelo od světoznámého příběhu J. K.
Rowlingové – Harry Potter. Děti soutěžily ve dvou kolejích
(družstvech) v rozmanitých soutěžích a závodech. Nakonec, po
napínavém zápolení, zvítězila kolej jménem Havraspár.
Celková účast činila úctyhodných 23 dětí, které nelitovaly posledních dnů končících prázdnin a zavítaly do školy v Bradavicích.
Moc nás těší, že se děti v hojném počtu účastní těchto akcí, rádi
bychom i nadále pokračovali, pokud to půjde.
Chtěli bychom poděkovat všem rodičům a také babičkám a
maminkám, které nelenily a podpořily nás formou sladkých i slaných
svačinek. Děkujeme za přízeň.
- vedoucí Táboříku

- OZ

hlasování - (pro-proti-zdržel se)

VELKÝ DÍK! - TÁBOŘÍK VE ZHOŘI
Máme štěstí! Našla se skupinka studentů, kterým stojí za to, lámat si
hlavu, jak zaujmout děti programem na několik dnů. Podařilo se to i
letos. Vážíme si Vašeho elánu, obětavosti, zodpovědnosti a pěkného
vztahu k dětem. Proto Vám ze srdce děkujeme. Díky! Zuzko,
Markétko, Láďo, Aničko, Kristýnko, Lukáši. Za všechny rodiče.
– M.H.

Spolek divadelních ochotníkù Šlégl

Prázdninové dny skončily a s nimi i horké počasí, a tak se
vracíme do všedních dnů, které nemusí být jednotvárné,
když je prožijeme s lidmi, kteří mají podobné zájmy a mají
vzpomínky na příjemné zážitky z doby nedávno minulé.
Tak rádi vzpomínáme nejen na úspěšná představení či
různá setkání, oslavy a podobně, ale také se těšíme, co nám
přinesou dny příští. V nejbližší době se těšíme na tradiční
poprázdninové setkání Oskarlů, které bude 19. září. Potom
nás čekají reprízy loňského představení Lidé v balónech.
Derniéra představení bude včas oznámena, víme, že se na
ni mnozí naši příznivci už dnes těší. Je pravda, že si
užíváme naše představení, ale neméně se těšíme na
návštěvu některé z našich profesionálních scén. Těší nás, že jsme byli
v Praze, v Brně, několikrát v Pardubicích a letos zavítáme do Olomouce. Čeká nás představení velmi zajímavé – Sluha dvou pánů. Radujeme se z toho, že žijeme v době, která nám umožňuje setkávání,
přípravu divadel a nejrůznějších akcí, dává prostor pro tvořivost a
aktivitu, ale nebylo tomu tak vždycky. Proto mi dovolte malý úryvek z
kroniky, kterým se vrátíme o 70 let zpátky v naší historii.

Rok 1945
Poněvadž byla veškerá divadelní činnost okupačními
úřady zakázána, nemohlo býti od 29.května 1944
uspořádáno žádné divadelní představení. V prvních
dnech roku 1945 byla v divadelním sále ubytována
německá armáda a po osvobození po několik týdnů
ruská armáda, čímž bylo divadelní zařízení částečně
poškozeno. Usneseno proto, že je vše nejprve nutno
uvést do řádného stavu a potom teprve bude možno
pokračovat v další činnosti.
Při úklidu byla zjištěna ztráta prosceniové draperie a
elektrického materiálu (lampa od piána, šňůry, zásuvky, zástrčky..) poškození pokojových kulis, transparentů, ztráta pokladního stolku, dámských šatů z garderoby, poškození židlí a řada dalších
drobností.
Tolik úryvek z kroniky.
Přeji krásné podzimní dny čtenářům našeho časopisu a těším se na
setkání na některé akci pořádané naším spolkem.
- V. D.

Spoleèenská kronika

Kulturní

Bìhem léta

se v naší obci narodili
Jakub Šimek
Štěpán Horčička
Thea Horáková

Němčice
Němčice
Zhoř

oslavili svá významná ivotní jubilea
(pouze 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90 a více let
Drahoslava Umová
92 let Člupek
Jindřich Uma
92 let Zhoř
Marta Linhartová
90 let Němčice
Ludmila Seifertová
85 let Zhoř
Miroslav Kadrmas
75 let Němčice
Radomír Jasanský
65 let Němčice
Hana Kovářová
60 let Člupek
Marie Mašková
65 let Němčice
Miroslav Roleček
65 let Člupek
Libuše Suchánková
65 let Člupek
Pavel Suchánek
60 let Člupek
Petr Voleský
60 let Němčice

jsme se rozlouèili
Ing. Jan Neužil

hhgg

Kalendáø
2.-3.10. KD
24.10.
OÚ
24.-25.10.KD
6.-7.11. KD
11.11.
KD
21.11.
SDH
27.11.
Šlégl
5.12.
KD
19.12.
KD
14.11.
5.12.

Oprava Člupecké čekárny

U

Sokol
Sokol
Sokol
Sokol
Sokol
Sokol
Sokol
Sokol
Sokol

areál

Turnal mladších přípravek
Němčice - Boříkovice
Němčice - Mistrovice
Turnal mladších přípravek
Turnal starších přípravek
Němčice - Tatenice
Turnal mladších přípravek
Němčice - Kethartice
Němčice - FC Jiskra 2008 B

Centrum
29.11.
12.12.

Meda

Martinské posvícení
Mikulášská nadílka

Sportovní

Němčice

dùm

Burčákobraní
Beseda s občany
Posvícenské kachny
Bramborákové hodování
Svatomartinské husy
Likérkošt
Lidé v balonech (derniéra)
Mikulášská nadílka
Předvánoční táboráček

Hospoda

22.9.
20.9.
4.10.
10.10.
17.10.
18.10.
24.10.
1.11.
8.11.

akcí

Školka
Iscarex

V červenci a srpnu proběhla kompletní oprava člupecké čekárny, přijali jsme výzvu pana
starosty udělat čekárnu svépomocí. Dohodli jsme se, že to bude bez nároku na mzdu, tj. v
„Akci Z“. Provedené práce byly od oškrabání vnitřní omítky, přes opravu vnější fasády, tj.
vyspravení, zpevnění perlinkou, znovunatažení venkovní omítky, vymalování, odstranění
venkovního poškozeného obkladu, oprava podkladu a obložení novým obkladem, částečná
výměna dřevěného podhledu střechy, jeho nový nátěr, nátěr stropu, výměna skel v oknech,
údržba rámů včetně nátěru, oprava a nátěr laviček, vyspravení podlahy, zrestaurování cedule
s označením Člupek a další ostatní „špeky“, které při jednotlivých pracích vyplynuly. Jediné
co jsme nezajistili sami, byl barevný nátěr fasády, to jsme raději svěřili odborníkům. Na akci
se zúčastnilo 14 nadšenců, kteří odpracovali celkem 305 hodin, materiálové náklady včetně
barvy činily cca 16.000,- Kč.
Za všechny chci jmenovitě poděkovat Jardovi Stráníkovi, který si vzal celou akci na svá
bedra, koordinoval naši činnost a samozřejmě „zedničil“ a Víťovi Stránskému, který byl
pravou rukou Jardy, Vám ostatním moc děkuji nejen za práci, kterou jste odvedli, zrovna
jsme si vybrali rok s extrémy v počasí, ale hlavně za to, že jste vůbec přišli a chtěli pomoci, moc si vážím Vašeho přístupu k místu, kde žijete.
Myslím, že všichni z nás účastníků více či méně teprve až teď poznali, jaké jsme měli
rodiče a prarodiče, co všechno za starých časů v Akcích Z u nás na vsi postavili a že zase
taková sranda to není přijít z práce a nastoupit znova na šichtu, v sobotu žádná pohodička,
ale zase práce. Ještě jednou všem velký dík, zase máme na Člupku o jedno hezčí místo navíc.
- Milena Jilgová

obce

Rozsvěcení Vánočního stromu
Běh kolem Zlatého Pásku

UPO Z ORNĚNÍ
Upozorňujeme občany na zákaz pálení plastů
a jiného škodlivého odpadu při lokálním
vytápění (v kotlích). Podle zákona o odpadech
(č. 185/2001 Sb.) jsou fyzické osoby povinny
nakládat s odpadem podle systému
stanoveného obcí. Obec Němčice zajistila pro
své obyvatele systém sběru nebezpečných
odpadů i třídění komunálního odpadu. Ne
všichni ho však využívají.
Málokdo ví, že domácnosti jsou ve
znečišťování ovzduší hned za automobily.
Domácí kotelny přispívají stále více ke vzniku
rakoviny a srdečních či dýchacích onemocnění. Záleží však na každém z nás, kolik
škodlivých látek vypustí do ovzduší.
Množství škodlivých látek se odvíjí od toho,
co spalujeme. Podle zákona je pálení odpadu
v domácnostech zakázáno. Přesto se často v
kotlích ocitají plasty, které uvolňují spoustu
rakovinotvorných látek. Dalším bohužel populárním palivem jsou staré palety, rozbitý
nábytek, natřené či chemicky ošetřené dřevo,
jejichž pálením produkujete vysoké množství
dioxinů. Celobarevné letáky a časopisy při
spalování zase uvolňují do ovzduší těžké
kovy. Při pálení všech těchto odpadů vzniká
mnoho toxických látek. Při pálení vlhkého
dřeva docílíte nižší výhřevnosti a navíc rostou
emise škodlivin. Pálením odpadů nejvíce
poškodíte nejen sami sebe a své děti, ale také
své nejbližší okolí.
Na znečištěné ovzduší jsou citlivější děti,
těhotné ženy, starší osoby a lidé trpící astmatickým či jiným respiračním onemocněním.
Mějme k nim i k sobě samým ohled.
-OÚ

Nìmèická olympiáda 2015
Němčickou olympiádu 2015,
hostili 27.6.2015 v Němčicích
u Holešova.
Obsadili jsme všechny vypsané soutěže - malou kopanou,
nohejbal, šipky, střelbu a branný závod. A samozřejmě v silných sestavách s cílem pořádně zabojovat. Dobrá nálada
panovala již od ranních hodin
v autobuse, ten byl takřka celý
obsazen a to opět silnou sestavou, kde kdo byl připraven
přispět k dobré náladě nějakou
tou pálenkou, jednu chvíli to

bylo jako na koštu. Dopravu nám
zajistit Jirka Rojar starší, takže jsme
v pořádku a včas dojeli na místo,
kde nás bujaře vítali naši spoluobčané, kteří navazovali družbu již
od pátku. Tentokrát bylo o jedny
Němčice více, říkali, že dosud
neměli zájem se účastnit, ale že
slyšeli, jaká je to legrace, večer když
jsme se loučili, tak měli jasno, za 2
roky jedem zase. Soutěžilo tedy 8
obcí. Po krásném slavnostním zahájení, protože jsme byli na Moravě,
takže úžasné kroje, koláče, slivovička, jsme se všichni rozeběhli ke
svým soutěžím. Vše bylo krásně
připravené, a šlo jak na drátku. Už
jsme se děsili, že zase obhájíme vítězství, ale tentokrát si
slávu mohli užít jiní, naši borci v branném závodě nebyli
až zas tak rychlí, takže nebyli první, na rozdíl od žen,
kde naše Lenka Jůzová měla absolutně nejlepší čas a to
závodila bosa. Neudělali jsme ostudu ani v doplňkových
soutěžích, chůzi na chůdách to u nás umí kde kdo, hod

sudem ten nebyl tak silný, chlapi spíš lépe konzumují než házejí a pivní
štafeta, tam jsme nasadili osvědčené borce, kteří léta trénovali na člupeckých pětibojích a nezklamali.
Nakonec jsme se umístili na krásném druhém místě, vítězem se stali
domácí němčičáci od Holešova. Pan starosta z Němčic u Kolína nás
pozval za 2 roky k nim, na další Němčické klání. Celým večerem se
šířila úžasná atmosféra, dobrá nálada, hrála dobrá muzika, úžasnou
tečkou byl ohňostroj, respektive jeho závěrečná část, to se nedá
vyprávět, to se muselo zažít, celé bylo ještě umocněno skvěle vybranou hudbou. Domů se nám nikomu nechtělo, ale co naplat, vše jednou
končí.
I při zpáteční cestě bylo v autobuse veselo, jako každý výlet, tak i ten
náš končil bujarým zpěvem, byla spousta legrace, myslím, že mi většina účastníků dá za pravdu, že se dlouho takhle nezasmáli.
Chtěla bych vám všem, kteří jste byli na Moravě poděkovat za to, že

jste si našli čas, že jste nenechali doma dobrou náladu, všem
soutěžícím patří obrovský dík za vzornou reprezentaci
obce.
Takže ještě jednou moc děkuji a těším se, že ze za dva
roky v podobné sestavě sejdeme „u Kolína“
- Milena Jilgová

130 let SDH Němčice
Před zahájením hasičských slavností jsme zajistili
výlet pro děti ze školy a ze školky do HZS Svitavy.
Pro oba dva autobusy měli profesionální hasiči
připravenou exkurzi s výkladem a ukázkou jejich
vybavení a techniky.
Oslavy začaly v pátek 12.6. v odpoledních hodinách
posezením v hasičské zbrojnici, kde byla k vidění
výstava o historii sboru, prezentovaná historickými dokumenty a fotografiemi. Dále byla
vystavena němčická hasičská
stříkačka Stratílek z roku
1932 a PS 8 roku výroby 1948.
Hlavní
program
oslav
pokračoval v sobotu odpoledne. Za pěkného slunného počasí začaly přicházet
delegace z jednotlivých hasičských sborů, aby se zúčastnily
odpoledního programu. Kolem
14. hodiny proběhlo zahájení.

velitel našeho okrsku č. 6 br. Martin Bohuněk, čestný
starosta okrsku br. Bohuslav Broulík, čestný velitel okrsku
br. Josef Chleboun. Velkým, milým a utajovaným překvapením bylo předání praporu našemu sboru.
Akce byla zajímavá nejen díky vystavené historické a
současné požární technice, ale i bohatému doprovodnému
programu. Účastníci zhlédli ukázku požárního útoku,
provedenou dětmi z SDH Dolní Sloupnice. Pan Jan Betlach předvedl, jak to umí s bičem a noži nebo sekerami. I
přes zhoršení počasí jsme se dočkali
seskoku parašutistů. Dále provedli
profesionální hasiči z Litomyšle
vyproštění zraněné osoby z automobilu pomocí hydraulického
zařízení. Z Brandýsa n. Orlicí k
nám zavítali vojáci s ukázkou střelných zbraní, nožů, pistolí a
dělobuchů. Děti se mohly vyřádit

Všechny přítomné hasiče a hosty přivítal starosta sboru Jaroslav Vytlačil st..
Při slavnostním nástupu řekl několik děkovných
vět starosta obce p. Racek a hejtman pardubického kraje p. Ing. Martin Netolický. Přítomen
byl i velitel HZS Litomyšl Ing. Lukáš Faltys,

na skákacím hradu. Kdo chtěl, mohl si zkusit segway vozítka nebo si zastřílet ze zbraní jako byl např. samopal vzor 58
nebo odstřelovací puška Mosin r.v. 1943.
Po celý průběh oslav nechybělo ani bohaté občerstvení
jako byla vepřová kýta, párek v rohlíku, kančí guláš nebo
klobásy,... K zakoupení byla kniha o historii sboru a pamětní půllitr. Dále bylo možné si prohlédnout výstavku o historii sboru a také byla k vidění historická technika z okolních sborů.
Večer následovala taneční zábava s hudební skupinou
Skelet z Ústí nad Orlicí.
Bezpochyby je na místě velké poděkování starostovi obce
Ing. Josefu Rackovi a obecnímu zastupitelstvu za pořízení
praporu a velkou podporu nejen této akce. Děkujeme za
spolupráci členům TJ Sokol, členům spolku divadelních

ochotníků Šlégl, Spolku pro zachování místních kulturních
tradic, Mysliveckému spolku Němčice a sborům z okrsku.
Díky patří Lucii Pavlišové za skvělé komentování programu, paní Růženě Strážnické a kolegyním ze školní jídelny
za přípravu a prodej teplé kuchyně a panu Pavlu Štarmanovi za ozvučení odpoledního programu. Specielně
chceme poděkovat panu ing. Františku Šauerovi za sepsání knihy o historii sboru dobrovolných hasičů Němčice za

celé 130leté období jeho trvání a přípravu výstavy historických dokumentů. Děkujeme všem sponzorům nejen za finanční podporu.
- J. Veselý

Pouťové odpoledne
25. července jsme v přírodním areálu na Člupku uspořádali Pouťové
odpoledne.

Stejně jako loni nám s disciplínami pomohli členové mysliveckého
spolku Němčice. Pro děti si připravili střelbu ze vzduchovky, hod
oštěpem, poznávání rostlin a zvířat, házení šipek na bizona a plnění
dalších úkolů.
Tradičně byla otevřena střelnice,
připraven kolotoč, na děti čekal
skákací hrad a velká plocha na
malovaní, kde mohly předvést své
umění.
Počasí bylo pěkné, takže přišlo
poměrně hodně návštěvníků.
Doufáme, že se všem přítomným
tato akce líbila.
- JV

PROVOZNÍ DOBA
od 1.11.2015
Po
Út
St
Čt
Pá

7:30 - 10:00
7:30 - 11:30
7:30 - 11:30
7:30 - 11:00
7:30 - 11:30

Zprávy

přijme pracovníky na pozice:

F obráběč, zámečník, lakýrník
F řezník
F ošetřovatel na mléčné farmě

13:30 - 16:30

požadavky: vyučen či praxe v oboru, nástup možný ihned

13:30 - 16:30

nástup možný ihned

Informace: Jitka Karlíková, 465 549 212, zd@zdsloupnice.cz

ze

základní

školy

V červnu tohoto roku naše škola uspěla s projektem v rámci výzvy
č.56, oblasti podpory 1.1 OP VK. Získali jsme celkem 247 313 Kč,
190 557 Kč na jazykové vzdělávání 3 pedagogů v anglicky mluvících zemích a 56 756 Kč na podporu čtenářské gramotnosti. Za
tyto prostředky nakoupíme především nové knihy do školní knihovny. Projekt musí být dokončen do letošního prosince.
Inovativní vzdělávání ve škole Všeználek – jazykový kurz O prázdninách jsme se v rámci dalšího vzdělávání zúčastnily jazykového
kurzu angličtiny na Maltě. Tento kurz byl organizován pro učitele
základních a středních škol společností Jazyky v zahraničí a předpokládal znalost angličtiny alespoň na úrovni A1. Výuka probíhala v
jazykové škole European Centre Malta ve městě St. Julians. Jazyková
škola EC nabízí vysoký standard výuky již v 8 skvělých destinacích
jako je Malta, Británie, USA, Kanada či JAR. Jednotlivá centra jsou
akreditována místními i nadnárodními jazykovými organizacemi. EC

Malta byla založena v roce 1991 a je akreditována organizací FELTOM (Federation of English Language Teaching Organisations
Malta). Kurz byl čtrnáctidenní, byl zahájen vstupním testem a celkem
jsme absolvovaly 40 hodin výuky angličtiny. Mimo výuku probíhaly i
další aktivity např. školou organizované seznámení s kulturními a historickými zajímavostmi Malty a přilehlých ostrovů Gozo a Comino,
workshopy se spolužáky z různých zemí, dílny psaní a výslovnosti,
dobrovolné hodiny angličtiny navíc atd.
Byla to pro nás zajímavá zkušenost – poznání metod výuky anglického
jazyka, komunikace pouze v angličtině i mimo školu (v každodenním
běžném životě), seznámení se s novými lidmi z různých zemí a
jejich zkušenostmi.
- Alena Kohútová, Lydie Věnečková, Eva Juščáková

Nové oddìlení školní druiny v ZŠ

V posledních letech postupně narůstal počet dětí v naší škole (v současnosti školu navštěvuje 67 žáků), proto stávající kapacita školní družiny již nestačila. V září loňského roku jsme
požádali o její rozšíření ze stávajících 30 na 50 žáků. Žádosti bylo vyhověno, obec uvolnila
prostředky na přebudování stávajícího kabinetu na nové oddělení školní družiny. V bývalém
kabinetu musel být nově vybudován přívod vody a odpad, bylo zde instalováno obložení, nové
umyvadlo, 2 nové radiátory, opraveny omítky, položeno nové linoleum, vymalováno. K
sezení budou žákům sloužit starší stolky a židle, nábytek sehnala od sponzorů paní učitelka
Juščáková. Věříme, že se dětem bude v nové družince líbit.
- Lydie Věnečková

Zájmové krouky
na základní škole

V letošním školním roce mohou naši žáci
navštěvovat tyto zájmové kroužky:

Flétna
Angličtina
Počítače
Pohybové hry

Zážitkové hry
Keramika
Eko kroužek

Co

je

nového

Školka v novém kabátě!
Horké léto pomalu končí a my si užíváme konečně naši zahradu. Protože se
školka a její okolí proměnily ve staveniště, nemohly si děti hrát na písku ani
na zahradě. Vše jsme přečkali a naše školka dostala nový kabát. Trvalo to od
1. dubna do konce srpna. Moc děkuji všem, kteří se podíleli na získání peněz
na tak rozsáhlý projekt. Cena díla je cca 3 700 000 Kč. Konečně už budeme
mít klid při dešti i při jarním tání, kdy nám zatékalo do školky po několik let.
O prázdninách byly instalovány 4 nové dětské WC, opraveny dětské botníky a
provedeny zednické práce ve velké třídě, kam loni o prázdninách silně zatékalo poškozenou střechou. Na letošní školní rok máme zapsáno 11 nových dětí.
Celkový počet je 36 dětí. Máme tedy 4 volná místa. Prvního září přivítáme
nové děti a věříme, že si u nás brzy zvyknou a budou se těšit na nové
kamarády. Na září jsme si naplánovali výlet do Litomyšle, pohádkové představení a pak už se budeme připravovat na vystoupení pro naše dříve narozené
občany, které bude 24. října. Až půjdete na procházku, zastavte se u školky a
uvidíte, jak jí ten nový kabát sluší.
- V. D.

ve

školce

Kulturní dùm Nìmèice
Co se děje v hospodě

Dobrý den vážení spoluobčané, kamarádi a hosté naší
restaurace (i ti budoucí). Dovolte, abych Vás informovala o
dění v restauraci. Parné léto jsme zdárně přežili a užili a
nyní už přemýšlíme, co budeme dělat v zimě. Mám příjemnou zprávu, pro místní občany, kteří žijí v iluzi, že se v naší
obci nic neděje - do konce roku je akcí až dost a příští rok se
také něco najde. Opět bych chtěla poprosit všechny spolky i
soukromé osoby, které plánují nějakou akci, oslavu apod. nahlaste si prosím termín akce co nejdříve.
Ještě se vrátím k poslední letní akci - Loučení s létem. Pro
děti jsme opět připravili soutěže, na místní plovárně si zkusily aquazorbing, proběhlo grilování a díky příjemnému
počasí jsme si užili fajn den.
A teď už k akcím které nás čekají:
2.-3.10. Burčákobraní
24.-25.10. Posvícenské kachny
6.-7.11. Bramborákové hodování
11.11. Svatomartinské husy
21.11. Likérkošt (SZMKT)
4.12. Zavřeno - soukromá akce
5.12. Mikulášská nadílka
12.12. Vánoční běh okolo ZP Iscarex (OÚ Němčice)
19.12. Vánoční táboráček
31.12. Silvestrovské vážení (SZMKT)

0

Bližší informace o jednotlivých akcích se včas dozvíte z plakátů nebo
rozhlasu, změny jsou možné :)
- LP

Sport

-

0

Volný èas

D.C. S.L.Z.A. Nìmèice

Letos na jaře jsme uskutečnili turnaj pro hráče z celého východočeského regionu. Celkem
se nám sjelo na 38 účastníků, z toho i někteří hráči s republikovými tituly a s mnoha
úspěšnými výsledky z evropských turnajů.

S.L.Z.A. CUP 2015 Němčice
Jednotlivci

Likérkošt 2015
Vyzýváme domácí likérníky a příznivce
dobrého pití, aby přihlásili své výtvory do
letošního ročníku Likérkoštu.
Ochutnávka proběhne, pokud bude co
ochutnávat, v prostorách restaurace Kulturního domu v Němčicích v sobotu
21.11.2015 od 14:00. Vzorky likérů je
možné přihlásit na obecním úřadě, nebo u
Františka Šauera v Němčicích čp. 29.
Košt je vyhlášen v kategoriích bylinné
likéry, ovocné likéry a ostatní likéry. Ostatní detaily naleznete na plakátech.
- F. Šauer, SZMKT

1.
2.
3.

Michal Ondo, Litomyšl
Jaromír Hruša, Radim
Bronislav Drápela, Koclířov

13.
20.
22.
31.

Pavel Kadrmas, Němčice
Jiří Dubišar, Němčice
Vlastimil Novák, Němčice
Jan Pavliš, Němčice

Dvojice
1. Michal Ondo, Litomyšl
Andrea Lysová, Kostelec nad Orlicí
2. Bronislav Drápela, Koclířov
Jaroslav Konopáč, Svitavy
3. Pavel Kadrmas, Němčice
Jaromír Hruša, Radim
12. Jiří Dubišar, Němčice
Rostislav Tomášek, Litomyšl

Po tomto jarním turnaji nám v květnu skončila sezóna 2014-15, v které jsme se umístili na
pěkném, ale bohužel ne na postupovém třetím místě. Příští sezónu tedy opět odehrajeme v
druhé lize Svitavska, která nám začíná domácím zápasem v salónku KD už 20 září.
P
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Ligová tabulka 2. Ligy Svitavska konečné pořadí 2014 - 2015
Družstvo
K V VP R PP P
K
Skóre
Legy
Losers Litomyšl
28 23 2 0 1 2
0 327 : 180 749 : 498
Buldoci M.Třebová
28 19 0 0 3 6
0 321 : 186 723 : 501
S.L.Z.A. Němčice
28 14 2 0 2 10 0 265 : 243 667 : 599
Zombie Jevíčko
28 14 3 0 0 11
0 261 : 246 632 : 610
SPS Hradecká Žízeň B
28 12 3 0 3 10 0 263 : 247 638 : 597
Za vodou Litomyšl
28 10 3 0 2 13 0 248 : 261 602 : 642
Na Kovárně M. Chrastová B 28 5 1 0 1 20 1 189 : 317 505 : 727
Tojoni Opatov
28 1 0 0 2 25 0 156 : 350 433 : 775

B
74
60
48
48
45
38
15
5

- Za DC S.L.Z.A. Němčice Jiří Dubišar

Mladší přípravka
jaro / podzim 2015
Jarní část sezóny, o které jsem referoval v
minulém článku, jsme už tradičně zakončili
utkáním našich nejmenších hráčů proti
maminkám. I když se zpočátku jevil zápas
vyrovnaně, už po pár minutách se začaly
projevovat rozdíly v technice a hlavně
hrubě podceněná příprava maminek. I když
dělaly, co mohly, nakonec jim nepomohla
ani početní převaha v poli a zápas skončil 9:1 ve prospěch dětí. Alespoň tedy myslím, po pátém gólu už jsme to ani nepočítali ;-) Naštěstí
to ale nikomu nevadilo a maminky, stejně jako děti, si hru užily. Poté,
jako při každém zakončení sezóny, proběhlo zhodnocení uplynulého
roku a vyhlášení těch nejlepších. Ale protože si pochvalu a ocenění
zasloužili všichni, čekala na děti odměna v podobě velkého dortu,
takže si přišel na své nejeden mlsný jazýček.
Přípravu na novou sezónu jsme zahájili v druhé polovině prázdnin.
Značný počet hráčů ročníku 2006 nám odešel do starší přípravky a
příležitost tak dostali zase ti mladší, tzn. od r. 2007 (u dívek 2006)
výše. Také jsme v našich řadách přivítali několik nových dětí, proto
jim přeji, aby je fotbal bavil a aby se jim mezi námi líbilo. K dnešnímu dni (10.9.) máme za sebou první turnaj v Dolní Dobrouči, kde
jsme obsadili 3. místo a hráči nás příjemně překvapili svým nasazením
a bojovností. I když ti úplně nejmladší s námi na turnaje zatím
nejezdí, nemusí být smutní. V mladší přípravce budou hrát ještě 3 roky
a zahrají si dosyta. Nejdříve je třeba poctivě trénovat a jistě už v
průběhu podzimu si několik turnajů vyzkouší. Stejně jako minulý rok,
letos Fotbalová asociace ČR poskytuje všem registrovaným hráčům
ročníku 2008 zdarma zajímavý fotbalový balíček. Ten obsahuje dres,
míč, tašku, láhev na pití a další drobnosti. Rodiče si ho můžou objednat na stránkách FAČR – odkaz najdete na našem webu
přípravka.unas.cz. Na konec září také chystáme pro děti, trenéry a
rodiče zájezd na ligové utkání, tak doufáme, že se vše podaří, a že se

bude dětem líbit. A už tradičně na závěr – děkuji všem, kteří nám
pomáhají :-).
- Za mladší přípravku Tomáš Mikl
Turnaj 5.9. Dolní Dobrouč
1) Němčice:Libchavy 2:3, Branky: Pecháček, Radimecký F. - Velmi
vyrovnaný zápas, kdy soupeř rozhodl až v závěru utkání při našem
chybném střídání.
2) Němčice:Letohrad 5:10, Branky: Mrkvička, Radimecký F.,
Pecháček 2x, Vytlačilová - První půle vyrovnaný boj, kdy se týmy přetahovaly o vedení. Druhá půle už v rukou soupeře, který nás opakovaně
donutil k chybám a zúročil tak tlak na naši branku.
3) Němčice:Dolní Dobrouč 4:2, Branky: Mrkvička 2x, Vytlačilová,
Pávek - Opět vyrovnaný duel, ve kterém naším borcům zbylo více sil
a v závěru utkání již s přehledem udrželi dvougólový náskok.
Trenéři: Lukáš Pávek, Tomáš Mikl
Gastronomie: Veronika Dvořáková, Tereza Hanušová, Víťa Stránský
Podpora: Jan Stránský, Lukáš Pavliš
Web: Petr Vytlačil (www.pripravka.unas.cz)

Soupiska:
2006: Eliška Javůrková
2007: Ondřej Pávek, Karel Zavřel, Jakub Stránský,
Anežka Vytlačilová, David Soukup, Radim Mrkvička
2008: Petr Řejha, Ondřej Hác, Josef Hugo Racek, Matěj
Pecháček, Jakub Radimecký, Filip Radimecký, Barbora
Ramešová
2009: Matěj Mikl, Kryštof Chochola
2010: Jan Pavliš

Starší přípravka TJ Sokol Němčice
sezóna 2015-2016
V polovině měsíce srpna jsme zahájili se starší přípravkou přípravu
na novou sezónu 2015/2016. V ní nás čeká na podzim celkem 6 turnajů a stejná porce zřejmě i na jaře. V kádru mužstva došlo vzhledem
k věkovým posunům k několika změnám. Do kategorie mladších
žáků odešli Martin Radimecký, Pavel Jůza, Lukáš Pavliš, Kryštof
Pachl (Č. Třebová), David Řehoř (Č. Třebová) a Tomáš Mastný. U
němčických hráčů jsme se dohodli na spolupráci v kategorii ml. žáků
s Litomyšlí.
Z mladší přípravky nás do nové sezóny posílili následující hráči Havla Jan, Jasanský Štěpán, Lněnička Jiří, Mikl Marek, Nováček
Max, Řejha Václav. Zbytek sestavy tvoří „kmenoví“ hráči – Sršeň
Tomáš, Čermák Šimon, Novák Martin, Pávková Lucie, Vytlačil
Tadeáš a Vytlačilová Žaneta.
Trenérský tým tvoří Vladimír Pavliš a Petr Vytlačil. Trénujeme 2x
týdně v úterý a pátek, zatím do odvolání od 16:30 hodin. Mrzí nás u

některých hráčů ztráta zájmu o fotbal, což se týká dvou z výše jmenovaných hráčů. Třeba se to změní.
V současné době máme již odehrány 2 turnaje. V prvním z nich
jsme zvítězili na hřišti v Králkách, v sobotu 12. 9. jsme odehráli
první domácí turnaj (druhý na podzim bude doma 17. 10.), kdy
výsledkem bylo třetí místo. Veškeré výsledky, včetně střelců, fotogalerií ze zápasů i tréninků jsou umístěny na webových stránkách
přípravky http://pripravka.unas.cz/ .
Nutno uznat, že kádr máme v současné době vyrovnaný a kvalitní a
můžeme se směle měřit se všemi soupeři. Menší potíže nám tedy
přináší pouze administrativa, neboť přechod na elektronický systém
zápisů v okrese měl přinést klubům ulehčení, v soutěžích přípravek
však je zatím opak pravdou.
Uvítáme každou pomoc a iniciativu od rodičů či příznivců fotbalu,
která nám tuto práci s dětmi usnadní. Zvláštní poděkování patří novému správci na hřišti za vzornou přípravu areálu a vnitřních prostor.
Potěší, když Vám to řeknou při domácích turnajích i osoby z hostujících týmů.
- Za starší přípravku sestavil Vladimír Pavliš

Vážení spoluobčané,
Dovolte nám krátký a obecný pohled na dění ve fotbalovém oddílu
TJ Sokol Němčice. Jak víte, v minulém roce jsme oslavili 50. výročí
založení oddílu. K tomuto výročí jsme pro veřejnost připravili celodenní program pro fotbalovou i nefotbalovou veřejnost, který shlédlo
na 1500 návštěvníků. Dlouhá tradice oddílu si za ta léta
prošla dobou rozkvětu i nezdarů pod vedením obětavých lidí, kteří oddíl vedli a spousty hráčů, kteří
budovali jméno našeho fotbalu v okresu.
Výbor FO
Za uplynulé pololetí se nám podařilo nastavit
určité organizační standardy, ustanovení pracovního výboru a pravidelné schůzky k řešení klubové
agendy. Od července jsme vybrali nového správce
areálu, který odvádí skvělou práci. Dále brigádnické
hodiny na hřišti, zajištění širší nabídky občerstvení,
zajištění autobusové dopravy pro hráče a diváky, vyřizování žádostí o
dotace, vyjednávání se sponzory klubu, propagace na vývěskách
obce a webových stránkách, nábor dětí, organizace zájezdu a spousta
dalších aktivit. Budování kultury klubu není práce na rok či dva, ale
nekonečný příběh. Věříme, že jdeme správnou cestou. Žádáme proto
naše diváky a rodiče dětí o loajalitu a podporu při práci v klubu.
Uvítáme jakékoliv zapojení a pomocnou ruku.
Hezký den,
Předem chci pozdravit všechny fanoušky a příznivce kopané v
Němčicích jménem realizačního týmu mužstva mužů, hráčů a zároveň
trochu seznámit veřejnost se stávající situací kolem fungování našeho týmu po postupu do okresního přeboru. Jak asi většina z těch, co
němčický fotbal sledují ví, už v minulé sezóně jsme se potýkali s
nedostatkem hráčů, protože základna v Němčicích není velká.
Vypomáhali jsme si tudíž formou různých hostování z okolních vesnic a hlavně pak z České Třebové, což přinášelo vysoké finanční náklady pro klub. Jelikož po skončení sezóny ještě několik hráčů z
různých důvodů ukončilo činnost, byla nasnadě otázka, jak udržet fotbal v Němčicích a přitom důstojně reprezentovat klub v nadcházející
sezóně.
Po zhodnocení situace s vedením klubu a poněvadž pro nadcházející
sezónu jsme potřebovali nejen kvantitu, ale i kvalitu, rozhodli jsme se
kývnout na nabídku vedení FK Česká Třebová zřídit farmářský klub,
který bude za pomoci bývalých hráčů Č. Třebové důstojně reprezentovat jak Němčický fotbal, tak bude sloužit k hernímu vytížení širšího
kádru A mužstva FK Česká Třebová. To jen k pochopení, proč farma.
Co se týče kádru mužstva myslím, že jsou v něm dnes velmi kvalitní hráči, kteří mají už něco odkopáno i na divizní úrovni, jen
namátkou – Borek, Roušar, Maco, Macko, Petr aj. a i když léta nezastavíme i dnes mají tito hráči vysokou úroveň a v kombinaci s ambiciózním mládím budou tvořit velmi kvalitní tým. Samozřejmě nic není
hned a bude chvíli trvat, než si na sebe tým zvykne, tak vás chci
poprosit o trpělivost a i když to bude třeba někdy v souhře trochu skřípat, buďte trpěliví. Věřím, že se výsledky dostaví. Trochu
nevýhodou je, že se bude sestava často točit, ať už z důvodu zranění,
nebo vytížení hráčů širšího kádru FK Česká Třebová ve svém
domovském oddíle, ale to je daň kterou musíme zaplatit. Kádr je
poměrně široký, tak doufám, že nám to nebude vadit. Začátek sezóny
nám vychází poměrně dobře, máme za sebou čtyři utkání, dvakrát
jsme vyhráli a dvakrát odešli poraženi, což na nováčka není tak špatné, ale samozřejmě se chceme zlepšovat a nedávat body zadarmo.
Nezapomínejme na to, že němčický klub za poslední dva roky
dvakrát postoupil do vyšší soutěže a s tím je spojena i kvalita
soupeřů.

Mládež
Stejně jako my, má celý český fotbal problém s udržitelností sportu
ve městech i na vesnicích. Přetlak jiných sportů, sociálních sítí a pracovní vytíženost rodičů odvádí nejenom děti, ale i lidi, kteří ve
městech či obcích odváděli organizační práci pro sport a kulturní
život. Již třetím rokem se snažíme o znovuzrození fotbalových nadějí
a zacelit tak generační propad ve výchově mladých hráčů. K této
sezoně nám běhají po trávnících čtyři desítky hráčů Němčic,
za což velký díky trenérům přípravek, rodičům a všem, kdo
se podílí na práci a výchově dětí naší obce již od věku MŠ,
a to ne jenom po sportovní stránce. Jako podzimní dárek pro
fotbalovou mládež a rodiče jsme na 26.9. připravili autobusový zájezd na zápas Synot ligy do Olomouce.
Muži
O komentář k týmu mužů jsme požádali trenéra Milana Kubíka, viz. samostatný článek. Jde o zkušeného trenéra, který má mnohaleté zkušenosti s vedením mužů. Nedostatek domácích hráčů je
dlouhodobě neudržitelný a vysoké náklady na hostování hráčů z
okolí byly finančně neúnosné. Naše volba výboru, farmářská smlouva
s FK Č. Třebová bylo rozhodnutí, které jsme udělali. Je nyní na nás,
abychom této příležitosti maximálně využili, dařilo se nám zapojovat
domácí hráče a vybudovat kulturu týmu s dobrou partou.
- Výbor FO TJ Sokol Němčice
2. zápas (venku) Rybník – Němčice 2:1
V Rybníku trochu nepovedený zápas i když jen výsledkově. Herně
jsme byli lepším týmem, bohužel jsme neproměnili řadu brankových
příležitostí a naopak pykali za naše hrubé chyby.
3. zápas (doma) Němčice – Dolní Dobrouč 0:4
Po všech stránkách nepovedený zápas. Bohužel nám z minulého
utkání chybělo 7 hráčů a i když se hráči z lavičky snažili, nestačili na
dobře organizovaného soupeře.

4. zápas (venku) Brandýs nad Orlicí – Němčice 3:3 (na PK 3:4)
O tomto utkání se mi těžko píše, poněvadž jsme měli většinu utkání
pod kontrolou a za stavu 0: 3 jsem si asi ne sám říkal, že by se už
nemělo nic stát, ale bohužel stalo. Z nepochopitelných důvodů jsme si
během 8 minut! nechali nasázet 3 góly a nechali tak domácí srovnat
na 3: 3 a ještě se obávali o výsledek. Když jsme pak v závěru netrefili prázdnou bránu a ještě nastřelili tyč, zápas skončil smírně a na
řadu přišly PK, kde jsme byli šťastnějším týmem a odvezli si 2 body.
Ale takto bychom utkání ztrácet neměli. Snad to bude ponaučením do
dalších bojů.
Doufám, že si na sebe hráči co nejdříve zvyknou a podobná utkání si
do budoucna nenecháme zkomplikovat. Máme určitě co zlepšovat,
hlavně v obranné fázi, ale není to jen na obráncích. Také záloha se
musí více zapojovat do bránění a co se týče útočné fáze je škoda, že
si umíme připravit poměrně dost šancí. Trápí nás zakončení, na tom
je ještě potřeba zapracovat, ale je důležité, že se do nich dokážeme
dostat.
A co bych si přál na závěr? Snad jen popřát němčickému fotbalu, ať
se mu daří na všech úrovních, ať už vychovávat male začínající fotbalisty, tak i té nejvyšší kategorii mužů rozdávat radost vám
fanouškům a divákům. Touto cestou chci poděkovat všem, kdo se o
němčický fotbal starají. Správcem počínaje, za krátkou dobu udělal
velký kus práce, přes všechny pořadatele, obsluhu bufetu, všem
trenérům přípravek, protože jejich práce je nesmírně důležitá a také
vedení klubu, které se příkladně stará o potřeby hráčů a trenérů a
všem kdo pomáhají, i když to není třeba zrovna tolik vidět. Díky.
Zároveň vás chci pozvat na naše další utkání, ať už doma, nebo
budeme rádi, když si najdete cestu i na venkovní zápasy a podpoříte
1. zápas (doma) Němčice – Žamberk 3:2
nás. Bez vás fanoušků by fotbal nebyl fotbalem.
Zápas rozdílných poločasů ve velkém vedru jsme otočili z Díky a fotbalu zdar
nepříznivého stavu 0: 2, zásluhou zlepšeného výkonu ve 2. poločase
- Milan Kubík, trenér mužů TJ Sokol Němčice
a také nám nahrála zranění soupeře.
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