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Vážení spoluobčané,
než jsme se nadáli, tak se zase setkáváme na stránkách našeho
Zlatého pásku. Máme tedy další část, čtvrt roku za sebou. Po loňském
vysloveně horkém a teplotně nadprůměrném létě jsme se letos, statisticky vzato, prý vrátili do průměru. Pravdou je, že i když občas prší
a máme zatím stále v sudech dešťovou vodu, je prakticky sucho.
Každému vyhovuje jiné počasí, někomu teplo, jinému zima, dalšímu
pěkné povětří. Počasí nás stále, a na to si již začínáme zvykat, překvapuje, a tak to stále vypadá, že jsme se stále ještě nenaučili poručit
větru ani dešti, jak tomu kdysi prý bývalo.
Tak co máme u nás v obci, vesničce naší střediskové nového?
Chodník okolo silnice II/358 ve Zhoři
Finišuje nám stavba chodníku ve Zhoři. Žádná stavba se neobejde bez
dílčích problémů a nutných kompromisů. Mohli bychom najít nějaké
detaily, které bychom podrobili zajisté tvůrčí diskusi, ale myslím, že
hlavní účel a cíl této investice a to zajistit bezpečnost chodců, našich
občanů, bude splněn. Jen doplňuji, že ne všechno je obvykle tak
jednoduché, jak to na první pohled vypadá. Dokončením a předáním
stavby práce na celém projektu ještě nekončí. Musíme připravit vše
potřebné pro kolaudaci stavby, provést i závěrečné vyhodnocení akce,
připravit a realizovat majetková vyrovnání, výkupy stavbou skutečně
zabraných pozemků. Dále zajistit udržitelnost projektu a splnit tak
všechny podmínky pro závěrečné přiznání, potvrzení dotace. Nudit se
určitě nebudeme, tím spíše, že nám běží další větší i menší projekty a
investice.
KODUS Zhoř – Komunitní bydlení pro seniory
Tak tady nám to relativně postupuje dle harmonogramu a našich představ. Samozřejmě stále se vyskytují nějaké problémy. Teď jsou spíše
již ale stavebně projekčního rázu na rozdíl od těch prvotních, které
bych nazval překvapujícími. Ty nás překvapovaly, když jsme „šáhli“ do
starého baráku. No uvidíme, co nás ještě čeká. Letos by měla být
dokončena přístavba včetně zastřešení a uzavření objektu (okna,
dveře) tak, aby v případě příznivé zimy mohly práce pokračovat i v
tomto období. Přes zimu také budeme mít více času na přípravu dovybavení bytů, tzn. doplnění základního inventáře jako je např.
kuchyňská linka, lednička, atd. V komunikačním ruchu jsem také
zaslechl různé zaručené zprávy, že všechny připravované byty jsou již
obsazeny. Tuto zaručenou zprávu musím odmítnout a dementovat.
Konstatuji, že podmínky pro obsazování bytů jsou dílem dány podmínkami poskytovatele dotace (věk, výše nájmu) a dílem budou dány
rozhodnutím zastupitelstva obce. Stanovení postupu pro hodnocení

případných žadatelů o bydlení si také necháváme na zimní období,
kde jak doufám i my budeme mít více času. Případní zájemci mohou
být zatím bez obav, vše potřebné bude včas zveřejněno. Jen pro
osvěžení paměti uvádím, že celý projekt má stát 15.250.000,- Kč, z
toho na dotaci jsme obdrželi 7.800.000,- Kč a zbytek bude hrazen z
investičního úvěru, který obec na dofinancování akce přijala od
finančního ústavu. Na postupné splácení tohoto úvěru budou použity
finanční prostředky získané z pronájmu bytových jednotek, kterých
bude v objektu 12. Celá budova bude samozřejmě bezbariérová,
vybavená výtahem.
Zůstaneme-li ještě chvilku ve Zhoři, tak pouze ještě doplním, že letos
na podzim bychom měli ještě upravit, zpevnit horní plácek. Tím
bychom včetně následných parkových úprav navazujícího svahu již
mohli dokončit tuto část obce. V této lokalitě připravujeme ještě
zpevnění svahu u přístupové komunikace směrem k čp. 63 a dále,
budou-li ještě nějaké peníze. Stále také máme v přípravě opravu,
zajištění opěrné zdi a komunikace nad čp. 8 včetně odvodnění. Zde nás
nedobrý technický stav trápí především při zimní údržbě.
Protipovodňová opatření na Člupku
Tady mohu již konečně prohlásit – ZAČÍNÁME. Obec v září začíná
svoji část projektu, tj. rekonstrukci přejezdů (mostků) a lávek.
Začínáme a měli by se letos opravit 3 mostky, a to jeden u čp. 39 a
dva u čp. 51. V následujícím roce by měla být provedena oprava
mostků naproti PHM v Němčicích a u čp. 47 a pod čp. 60 na Člupku. Na naši činnost by měl navázat hlavní investor celé akce tedy Lesy
ČR počínaje 1. 10. 2016. Předpokládám, že na podzim svoláme
informační schůzku s vlastníky dotčených pozemků za účasti
hlavního investora a dodavatele hlavní části stavby, abychom podali
další informace o předpokládaném průběhu stavby a zodpověděli
kompetentními osobami případné dotazy. Věřím v oboustrannou

spolupráci a toleranci, protipovodňové úpravy děláme
hlavně pro občany, kterých se to týká za účelem jejich
ochrany a ochrany jejich majetku.
Když jsem zmínil ochranu, tak jen připomenu, že se
snažíme i o zlepšení na úseku dopravy. Byla zahájena výstavba chodníku od kulturního domu v
Němčicích směrem ke hřbitovu. Dále bude ještě letos
proveden chodník od kamenné hospody k zastávce
pod základní školou. Na výstavbu tohoto chodníku

navaže následné dočasné přesunutí zastávky autobusu v Němčicích do
prostoru v „S“ před kamennou hospodou. Všechna potřebná povolení
již máme, tak ještě rychle postavit ten chodník. Čekáme také ještě na
některé souhlasy s umístěním zrcadel naproti výjezdu k MŠ v
Němčicích. Když jsme již u té dopravy. Stále se mluví i o omezení
provozu těžkých nákladních vozidel nad 12 t na silnici II/358 mezi
Litomyšlí a Českou Třebovou. Dle posledních informací bychom se
snad mohli dočkat již v tomto měsíci. Nechme se tedy překvapit.
Když jsme již u té dopravy. Byl jsem na seznámení s projektovou
dokumentací pro umístění stavby R35 (DUR) a zatím to vypadá slibně. Umístění vlastní R 35 je v původně navrženém koridoru a kontroverzní křižovatka Litomyšl – sever s navazujícím přivaděčem na
Českou Třebovou by se snad konečně ani nemusel realizovat. Takže po
dlouhém čase pro nás příznivá zpráva, ale nechci to zakřiknout.
Stále se něco děje. Teď se v závěrečné fázi zpracování nachází změna
č. 1 Územního plánu Němčice. Předpokládám, že tuto změnu č. 1
schválíme co nevidět. Ti, kdo ale mají nějaké další požadavky na případnou změnu využití pozemků ve svém vlastnictví nemusejí klesat na
mysli a své připomínky a návrhy mohou i nadále zasílat na OÚ. Až
jich bude přiměřené množství necháme zpracovat další změnu.

Ještě mám jednu zásadní věc. Tou je mobilní svoz nebezpečného a
velkoobjemového odpadu v obci. Po skutečně „výživném“ zážitku
z posledního svozu, kdy po letech celkem slušného ukládání uvedených odpadů se to letos vysloveně zvrhlo ve všeobecný binec
(příloha dále v časopise), provedeme zásadní změnu. Někteří
občané asi nepochopili nebo nechtěli pochopit základní princip
těchto mobilních svozů. To znamená, že v uvedený den v určenou
hodinu přijedou na svozové místo a své odpady předají do rukou pracovníků svozové firmy. To ale neznamená, jak jsme toho byli teď
naposled svědky, že se začnou svážet odpady na kupu již od pátku,
když je svozový den určen na úterý. To ale neznamená, že se všechny věci z vyklízených domů a půd nahážou na vlek a po setmění se
vyklopí na svozové místo. Mobilní svoz, který zajišťuje obec a
občané ho mohou využívat v rámci svého poplatku za TKO se
vztahuje pouze na „běžné“ množství nebezpečného a velkoobjemového odpadu vzniklého v domácnosti za 1 rok. Samozřejmě, ptáte
se co je to běžné množství? To je správná otázka, kterou budeme muset
odpovědět, možná to bude upřesněno nějakým objemem či váhou.
Rozhodně to ale není např. celý obývák nebo harampádí z celé půdy,
či odpady z podnikatelských činností. Na to si má každý občan objednat pro sebe kontejner a tam může veškeré své harampádí naházet,
nechat odvézt do sběrného dvora, kde bude odpad roztříděn. Tuto
službu si občan „rád a ochotně“ zaplatí nad rámec svého poplatku za
TKO. Z poslední zkušenosti ale víme, že je pohodlnější ušetřit na
úkor ostatních spoluobčanů. Vzhledem k tomu, že někteří, nebo
mnozí z nás tento princip nepochopili, budeme muset přijmout změnu
celého systému. Jinými slovy, kdo nebude moci přivézt svůj odpad v
dané období na určené místo, které bude stále pod dohledem, bude
muset využít celoroční možnost odložit tyto své odpady ve sběrných
dvorech v Litomyšli a v Kornicích. Věřím, že v této věci mě zastupitelstvo podpoří. Ono je to většinou hlavně o lidech. Každému
všechno vadí, každý všechno ví, každý všechno umí lépe než ten druhý.
Teď se hovoří regulaci rušení nočního klidu po 22 hodině, tak až
budete slavit narozeniny, tak třeba budete muset dávat oznámení na

OÚ?? Třeba se toho ale nedočkáme. Nejsem také zastáncem zákazů
různých činností o víkendech. Já to beru podle sebe. Přes týden
nestíhám, protože se věnuji starostem o obecní věci, tak to doháním o
víkendu. Snažím se ale nedělat hluk v neděli po 12 hodině. Stejně je
dle mého názoru na tom i spousta jiných zaměstnaných lidí nebo i
chalupáři. Ti nám sem jezdí udržovat domy, zahrady, krajinu a kdy
jindy by ti údržbu měli dělat než o víkendu. Je to zase spor různých
skupin lidí a je to hlavně i o toleranci. Chápu, když někdo celý týden
maká, tak si chce o víkendu odpočinout.

S podzimem se nám také blíží dvojnásobné volby, volby do krajských zastupitelstev a do senátu. Jsem velmi zvědavý na předvolební
sliby kandidátů. Je třeba rozlišovat mezi krajskými a celostátními
tématy. Občas se slibuje to co zrovna frčí, byť to dotyčný ani legálně
nemůže splnit nebo ovlivnit. Škoda, že starostové se nedokáží sjednotit ve větším měřítku pod jednou vlajkou a jsou rozptýleni na kandidátkách různých již zavedených stran, které se zaštiťují jejich podporou. Pro mě je rozhodující skutečnost, že Starostové a nezávisí,
jejichž jsem příznivcem, po celou dobu své existence snaží se vylepšit
postavení obcí. Právě oni mají lví podíl na důležité změně rozpočtového určení daní, která přilepšila v daňových příjmech obcím jako je
ta naše a umožnila nám další rozvoj. Bez této změny a finančního
přilepšení by se nám hospodařilo podstatně hůře. Doufám tedy, že na
podzim Starostové a nezávislí uspějí. Stejný úspěch přeji i stávajícímu senátorovi Petrovi Šilarovi, kterého dobře znám již od začátku 90.
let, tehdy ještě jako starostu Letohradu, a mnozí z vás z jeho častých
návštěv na oblíbené hasičské soutěži na Člupku, protože když jsem
potřeboval někde pomoc, tak se mi té pomoci od něho vždy dostalo.
Hlavně si zvolme ty, kteří pro nás a pro celou naši společnost něco
pořádného udělají.
Vážení spoluobčané, blíží se nám další krásné roční období, krásně
barevný podzim v jeho neopakovatelných pastelových kombinacích.
Přeji všem příjemné prožití nastávajících dnů a budu se těšit na další
setkání s vámi.
-Ing. Josef Racek, starosta obce Němčice

Usnesení Zastupitelstva obce Nìmèice
Zastupitelstvo obce Němčice schválilo:
83/2016 program zasedání pro den 15. 6. 2016. (8,0,0)
84/2016 Závěrečný účet obce Němčice za rok 2015 v souladu se
zákonem č. 128/2000 Sb. o obcích a zákonem č. 250/2000 Sb. o
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších změn
a doplňků a vyjadřuje souhlas s celoročním hospodařením obce za rok
2015 a to bez výhrad. (8,0,0)
85/2016 v souladu s ustanovením § 43, zákona č. 128/200 Sb. zákona
o obcích, ve znění dalších změn účetní závěrku obce sestavenou k 31.
12. 2015 bez výhrad, vč. začlenění HV – zisku 2.267.958,43 Kč, a jeho
převodu na účet nerozděl. zisku a ztrát z minulých období. (8,0,0)
86/2016 s ustanovením § 102, odst. 2, písm. q) zákona 128/2000 Sb.
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. 2015 a to bez výhrad. (8,0,0)
87/2016 Rozpočtovou změnu č. 3 obce Němčice. (8,0,0)
88/2016 Smlouvu o úvěru č. 99014807850 od Komerční banky, úvěru
ve výši 7 437 500,- Kč na spolufinancování investiční akce „ B.j. 12
PB – KODUS Němčice, Zhoř (vč. DPH ) se splatností do 31.12.2033.
(8,0,0)
89/2016 výsledek výběrového řízení a pověřuje starostu obce k podpisu smlouvy o dílo s vítězem výběrového řízení. (8,0,0)
90/2016 prodloužení nájmu bytu v čp 114 v Němčicích na dobu urči-
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65 let Člupek
Veselý František
60 let Němčice
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Anežka Myšková
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Setkání s občany

se uskuteční v sobotu 22. října od 13:30.
Na setkání vystoupí děti ze Základní školy
Všeználek a zahraje sousedská kapela.

tou a to od 1.7.2016 do 30. 6. 2017. (8,0,0)
91/2016 pronájem náhradního bydlení v čp. 107 v Němčicích na dobu
určitou a to od 1.7.2016 do 30. 6. 2017. (8,0,0)
92/2016 prodloužení nájemní smlouvy pro TJ SOKOL Němčice na
údržbu sportovního areálu v Němčicích na dobu určitou a to od
1.7.2016 do 30. 6. 2017. (8,0,0)
93/2016 vodné ve výši 21,70 Kč + DPH a stočné ve výši 29,50 Kč +
DPH pro období od 1. 6. 2016. (8,0,0)
94/2016 Smlouvu o poskytnutí dotace z Programu pro vzdělávání,
výchovu a osvětu v oblasti životního prostředí v Pardubickém kraji v
roce 2016, evidenční číslo: OŽPZ/16/21495 na projekt ZŠ v
Němčicích - Ekodílny. (8,0,0)
95/2016 schválilo pověření starosty k podpisu Smlouvy o poskytnutí
dotace z havarijního fondu Ministerstva kultury ČR ve výši 275.000,Kč. (6,2,0)
96/2016 výpověď, ukončení nájmu pozemku p. p. 342/40 v
Němčicích, k.ú. Němčice u České Třebové a pověřuje starostu k jednání v této věci se Státním pozemkovým úřadem. (8,0,0)
97/2016 Smlouvu o revolvingový úvěr č. 99015088391 od Komerční
Banky, úvěr na krytí nesouladu mezi příjmy a výdaji obce do výše limitu 600.000,- Kč s platností do 13.6.2017. (8,0,0)
hlasování - (pro-proti-zdržel se)

Kalendáø

akcí

Kulturní
24.9.
30.9.
1.10.
14.10.
22.10.
28.10.
29.10.
11.11.
12.11.
12.11.
19.11.
25.11.
26.11.
2.12.
3.12.
5.12.
17.12.
31.12.

dùm

KD
KD
KD

Zavřeno - soukromá akce
Burčákobraní
Burčákobraní
Travesti Show
Obec
Beseda s občany
KD
Posvícenské kachny
KD
Posvícenské kachny
KD
Svatomartinské husy
SZMKT Likérkošt
KD
Větrání šatníků
Turnaj nasazených dvojic v líném tenisu
KD
Bramborákové hody
KD
Bramborákové hody
Šlégl
Divadelní představení Darmošlapky
Šlégl
Divadelní představení Darmošlapky
KD
Mikulášská nadílka
KD
Předvánoční táboráček
SZMKT Silvestrovské vážení

Èlupek
4.12.
5.12.
31.12.

Obec
Zpívání u Vánočního stromu
U Meda Mikulášská nadílka
U Meda Tradiční silvestrovské vážení

Sportovní
24.9. 900
25.9. 1600
9.10. 1330
9.10. 1600
15.10. 900
22.10. 900
23.10. 1300
23.10. 1530
6.11. 1400

Sokol
Sokol
Sokol
Sokol
Sokol
Sokol
Sokol
Sokol
Sokol

Turnaj starších přípravek
TJ Sokol Němčice : Jiskra 2008 B
TJ Sokol Němčice : Brandýs nad Orlicí
TJ Sokol Němčice : FK Mistrovice
Turnaj mladších přípravek
Turnaj starších přípravek
TJ Sokol Němčice : FK Jehnědí
TJ Sokol Němčice : TJ Sokol Tatenice
TJ Sokol Němčice : TJ Sokol Rudoltice

Nìmèice
27.11.
17.12.

Školka
Iscarex

areál

-

centrum

Rozsvěcení Vánočního stromu
Vánoční běh okolo Zlatého pásku

(žáci)
(muži)

(žáci)
(muži)
(muži)

obce

S p o l e k

d i v a d e l n í c h
V létě roku 2016 oslavil krásné
90. narozeniny dlouholetý člen a
režisér našeho spolku, ochotník
tělem i duší, pan Jan Pavliš. Od
mládí až do pozdního věku
věnoval mnoho sil svému milovanému divadlu. Stál na jevišti s
osobnostmi jako byli pan Jan
Karlík, pan Podmele, pan Divíšek
a mnoho dalších, na které
vzpomínáme. Jistě to nebyly vždy
jen chvíle radostné. Pan Pavliš ale
v sobě vždy měl naději a sílu
začít znovu, i v dobách, kdy
poměry ve společnosti nebyly
zrovna příznivé. A tak v roce
1983 znovu ožila tradice Ochotnického spolku v Němčicích.
Možná si i vy vzpomínáte, jak

o c h o t n í k ù

Š l é g l

pěkná byla divadelní
představení ve staré
hospodě. Podmínky
pro zkoušky byly
špatné, ale i přesto
bylo provedení her
díky nadšení všech
ochotníků
velmi
dobré. Vzpomínky,
které si i po letech
neseme v srdci, jsou
krásné. Dávají nám naději,
že stojí za to usilovat o
dobré věci, i když se nám
do cesty staví překážky a
nesnáze.
Pan Jan Pavliš je a vždy
bude dobrým příkladem
obětavého člověka, který

věnoval spoustu volného
času divadlu. Chceme mu
touto cestou poděkovat za
všechny ochotníky, se
kterými se na své cestě
potkal a které přivedl k
divadlu.
Kéž by v našem spolku
vždy byli lidé, kteří budou
tak ochotní ochotníci jako
Jenda Pavliš.
- V. D.

Co

je

nového

Prázdniny utekly jako voda a my jsme se
opět sešli v naší školce, abychom se
potkali se známými kamarády a také
mezi sebou přivítali nové děti. Letos
máme nových dětí 11. V září se ještě
někdy dětem stýská, ale my věříme, že si
i ony postupně zvyknou a budou se k
nám do školky těšit. Užíváme si hry na
školní zahradě a těšíme se na barevný
podzim. Čeká nás mnoho zajímavého – pohádky,
zkoumání, pohybové hry, objevování světa kolem nás, hry
s kamarády.
Předškoláků letos máme 12.
Přes prázdniny jsme se snažili
zlepšit prostředí pro děti, podařilo se
nám vyměnit staré skřínky na
hračky za nové, položit koberec v

ve

školce

herním koutku a na zahradě dokončit pěkný velký
záhon s trvalkami. Také jsme zasadili jeřabinu a
chodíme ji zalévat, aby neuschla. Živý plot na
okraj zahrady nám taky pěkně roste a bude lemovat
okraj zahrady podél prašné cesty.
Ve školní kuchyni se o prázdninách malovalo a byl
opraven odtokový kanál v podlaze. Také jsme
museli za nemalé peníze dokoupit nový přídavný
strojek k velkému robotu. Pro počet obědů, které s
v kuchyni vaří je to
nezbytná
součást
vybavení.
Přejeme
čtenářům
našeho časopisu krásný podzim a posíláme
obrázky pro radost.
- V. D.

C o

s e

u d á l o

| Od letošního školního roku se žáci naší školy učí ve 4 třídách (žáci 1.-3. ročníku
se učí samostatně, žáci 4. a 5. ročníku jsou spojeni v jedné třídě), pedagogický sbor
byl proto posílen o další paní učitelku s odpovídající kvalifikací i zkušenostmi.
| V průběhu prázdnin byla u dolního vchodu (v prostoru zádveří) nainstalována
kamerová jednotka a elektrický zámek propojený s ředitelnou a školní družinou.
Toto zařízení bylo instalováno z důvodu zvýšení bezpečnosti žáků ve škole.
| Mezi školou a školkou byl podél kotelny vybudován chodník ze zámkové
dlažby, jeho pokračování bude řešeno v návaznosti na případnou nástavbu kotelny
a spojení obou budov.
| V letošním školním roce mohou naši žáci ( v případě dostatečného zájmu)
navštěvovat tyto kroužky: Angličtina, Ekodílny, Keramika, Čtení hrou,
Ekokroužek, Mladý konstruktér a Hra na flétnu.
| 26. září se chystáme na exkurzi do nového Ekocentra Paleta v Pardubicích, kde
si naši žáci vyzkouší některá starobylá řemesla. Díky grantu Pardubického kraje
budou mít žáci tuto exkurzi zdarma.
| Již od začátku září nacvičujeme program pro naše seniory, chystáme se na představení černého divadla do České Třebové, uspořádáme lampionový průvod, pro
rodiče s dětmi připravíme „Adventní dílny“, pro veřejnost „Vánoční koncert“ a
spoustu dalších akcí.
Přejeme všem krásný barevný podzim.
- Lydie Věnečková

P R O J E K T Y
Naše škola se v následujících 3
letech účastní projektu s názvem
„Cestou vzájemného porozumění ve
vzdělávání na území ORP Litomyšl“.
Jeho realizace byla zahájena 1. července 2016 a projekt bude ukončen 30. června 2019.
Hlavním cílem projektu je podpora rovného přístupu ke kvalitnímu
vzdělávání, vyrovnání příležitostí dětí a žáků ze socioekomicky a
kulturně odlišného prostředí. Konkrétně se bude jednat o sociální
integraci dětí a žáků, včetně začleňování romských dětí do
vzdělávání v 15 základních a školách a v 22 mateřských školách,
které se nachází na území ORP Litomyšl.
Pro nás to znamená, že v daném období budou v našem zařízení
pracovat 3 asistentky na půl úvazku – jedna v mateřské škole, 2 v
základní škole. Dále v ZŠ bude vytipováno cca 6-8 žáků ohrožených
školním neúspěchem, kteří budou vždy 1 hodinu týdně doučováni
individuálním konzultantem (učitelem nebo asistentem pedagoga). Z
projektu může být podpořen i vzdělávací kroužek zaměřený na
rozvoj čtenářské, jazykové nebo matematické gramotnosti. V
letošním školním roce bude při dostatečném zájmu realizován
kroužek“ Čtení hrou“. Všichni pedagogové se v průběhu projektu
účastní několika vzdělávacích akcí, do školy si také můžeme 1 krát
ročně pozvat odborníka na inkluzi. Vše bude hrazeno z projektu,
jehož celkové způsobilé náklady budou v max. výši 72,8 mil Kč, z
toho 85 % bude hrazeno z Evropského sociálního fondu.

v e
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PRÁZDNINIOVÉ ZÁŽITKY
U babičky ve Vlčkově jsme byli dva týdny. První výlet v
úterý byl do Polska a na zámek Opočno. Děda nechtěl jít
na prohlídku, a tak si dal radši zmrzlinu. Měli tam kůži
medvěda, která byla vybledlá a vypadala jako kůže ledního
medvěda. Druhý výlet byl ve čtvrtek. Byl do Brna do
Zoo. Nejvíce se mi líbily sovy. Ze Zoo jsme jeli k Brněnské přehradě. Nastoupili jsme na úplně prvním nástupišti
– Bystrci a pluli jsme až na stanici Hrad Veveří. Protože
začalo pršet, schovali jsme se na hradě a po dešti jsme si
hrad prohlédli. Potom jsme odpluli zpět. Třetí výlet byl na
Pastviny, tam jsme jeli vláčkem a šli jsme i na šlapací
lodičky. Dědu to na šlapadlech nebavilo, a tak jsme si
půjčili elektrickou loďku. Děda nedával pozor, proto jsme
se zasekli na břehu. Naštěstí nám lidi, co tam kempovali,
pomohli. Poslední výlet byl na Čertovinu do Pekla.
Dostali jsme tam „plesnivou buchtu“ – vánoční cukroví a
„louhované uhlí“ – kofolu. Děda vypadal jakoby tam u
nich taky hrál. Bobíšek se bál a byl konečně hodný. Cestou domů jsme byli na Veselém kopci.
- Kateřina Karlíková

L I T O M Y Š L
Další projekt, na kterém se naše škola
podílí má název: „Místní akční plán
rozvoje vzdělávání na území ORP Litomyšl“. Je podpořen 85 % z Evropského
sociálního fondu, 10 % ze státního rozpočtu a 5 % z rozpočtu Města
Litomyšle. Realizace projektu byla zahájena 1. ledna 2016 a ukončen
bude 31. prosince 2017. Hlavním cílem projektu je zlepšit kvalitu
vzdělávání v mateřských a základních školách ve správním obvodu
ORP Litomyšl tím, že bude podpořena spolupráce zřizovatelů, škol a
ostatních aktérů ve vzdělávání, to znamená společné informování,
vzdělávání a plánování partnerských aktivit pro řešení místně specifických problémů a potřeb.
Výstupem projektu bude vytvoření jednotného strategického dokumentu Místní akční plán rozvoje vzdělávání na území ORP Litomyšl.
Místní akční plán (MAP) bude jedinečným dokumentem, který zajistí
konkretizaci jednotlivých strategických rozvojových záměrů, a to do
úrovně každého jednotlivého vzdělávacího zařízení zapojeného do
projektu ve správním obvodu ORP Litomyšl. Z MAP budou vycházet
konkrétní projekty, které budou navázány jak na čerpání evropských
peněz, tak do budoucna i na národní či krajské dotační tituly. Finance
na investiční projekty jsou připraveny ve výzvě z Integrovaného
regionálního operačního programu (IROP), kterou plánuje v letošním
roce vyhlásit Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR). Peníze pro neinvestiční projekty pak v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj
a vzdělávání (OP VVV) a národních dotačních titulů MŠMT.

Spolek pro zachování místních kulturních tradic
Likérkošt a Dobročinný sekáč
Srdečně Vás zveme do kulturního domu na Likérkošt a
Dobročinný sekáč. Akce se budou konat 12.11. od 14:00 hodin.
Vzorky likérů bude možné předat od 4.11. do 11.11. u F. Šauera
a J. Racka. Součástí akce bude i Dobročinný sekáč - máte ve
skříni oblečení, které nenosíte a je Vám líto ho vyhodit?
Vyvětrejte šatník a nepotřebné oblečení přineste do KD. V
rámci Likérkoštu proběhne prodej oblečení za symbolickou
cenu a neprodané ošacení bude věnováno na charitu. Vyčistěte
si šatník, vyberte si nové kousky a podpořte tak dobrou věc :) .
Výtěžek celé akce bude věnován ZŠ a MŠ Všeználek v
Němčicích. Sběr oblečení bude probíhat v kulturním domě od

20.10. do 10.11. Donést můžete dámské, pánské i dětské
oblečení. Součástí akce bude i slosování hodnotících formulářů
o pěkné ceny (powerbanky, piva, podsedáky,....).
Těšíme se na Vaši účast a spolupraci
- SZMKT a KD

k zamyšlení...

Stát,
tak se jmenuje nejstudenější ze všech studených netvorů.
Cokoliv mluví, lže;
cokoliv má, ukradl.

(Friedrich Nietzsche).

Sport
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Volný èas

Sport mládeže
školní rok 2016/2017
Vážené děti a rodiče,
Začátek školního roku je vždy hektický
nejenom ve školních lavicích, ale i v oblasti
sportu. Rozpisy soutěží, tréninků, materiální
zabezpečení, termíny tréninků atd.

Cvičení s dětmi
zahájení školního roku
2016/2017

START

Mateřská školka

Děti školka

Důležitý pilíř naší práce s dětmi bude pokračovat pro školkové děti od 4
let věku. Skupinu povede nadále Iveta Tkadlečková, rodiče se včas
dozvědí vše potřebné během září. Dnem cvičení zůstane pondělí, čas
15:45 – 16:45 tak, abychom rodičům přinesli časový benefit.

Děti školkového věku, min věk 4 roky až po předškoláka
V případě nejasného počasí sraz v tělocvičně ZŠ

Pondělí

15:45 – 16:45

Fotbal

Přehazovaná
Bohužel, tato skupina bude asi končit z důvodu trenérských zdrojů. Jednalo se o míčové hry s návyky na volejbal, který má v Němčicích
takovou tradici. Rádi bychom se pokusili pokračovat. Pokud máte někdo
o vedení tohoto kroužku zájem, kontaktujte nás.

Mladší přípravka Út + Pá 16:00 – 17:30

Fotbalová mládež

Starší přípravka Út + Pá 16:00 – 17:30

Už necelá padesátka našich dětí zarývá své špunty kopaček do trávníku.
Procházíme nyní obdobím příprav a laděním nových hráčských skupin,
trenérských týmů a administrativy na začátku sezony. Řešíme příjemné
problémy, že se nevejdeme na hřiště, žádáme rodiče o trpělivost s naladěním tréninkových časů, k ustálení dojde s rozběhem školního roku.
Máme za sebou několik přípravných zápasů, první zápasy soutěže
začaly 11.9., vstoupili jsme dvěma 2. místy přípravek a
vítězstvím mladších žáků! Aktuální výsledky a detaily
naleznete na webu, popř. na vývěsce sportovního areálu.
Rádi v našich řadách uvítáme děti všech ročníků od
věku 4 do 13 let.
Mladší přípravka – Lukáš Pavliš, Jiří Pecháček
Starší přípravka – Lukáš Pávek, Tomáš Mikl
Mladší žáci – Petr Vytlačil, Vojtěch Stráník

Plán aktivit na podzim:

# Zájezd na fotbalový zápas FK H. Králové
# Cca 50 podzimních tréninků
# 7 domácích turnajů na domácím hřišti
# Doobjednání klubového oblečení
(trika, bundy)
# Zakončení podzimu pro děti a rodiče

S přáním příjemného vstupu do školního roku
- Lukáš Pavliš - TJ Sokol Němčice – Cvičení s dětmi
Web přípravek: www.pripravka.unas.cz

0

Ročník 2008 a mladší (vč. děvčat 2007)

Ročník 2006/2007 (vč. děvčat 2005)

Mladší žáci

St + Pá 17:00 – 18:30

Ročník 2004/2005 (vč. děvčat 2003)
Nezapomeňte pití a sportovní oblečení, popř. obuv do
tělocvičny.
(o svátcích a prázdninách cvičení není)
Těšíme se na vás
- Tým cvičitelů TJ Sokol Němčice

D.C. S.L.Z.A. Nìmèice

0

Před začátkem prázdnin nám skončila XIV. sezóna, která pro nás
vůbec nezačala slavně. V prvním kole jsme nezískali ze sedmi
zápasů ani bod, takže na získání bodů o udržení v soutěži už
zbyla jen tři kola. V těchto třech kolech se nám podařilo získat 30 bodů, což na udržení v
2. lize stačilo.
Doufáme, že začátek XV. sezóny bude úspěšnější a nebudeme se muset jako letos strachovat až do posledního kola. Rozpis utkání je vyvěšen ve skřínce před KD, domácí zápasy
začínají v neděli od 15.00h. v salónku KD.

P
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Ligová tabulka 2. Ligy Svitavska konečné pořadí 2015 - 2016
Družstvo
K V VP R PP P
K
Skóre
Legy
B
Za Sluncem Chornice
28 20 2 0 1 5
0 291 : 216 671 : 568 65
Wings Svitavy
28 18 2 0 1 7
0 293 : 214 679 : 554 59
SPS Hradecká Žízeň B
28 19 0 0 1 8
0 282 : 223 678 : 563 58
Mikuleč
28 12 0 0 3 13 0 249 : 258 629 : 638 39
Zombie Jevíčko
28 10 3 0 1 14 0 250 : 258 619 : 644 37
S.L.Z.A. Němčice
28 9 1 0 1 17 0 234 : 272 611 : 653 30
Nevím Černovír
28 8 2 0 2 16 0 235 : 273 593 : 664 30
Za vodou Litomyšl
28 5 1 0 1 21 0 193 : 313 530 : 726 18
- Za DC S.L.Z.A. Jiří Dubišar
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